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3. Resurshushållning och klimatansvar
Hållbarhetsmål Uppföljningsmått

3.1. Minska mängden avfall och öka 
renhetsgraden

Restavfall: 0,06 % farligt avfall, 22,6 % matavfall, 30 % förpackningar 
(Plockanalys 2017). Renhetsgrad papper: 92 %. 213 kg/lgh. Nästan 1 ton 
prylar bytte ägare via mobilt återbruks centrum under 2018.

3.2 Effektiv vatten- och 
avfallshantering

100 % av hushåll och verksamheter har avfallskvarn i köken.

3.3 Cirkulära bygg- och 
förvaltningsprocesser

Genomsnittlig mängd byggavfall: 39 kg/m2 BTA (bygg aktörer). I Norra 2 
har 49 % gått till energiåtervinning, 22 % till material återvinninng, 20 % är 
blandat avfall, 8 % återbruk och <1 % till deponi.
Byggavfall (allmän platsmark): 50 % har gått till materialåtervinning, 48 % 
till energiåtervinning, 1 % återbruk och <1 % till deponi.
25 % av området är sanerat från markförorening.  Massbalansen är 40 %.

3.4 Effektiv energianvändning Bostäder, genomsnittlig uppmätt energianvändning ligger 15 % under 
gällande BBR i Norra 2. 
Uppmätt (frivilliga åtaganden; Norra 1, Västra) = 73 kWh/m2 Atemp
Uppmätt (krav 55 kWh/m2 köpt; Norra 2)= 76 kWh/m2 Atemp

LED-belysning (allmän platsmark): 1,8 kWh/km som leder till en energi-
besparing på 60 %.

3.5 Fossilbränslefritt 2030 Bostäder, genomsnittlig producerad solenergi (Norra 2): 
Uppmätt 240 MWh/år el

3.6 Låg klimatpåverkan Genomsnittlig klimateffekt (Allmän platsmark): Norra 1: 260 kg CO2e /m2, 
Västra: 840 kg CO2e /m2, Norra 2: 100 CO2e /m2

Klimateffekt från energianvändning i Norra 2: Totala mängden är 420,6 ton 
CO2e vilket motsvarar 6,8 kg/m2

3.7 Sund inomhusmiljö Mer än 85 % av byggaktörer uppfyller Miljöbyggnad Guld (inomhusmiljö). 
Omfattar ej Norra 1, Västra och Södra Värtan.

3.8 Hållbart material Andel avvikelser av inkomna begärda avsteg (ej godkända): Byggaktörer: 
53 %, allmän platsmark: 0 %. 100 % av material dokumenteras. Omfattar 
ej Norra 1, Västra och Södra Värtan. 100 % av byggaktörer och stadens 
entreprenader dokumenterar material i digital loggbok.

Trä 100 % FSC-märkt. Natursten 100 % screenad enligt etiska kriterier.

3.9 Robust byggande LCC för LED-teknik i belysningssystem allmän platsmark (2017).
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2. Tillgängligt och nära
Hållbarhetsmål Uppföljningsmått
2.1 Prioritera gång, cykel och 

kollektivtrafik
Genhetskvot varierar mellan 1,07 och 1,36 för dem som har längst att gå till 
viktiga målpunkter (Norra 2). 77 % av de boende är mycket eller ganska nöjda 
med tillgången till gångbanor. Siffran är 55 % för cykelbanor och 20 % för 
kollektivtrafik. 43 % är mycket eller ganska nöjda med trafiksäkerhet för gång/
cykel. Boendeenkät 2016.
95 % av gång- och cykelvägar uppfyller ställda krav. Tyréns, 2015/16.
2,1 cykelplatser per lägenhet på kvartersmark och 0,17 per lägenhet på 
allmän platsmark. 0,51 bilparkeringar per lägenhet på kvartersmark och 
0,13 per lägenhet på allmän platsmark. 8 % av totala antalet bilparkeringar i 
gata är avsatt för bilpool.

