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Så fungerar nya masslogistikcentret
Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms 
stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. 
Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera 
och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom 
kan utsläppen av klimatgaser halveras.

Ett stort vitt tält finns på plats i Frihamnen. 
En infart med lastbilsvåg och kontor leder till 
tältet. Inuti finns två sorteringsverk och fyra 
meter höga stödmurar som skydd mot buller. 
Anläggningen ska drivas med energi från sol-
celler som läggs på den halva av taket som 
sluttar mot sydöst. Det är den största instal-
lationen av solceller i Stockholm.

Masslogistikcentret kan redan idag använ-
das för att behandla och lagra lätt förorenade 
massor (behandlingsklass 1 och 2) som ska 
återanvändas i Norra Djurgårdsstaden. För 
hantering av dessa massor räcker det med 
ett anmälningsärende till miljöförvaltningen 
som är tillsynsmyndighet.

För att hantera schaktmassor med en högre 
grad av förorening (behandlingsklass 3 och 
4) behöver Stockholms stad ett tillstånd som 
beslutas av Mark- och miljödomstolen. Vid 
en sådan prövning kommer staden också att 
lämna in en ansökan om ändrat hamntillstånd 
för tillkommande fartygstrafik och lastning 
av bulkprodukter. Under 2019 utreder staden 
dessa frågeställningar.
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3. Sjötransport till deponi
Massor som inte kan användas 
i Norra Djurgårdsstaden flyttas 
på ett inkapslat transportband 
till sjötransport. Fartygen trans-
porterar massorna till lämplig 
deponi på närliggande platser 
i Sverige. Denna del av verk-
samheten kommer staden att 
söka tillstånd för under 2019.

2. Masslogistikcenter
Massorna transporteras till masslogistikcentret 
där de sorteras och mellanlagras. Större delen 
av massorna är rena nog för att återanvändas 
inom stadsutvecklingsområdet och förvaras hos 
masslogistikcentret tills de åter behövs.

1. Från byggplats till 
masslogistikcenter
Stora delar av stads-
utvecklingsområdet har 
tidigare varit industri. 
Marken måste ofta renas. 
Hur ren eller förore-
nad marken är avgörs 
på byggarbetsplatsen. 
Massorna schaktas bort 
och transporteras till 
masslogistikcentret.

Varför ett 
masslogistikcenter?
När det är fullt utbyggt ska det nya 
masslogistikcentret bidra till:

1. Att minska den tunga trafiken till 
och från området när massorna 
hanteras lokalt. Transporterna kan 
minska med upp till 50 % .

2. Minskade totala utsläpp av 
klimatgaser med 40–50 % .

3. Risken för damm, buller och lukt 
minimeras genom att massorna 
hanteras inomhus.

4. Genom att använda sjötransport 
för förorenade massor kan antalet 
transporter minska ytterligare.

Frihamnen ligger sist i  planeringen av 
stadsutvecklingsprojektet Norra Djur gårds -
staden. Med den placering som valts kan 
mass logistikcenter användas i upp till 15 år 
utan att flyttas. Närhet till kajplats för sjö-
transport har också varit en viktig parameter 
vid val av plats. Flera andra alternativ inom 
Norra Djurgårdsstaden har utretts under 
planeringen av masslogistikcentret. Denna 
utredning visade att de andra undersökta plat-
serna inte var möjliga att använda. n

Mer information, bakgrund, dokumentation 
och svar på vanliga frågor hittar du på:
 › stockholm.se/frihamnen

Besök masslogistikcentret
Tisdag den 26 mars, kl. 17–18, är du som bor eller arbetar i närheten av det 
nya masslogistikcentret välkommen att besöka anläggningen, se hur den ser 
ut och höra hur den är tänkt att fungera.

Föranmäl dig på adressen: 
 › norradjurgardsstaden@stockholm.se



Hållbar stadsutveckling

Norra Djurgårdsstaden är ett av 
Stockholms stadsutvecklings
områden med hållbarhetsprofil. 
Det innebär bland annat att ambiti
ösa krav ställs på byggaktörer som 
bygger i området samt när staden 
bygger på allmän platsmark.

 Krav ställs bland annat på 
energieffektiva byggnader, lokal 
produktion av förnybar energi, 
multi funktionell grönyta i kombi
nation med dagvattenhantering, 
mobilitetslösningar som gynnar 
hållbara transporter, sunda bygg
material och avfallshantering. 

 Uppdraget innebär också att 
pröva vad som är möjligt i dags
läget och tänja gränser där det går. 
Därför pågår hela tiden ett antal 
forsknings och utvecklings projekt. 
Redan idag har flera krav och 
arbets sätt från området utvidgats 
för att omfatta hela staden. n

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden är omfattande och 
sträcker sig från Hjorthagen i norr till Loudden i söder. Totalt planeras för 
minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.
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Kontakt: norradjurgardsstaden@stockholm.se
Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB

Arbetar ni redan?

