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Nya sopsugen snart i drift 
Arbetet i bergrummet för att slutföra den nya 
sopsugsterminalen under Hjorthagsparken börjar 
närma sig sitt slutskede. I april påbörjar 
nedstängningen av den tillfälliga soppsugen och 
den nya tas i drift.  
 

35 000 leveranser under år 2015  
Norra Djurgårdsstaden (NDS) är det största 
stadsutvecklingsprojekt i svensk historia. Det 
enorma projektet kräver otroligt många leveranser 
av material. Statistik som nu sammanställts visar 
att vi under år 2015 registrerat upp till 35 740 
stycken leveranser till NDS. Stor del av dessa 
leveranser går via BLC och vidare med slingbil ut 
till byggområdet, vilket är en avgörande 
förutsättning för att framkomligheten i området ska 
vara möjlig.  
   

Första inflyttning på Jaktgatan 
Byggprocessen av fyravåningshuset på Jaktgatan 
på område Norra 2 börjar närma sig sitt slutskede. 
Huset är redo för inflyttning från och med 5 april.  
 
Huset har byggts i SSM:s regi som även är 
huvudentreprenör. Kvarteret består av totalt 46 
stycken bostadsrätter. 
 

Ta cykeln till arbetet 
Slipp trafiken, tänk på din hälsa och främja miljön, ta 
cykeln till Norra Djurgårdsstaden. 
Vi vill uppmärksamma er om att det mellan området 
Västra och kontorsvillan finns ett cykelställ som alla 
får använda sig av. Perfekt för dig som jobbar på 
område Norra 2. 
 
 
 

 

Examensarbetare till Norra 
Djurgårdsstaden   
Stockholm Stad avser att främja forskning avseende 
bygglogistik i syfte att nyttja bygglogistikcentrat för 
att skapa utveckling i branschen.  
Studenter från LTU och KTH utför nu sitt 
examensarbete där de på uppdrag av 
Stockholms Stad utreder om hur effekten av att 
införa ett Bygglogistikcenter(BLC) i NDS har 
påverkat upphandlingsstrategier, samt hur 
byggherrar och entreprenörer upplever att BLC 
påverkar dem. Genom intervjuer och enkäter 
kommer statistik och data jämföras med 
uppfattningar och resonemang. Tanken är att 
forskningen ska generera underlag för framtida 
förbättringar inom byggbranschen.       
 
 