2.2 Planera för levande gaturum 91 % av de boende känner sig trygga i Norra Djurgårdsstaden. 
Boendeenkät 2016.

2.3 Gynna samlastning och effektiva 
hållbara godstransporter

Samlastningseffekt: 60 % (2017)

8 % av totala antalet bilparkeringar i gata är avsatt för elladdning (bilpool) och 
det finns en snabbladdningsstation. 7 % av bilparkeringar på kvartersmark 
har elladdning, dvs. 0,04 elladdningsplatser per lägenhet på kvartersmark. 
0,01 elladdningsplatser per lägenhet.

Globala mål

1. Levande stad
Hållbarhetsmål Uppföljningsmått
1.1. Skapa en robust och samman-

hängande stadsstruktur
72 % av de boende är mycket/ganska nöjda med möjligheten att gå/cykla till 
närliggande stadsdelar. Boendeenkät 2016.

1.2 Bidra till att skapa en jämlik stad 55 % hyresrätter (varav 10 % studentlägenheter) och 45 % bostadsrätter 
(varav <1 % äganderätt, <1 % stads radhus och 3 % 55+). Varierande 
lägenhetsstorlekar.

1.3 Planera för ett väl fungerande 
vardagsliv

62 % av de boende är mycket eller ganska nöjda med tillgång till förskolor. 
Siffran är 24 % för skolor och 14 % för kulturutbudet. Boendeenkät 2016.

51 % av de boende är mycket eller ganska nöjda med tillgången till 
dagligvarubutik. Siffran är 24 % för övrigt serviceutbud t.ex. restauranger. 
Boendeenkät 2016.

73 % av de boende är mycket eller ganska nöjda med tillgången på lekplatser. 
Siffran är 48 % för torg och mötesplatser och 50 % för idrottslanläggningar 
(50 %). Boendeenkät 2016.

1.4 Skapa attraktiva och trygga 
platser – dygnet runt, året om

Kommersiell yta: 12 %. Sociotopyta: 26 % (= 20 m2/lägenhet). 
Exploateringstalet är 2,3 för det som är färdigbyggt. 91 % av de boende är 
mycket eller ganska nöjda med tryggheten i området. Boendeenkät 2016.
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Solceller och grönt tak i etapp Norra 2 möter  
Nationalstadsparken.
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5. Engagemang och inflytande
Hållbarhetsmål Uppföljningsmått
5.1 Stimulera aktivt deltagande Samråd Energihamnen, informationsmöte GK4 och MLC.

90 odlingslådor, 3 temakvällar (ca 50 besökare), vårmarknad/loppmarknad/
arkitekturfestivalen Open House (2300 besökare),  200 barn har deltagit i 
Hållplatsen (3 aktiviteter)

5.2 Skapa förutsättningar för hållbar 
konsumtion

Pop-Up Återbruk: två gånger i Norra Djurgårdsstaden 2018 (1 156 besökare 
och drygt 1282 saker bytte ägare)

Temakvällar

Loppmarknad

5.3 Näringsliv och offentlig 
verksamhet bidrar till hållbar 
profil

4 förskolor av 7 är grön flagg-certifierade

Lokala initiativ t ex bokskåp och julmarknad

5.4 Kunskap och erfarenheter ska 
spridas

10 pågående FoU-projekt

Kompetensutveckling 2018: 350 deltagare.
Kompetensprogram (totalt 1234 deltagare) och forum för hållbara lösningar 
(totalt 1914 deltagare) 

7 000 besökare 2018, totalt 34 000 sedan 2012
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4. Låt naturen göra jobbet
Hållbarhetsmål Uppföljningsmått
4.1 Utnyttja ekosystemtjänster för att 

bygga en resilient stadsmiljö
100 % av byggaktörer uppnår GYF. Omfattar ej Norra 1 och Västra.

100 % av lägenheter har tillgång till park och naturområden inom 200 meter.

Biokol som används i växtbäddar i Norra Djurgårdsstaden har hittills bundit 
1300 ton CO2.
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