Följ arbetet på ditt sätt

Vad händer med krossmaterialet 
som mellanlagras i Södra Värtan?

Berget som krossas kommer från väg- och 
husbyggen i etappen Brofästet. För att mini-
mera transporter sker hanteringen inom Norra 
Djurgårdsstaden men upplagen får inte läng-
re plats uppe vid Hjorthagen. Materialet ska 
återanvändas för uppfyllning av nya vägar, 
byggnader, parker och torg. Upplaget kom-
mer att minska successivt när utbyggnaden av 
Södra Värtan går vidare.

Byggandet i Södra Värtan ska inte 
påbörjas förrän tidigast 2019. Vad 
är det för arbete som pågår idag?

I november påbörjades arbetet med re-
novering av den över hundra år gamla Södra 
Kajen, från Frihamnspiren till Malmvägen. 
Den ska bli ett kajstråk samt kunna ta emot 
skärgårds- och kollektivtrafikbåtar. Ytor intill 
kajen används för rening av de massor som är 
förorenade på grund av tidigare oljeförvaring 
i området. Renoveringen av Södra Kajen pla-
neras vara klar andra kvartalet 2018.

 
Intill den gamla kranverkstaden på Södra 
Hamnvägen finns övergivna industrilokaler 
som behöver rivas för att ge plats åt bland 
annat ett nytt torg och ett kontorshus med 
salu hall i bottenvåningen. Trafiken på Södra 
Hamnvägen läggs tillfälligt om under delar av  
rivningen, som beräknas vara klar i april. n

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas 
största stadsbyggnadsprojekt och genomförs 
under lång tid, fram till åtminstone 2030. 
För att följa arbetet och hur det påverkar din 
vardag finns ett antal sätt att få och söka in-
formation.Välj det som passar dig bäst.

Vår huvudkanal är webbplatsen. Där 
finns de stora nyheterna, bakgrunden, 
historien och mer information om t.ex. 

hållbarhetsprofil och pågående arbeten. För 
löpande aktuell information kan du prenume-
rera på vårt nyhetsbrev via epost. Du hittar 
det under "Följ oss" på webbplatsen. På 
Facebook publicerar vi kontinuerligt bilder 
och aktuellt från området. n
 › www.stockholm.se/norradjurgardsstaden
 › facebook.com/norradjurgardsstaden
 › twitter.com/royalseaport

LOUDDEN

KUNGLIGA  NATIONALSTADSPARKEN

HJORTHAGEN

VÄRTAHAMNEN

FRIHAMNEN

LIDINGÖ

De första etapperna i Hjorthagen är färdig-
ställda. De första boende flyttade in 2012 och 
idag är cirka 2500 lägenheter inflyttade.

Arbetet med Gasverksområdet pågår. 
I sommar invigs Klätterverket och till hösten 
kommer Bobergsskolan och den nya idrotts-
hallen att stå klara.

I Värtahamnen färdigställdes Värtapiren 
med ny terminal 2016, Södra Kajen har för-
stärkts och Hamnpirsvägen byggs just nu. 
Under 2020 planeras byggstart för bostäder, 
affärslokaler samt torg och park.

Energihamnen kommer att utvecklas som 
industrihamn vilket skapar förutsättningar 
för en mer klimatsmart produktion av energi. 
Dessutom frigörs mark i andra områden där 
staden kan utvecklas med bland annat nya bo-
städer. Samråd genom fördes hösten 2018.

Loudden och Frihamnen är  områden som 
fortfarande är i tidig planering. Container-
verksamheten i Frihamnen flyttas till Norvik 
i Nynäshamn under 2020. I Loudden påbörjar 
oljebolagen sin avveckling från 2019. n

ENERGIHAMNEN

Färdigt/Inflyttat
Pågående
Under planering
Tidigt skede

HJORTHAGEN
Nya bostäder: ca 6000
Mer än 100 000 m2 ny 
lokalyta för kontor, handel 
och service.
Inflyttning påbörjad: 2012

ENERGIHAMNEN
Möjliggör en mer klimatsmart 
energiproduktion. Förslaget 
frigör mark i andra områden.
Byggstart tidigast: 2020

VÄRTAHAMNEN
Värtapiren färdigställd 
2016. Planer finns för kontor, 
bostäder, handel och service.
Nya bostäder: ca 2400
Nya arbetsplatser: ca 10 000
Inflyttning tidigast: 2023

FRIHAMNEN
Nya bostäder: ca 1700
Nya arbetsplatser: ca 4000
Inflyttning tidigast: 2029

LOUDDEN
Oljeverksamhet avslutas 2019 
och Containerterminalen 
flyttas 2020.
Nya bostäder: ca 4000
Nya arbetsplatser: ca 2000
Inflyttning tidigast: 2025


