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Begäran om bordläggning och återremiss till Stadsbyggnads- och Exploateringskontoren av 
ärendet om byggplanerna för Hjorthagen, etapp 1. 

Vi har tidigare skrivit till både Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämnden om markanvisningarna i 
Hjorthagen och begärt återremiss till respektive kontor för att de skall återkomma med underlag för hela 
projektet om 400 lägenheter m.m. samt med illustrationer av projekten. Vi upprepar denna begäran med stöd
av nedanstående.

Exploateringskontorets skrivelse med förslag på byggherrar och markområden är daterad 2021-11-10 men 
publicerades först en månad senare.

Nu har vi fått ut markansökningarna för de tre byggherrar som Exploateringskontoret föreslår: NREP, JM och
Gimle.

I september 2020 fanns det ca 15 ansökningar om markanvisning i Hjorthagsparken, i november 2021 fanns 
ca 35.

Intresset att bygga är onekligen stort.

Urvalsmetoden

Exploateringskontoret skriver om urvalsmetoden (med vår fetstilsmarkering):

"Samtliga byggaktörer som föreslås för markanvisning har valts genom direktanvisning utifrån utvärdering av
svar som inkommit utifrån utskickat frågeformulär. Frågeformuläret har skickats till ett urval av aktörer som 
inskickat markanvisningsansökan inom området. Frågeställningarna i formuläret har innefattats av 
information om bolaget, motiv till val av byggaktör, projektidé utifrån platsens förutsättningar, 
förhållningssätt till hållbarhetsarbete inom Norra Djurgårdsstaden och relevanta referensprojekt."

Urvalsmetoden kan knappast kallas transparent. Hur urvalet av aktörerna som tillsänts frågeformuläret 
redovisas exempelvis inte. 

Vi har inte hunnit men avser att begära ut en förteckning över de som fått frågeformuläret och de svar de 
inkommit med.

I ansökningarna finner man mycket litet av "projektidé utifrån platsens förutsättningar, 
förhållningssätt till hållbarhetsarbete inom Norra Djurgårdsstaden" 

I flera fall liknar materialet i ansökningarna från de föreslagna byggherrarna mest reklambroschyrer för 
företagen.

Översikt av de tre föreslagna byggherrarnas ansökningar



I tabellen nedan har vi försökt göra Exploateringskontorets föreslagna markanvisningar lättillgängliga genom
att sammanställa 

• uppgifter ur ansökningar om markanvisningar
• information om fastighetsgränser från Lantmäteriet 
• ansökningarna om markanvisning från Exploateringskontorets Registratur vilka kan läsas nedan 

genom att klicka på diarienumren i tabellen

Byggherre
antal
lgh

fastighet (del
av)

datum Fastighet/kvarter/gata Diarienummer

NREP
120-
130

Hjorthagen 
1:1

2021-03-
05

Området längs Gasverksvägen och 
Rådjursstigen

E2020-02515-2

JM AB 30

Hjorthagen 
1:5
Hjorthagen 
1:21
Hjorthagen 
1:19

2021-05-
06
2021-11-
05

Markanvisningsansökan genom 
direktanvisning i Hjorthagen, Norra 
Djurgårdsstaden.
Uppdaterad en gång.
Utpekad plats vid Örnklipporna utmed 
Artemisgatan och öster om 
Rådjursstigen..

E2021-03288-1
E2021-02056-1
E2021-04983-1
E2021-04983-1

Gimle 25

Hjorthagen 
1:6
Hjorthagen 
1:21

2021-10-
07

Inskickat markanvisningsansökan. 
Förnyad markanvisningsansökan.
Vid torget, längs Gasverksvägen, 
kvarteret Villebrådet inom Hjorthagen 
1:6,
Örnklipporna, vid Rådjursstigen, vid 
Dianavägen och Artemisgatan samt 
Ahlsellvägen

E2019-04575-1

Hur överensstämmer byggherrarnas ansökningar med 
Exploateringskontorets förslag?

