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§ 15
Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat 
inriktningsbeslut. 
ÖST 2019/840

Beslut 
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har bjudit in Östermalms stadsdelsnämnd och 
stadsledningskontoret att yttra sig över remissen Hjorthagen i Norra 
Djurgårdsstaden, reviderat inriktningsbeslut, inför att ärendet ska 
tas upp i kommunfullmäktige. Det reviderade inriktningsbeslutet 
antogs av exploateringsnämnden på sammanträdet den 14 november 
2019. Det senaste reviderade inriktningsbeslutet för Hjorthagen 
Norra Djurgårdstaden är från 2017.

Yrkande
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl. och Jaime Barrios (V) m.fl. yrkar 
att stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak  förvaltningens förslag 
till beslut och anför därutöver följande:
Hjorthagen bestod av två delar; Abessinien med gator och kvarter 
byggda i helt egen stil som måste skyddas och ”Gamla Hjorthagen” 
som varsamt utvecklats med hus från 10-, 20-, 30- och fram till 
några 60- 70-talshus. Området består av öppna kvarter med 
inbjudande gårdar och omgivande grönska. Hjorthagsparken, som i 
ärendet döpts om till Hjorthagskransen, har varit en barriär mot 
omkringliggande industri- och trafik. Det området och dess karaktär 
är också värt att bevara. Kartan som visas på bilden 
”Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden” (sid 4 i 
Exploateringskontorets skrivelse) demonstrerar hur betydelsen av 
Hjorthagsparken vuxit ju mer Norra Djurgårdsstaden utvecklats. Vi 
vill verkligen betona vikten av att inga murar tillåts stänga av 
spridningsvägar och gröna ytor.  De båda kvarteren Elektriciteten 
och Starkströmmen (på hård- och industrimark) har vi under många 
år sett fram emot att de ska tillföra Hjorthagen nya lägenheter. De är 
också så placerade att de kan utgöra en helt ny och egenartad del av 
Hjorthagen. Uppskattningen av antalet lägenheter till 200 är vi dock 
frågande inför; Kvarteret Muddus (röda huset) vid Storängstorget 
har exempelvis 100 lägenheter. Frågetecknet gäller nog i ännu 
högre grad det som kallas ”Infill i Hjorthagen” som också 
uppskattas till 200 lägenheter och som ännu inte specificerats. Vi 
anser att miljökonsekvensbeskrivningar ska tas fram för dessa 
projekt.  Området nära Hjorthagsskolan rymmer en tennisklubb. Vi 
tror att det skulle vara lockande om den kunde permanentas och 
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kanske rentav få en bana till som kunde öppna för nya och gamla 
boende i området. Vi ser också fram emot att ”Abbisplanen” ska 
kunna återuppstå och utnyttjas såväl av klubbar som spontanidrott 
och kanske även spolas vintertid.
Övergripande ser vi fram mot att det fortsatta utvecklandet ska 
innebära fördelar för såväl nuvarande som kommande hjorthagsbor 
i området. Vi  välkomnar också förvaltningens förslag om ett 
omsorgsboende i Ängsbotten.  Bättre kommunikation mellan 
Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden torde kunna utvecklas 
medelst gångvägar, trappor, hissar och en busslinje som  öjliggör 
för boende uppe i Hjorthagen att enkelt nå Norra Djurgårdsstadens 
utbud (och tvärt om) i de östligare områdena som t ex Coop, 
systembolaget och så småningom också Kolkajen m m. Idag är 
hållplatserna Bobergsskolan och Gasverket inte bekväma i det 
avseendet, vilket gör tunnelbana mot centrum till standard för de 
flesta hjorthagsbor. Avslutningsvis vill vi återigen betona att 
exploatering genom större huskroppar i Hjorthagsparken riskerar att 
skada områdets typiska karaktär och på sikt utarma viktiga 
spridningsvägar bl a mellan Lilljansskogen och östra Östermalm.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förvaltninges förslag till beslut mot yrkandet 
från Birgit Marklund Beijer (S) m.fl. och Jaime Barrios (V) m.fl. 
och fann att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.
Votering
Votering begärs och och genomförs med handuppräckning.
Omröstningen resulterar i totalt 12 röster, 7 röster för förvaltningens 
förslag och 5 röster emot. Östermalms Stadsdelsnämnd har därmed 
beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl. och Jaime Barrios (V) 
m.fl. reserverar sig mot beslutet.

Handlingar i ärendet
 ÖST 2019/840-2 Reviderat inriktningsbeslut Hjorthagen i 

Norra Djurgårdsstaden
 ÖST 2019/840-1.2 Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. 

Reviderat inriktningsbeslut