I Exploateringskontorets underlag finns ett ortofoto med ungefärliga markområden som föreslås anvisas och 
vilka byggherrar som avses.

http://hjorthagen.nu/Hjorthagskransen/Ansokan-markanvisning2.pdf
http://hjorthagen.nu/Hjorthagskransen/Markanvisningar-2021/E2019-04575-1_Gimle.pdf
http://hjorthagen.nu/Startsida/bilder/Hjorthagen_1_21b.jpg
http://hjorthagen.nu/Startsida/bilder/Hjorthagen_1_21b.jpg
http://hjorthagen.nu/Startsida/bilder/Hjorthagen_1_6.jpg
http://hjorthagen.nu/Startsida/bilder/Hjorthagen_1_6.jpg
http://hjorthagen.nu/Hjorthagskransen/Markanvisningar-2021/E2021-04983-1_JM_mejl_vard2.pdf
http://hjorthagen.nu/Hjorthagskransen/Markanvisningar-2021/E2021-04983-1_JM_mejl-vard1.pdf
http://hjorthagen.nu/Hjorthagskransen/Markanvisningar-2021/E2021-02056-1_JM-generell.pdf
http://hjorthagen.nu/Hjorthagskransen/Markanvisningar-2021/E2021-03288-1_Vard.pdf
http://hjorthagen.nu/Startsida/bilder/Hjorthagen_1_19.jpg
http://hjorthagen.nu/Startsida/bilder/Hjorthagen_1_19.jpg
http://hjorthagen.nu/Startsida/bilder/Hjorthagen_1_21b.jpg
http://hjorthagen.nu/Startsida/bilder/Hjorthagen_1_21b.jpg
http://hjorthagen.nu/Startsida/bilder/Hjorthagen_1_5.jpg
http://hjorthagen.nu/Startsida/bilder/Hjorthagen_1_5.jpg
http://hjorthagen.nu/Hjorthagskransen/Markanvisningar-2021/E2020-02515-2_NREP.pdf
http://hjorthagen.nu/Startsida/bilder/Hjorthagen1-1.jpg
http://hjorthagen.nu/Startsida/bilder/Hjorthagen1-1.jpg


NREP har ansökt om markanvisning vid 
Gasverksvägen/Rådjursstigen men föreslås anvisning 
vid Hjorthagens IP:s fotbollsplan,
ett område som ligger utanför deras röda
ellips i ansökan.

JM har ansökt om markanvisning över hela 
Hjorthagsparken och föreslås få markanvisning vid 
Gasverksvägen/Rådjursstigen.

Gimle har ansökt om markanvisning inom hela 
Hjorthagen och föreslås markanvisning vid 
Gasverksvägen/Rådjursstigen.



Topografin där NREP och JM har anvisats mark

De markområden som Exploateringskontoret har föreslagit till NREP och JM är mycket kuperade.
Det framgår inte av det ortofoto som Exploateringskontoret presenterat.
I den topografisk kartan nedan har vi markerat NREPs och JM:s markområden i rött.
Kartunderlaget är inte helt uppdaterat, bland annat är gångstigen utmed Hjorthagens IP, "Vardagslivets 
gång", inte inritat.
Platsen för OBOS skyskrapa med 320 lplanerade lägenheter har markerats med blått.

NREP:s och JM:s byggnationer kan bli en arkitektonisk utmaning och vi efterlyser illustrationer. 
Staden har ju lovat att den tillkommande bebyggelsen anpassas till befintlig bebyggelse i de 
äldre delarna av Hjorthagen, vad gäller hushöjder, volymer samt gestaltning. 

Hushöjden i Hjorthagen är tre våningar med undantag för två trappuppgångar i "Långkorven" där den är fyra.

Samtidigt är Exploateringskontorets formulering av markområdena i termer av fastighetsbeteckningar ytterst 
tänjbar. 
Exempelvis föreslår man att JM tilldelas "del av fastigheten Hjorthagen 1:5, Hjorthagen 1:21 och Hjorthagen 
1:19". 
Om deras förslag godkänns ges kontoret fria händer att anvisa valfri plats i hela norra delen av 
Hjorthagsparken. 

Området för JM bör anges till Hjorthagen 1:19 som stämmer väl med området på ortofotot.



Sammanfattning och yrkande

Vi har nyligen skrivit till både Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämnden i ärendet och begärt att 
det skall återremitteras till respektive kontor så att de kan återkomma med underlag för hela den planerade 
byggnationen omfattande 400 bostäder, arbetsplatser samt service.
Plan- och bygglagen är tydlig med att planering är en demokratisk process, som ska präglas av transparens. 
Vi uppfattar inte att detta helt har uppfyllts bland annat med tanke på att tidsschemat är extremt pressat och 
infaller i den för många stressade julmånaden. 
Vi har också påtalat brist på illustrationer för den byggnation som planeras i denna första etapp om 185 
lägenheter.

Vi upprepar därför vår begäran om återremiss till kontoren.

Hjorthagen 2021-12-19
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