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Läsanvisning
Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning visar
hur stadsutvecklingsprojektet når hållbarhetsmålen
utifrån de fem strategierna i styrdokumentet
Program för hållbar stadsutveckling, se QR-kod och
länk.
Redovisningen är disponerad så att det först ges en
introduktion till projektet, följt av årets höjdpunkter och
innovationsprojekt. Därefter redovisas per strategi vad
som hänt under året. Här lyfts också hur strategierna
relaterar till Agenda 2030. Detta följs av en beskrivning
av arbetssätt och samverkansprocesser. Slutligen
sammanfattas måluppfyllelse per strategi. Observera
att endast måluppfyllnad utöver lagstiftade krav
redovisas.
Rapporteringen baseras på Global Reporting
Initiatives (GRI) riktlinjer Standards Core och är inte
externt granskad.
Vår hållbarhetsredovisning finns också digitalt och
innehåller dessutom en interaktiv karta som visar hur
kraven nås, en analys av resultaten och fler
innovationsprojekt. besök norradjurgardsstaden2030.se
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Norra Djurgårdsstaden – vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019

”Vi har anlagt klimatanpassade och grönskande stråk
för att öka trivseln, den biologiska mångfalden och för
att ta hand om dagvattnet på ett bra sätt. Stråket vid
Jaktgatan och Lövängsgatan är ett bra exempel på hur
vi jobbar med mångfunktionell grönstruktur”, säger Gösta

Olsson, som i många år arbetat som landskapsarkitekt i
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Norra Djurgårdsstaden.

Loudden

Södra Värtan

Energihamnen
Västra*

Norra 2
Gasverket

Brofästet

Kolkajen

Foto: Lennart Johansson

Norra 1*

Flygbild från augusti 2019.
Norra Djurgårdsstaden sedd från norr.
* Etapperna Norra 1 och Västra markanvisades före beslutet om hållbarhetsprofileringen
och omfattas inte av skarpa krav, utan av frivilliga åtaganden.

FN:s globala hållbarhetsmål:
INGEN
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Agenda 2030 består av 17 globala mål för
hållbar utveckling som ska nås till 2030.
Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden
utgår främst från mål 11, hållbara städer
och samhällen, men arbetar med alla mål.
På sida 28 förtydligas hur några av målen
tolkas i det lokala, projektspecifika sammanhanget för Norra Djurgårdsstaden.
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KUNGLIGA
NATIONALSTADSPARKEN

Så långt har vi kommit 2019
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Norra Djurgårdsstaden är ett av
Europas största stadsutvecklingsprojekt där mer än 12 000 nya
bostäder och 35 000 arbetsplatser
ska vara färdigställda till omkring
2030.
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boende har flyttat in

Aktuella etapper
Antal bostäder Lokalyta m 2 *

Byggstart

Inflyttning

VÄRTAHAMNEN

8 förskolor, en grundsskola och en idrottshall
är klara

Hjorthagen

1

Norra 1

670

1 200

2011

2012 – 2014

2

Västra

1 250

3 200

2012

2014 – 2017

3

Norra 2

600

2 500

2014

2016 – 2017

4

Brofästet

600

3 000

2016

2018 – 2019

5

Gasverket

300

80 000

2017

2018 – 2025

6

Gasklocka 3 och 4

320

1 600

–

–

7

Jackproppen

54

1 750

2019

2022

8

Ängsbotten

520

3 000

2021

2022

9

Elektriciteten

190

–

2025

2027

10

Kolkajen

1 500

1 1000

2023

2026

11

Ropsten

720

60 000

2023

2024-2028

–

16 000

2014

2016

1 900

125 000

2020

2023–2026

Värtahamnen
12 Värtaterminalen
13

Södra Värtan

5 410

6 000

12

Område

detaljplaner

bostäder är markanvisade
till 45 olika byggaktörer.
3 008 bostäder har hittills byggts.

9

8

13

13

Utvecklingsområdet omfattar

236

hektar

FRIHAMNEN
LOUDDEN

*Baseras på LOA, bruksarea för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende,
sidofunktioner till boende, byggnadens drift eller allmän kommunikation.
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”Gasverket som har varit en stängd industri i över 120 år, har under 2019
öppnats för allmänheten.”
Äntligen har Stockholmarna kunnat ta del av
de första ombyggda delarna av Gasverket med
Bobergsskolan, Hjorthagshallen, Klätterverket och
annan service. En viktig och glädjande milstolpe.
Året har i övrigt innehållit fortsatt planering för
stadsutveckling vid kajområdena Värtahamnen
och Kolkajen. Att verksamheten i Loudden
stängde vid årsskiftet skapar förutsättningar att
börja omvandlingen även där – från stängd industri
till öppen stad.
Redovisningen du har framför dig tar upp flera
exempel där Norra Djurgårdsstaden är ledande
inom hållbar stadsutveckling i Sverige. De krav
Stockholms stad ställer är oftast mer ambitiösa
än de nationella riktlinjerna och viktig kunskap
byggs. Ska vi leva upp till Agenda 2030 behövs
projekt som ytterligare driver på utvecklingen och
vi behöver dela med oss av vad vi lärt. Därför finns
fler resultat presenterade på norradjurgardsstaden2030.se.
Det är viktigt att vi som markägare ställer tydliga
krav och säkerställer att dessa följs upp.
Det är också det uppdraget vi fått från kommunfullmäktige.
Byggaktörerna i de inflyttade etapperna visar
stort engagemang för att nå de skarpa kraven,
men når inte energikraven. Trots det är resultaten
i etapp Norra 2, i genomsnitt 22 % under Boverkets
byggregler, BBR.

Det gamla mätarhuset har blivit klätterhall och
har även fått ett café.
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Byggaktörerna kommer att fortsätta justera sina
byggnader för att minska energianvändningen.
Vi ser också stort engagemang från de boende
att delta i exempelvis dialogmöten och sociala
medier.
Frihamnen 100 år firades i september tillsammans med Stockholms Hamnar, fastighetsutvecklare och staden. Genom tillfälliga attraktioner och
utställningar på plats kunde besökarna känna,
smaka och lyssna på områdets potential.
Många använder nya båtlinjen som nu sammanbinder Norra Djurgårdsstaden med City, Nacka och
Lidingö.
Planering för nya kvarter med bostäder, handel
och kontor pågår med ett trettiotal byggaktörer.
Flera stora entreprenader pågår för tunnlar och
markrening. Även utbyggnad av gator och parker
är i gång.
Vi som arbetar med Norra Djurgårdsstaden
är stolta över att vara med om att omvandla
tidigare industrimiljöer till en attraktiv, trygg och
resurseffektiv ny del av Stockholm.
Välkommen att följa utvecklingen
av Norra Djurgårdsstaden!
Staffan Lorentz
Projektchef
Norra Djurgårdsstaden,
Stockholms stads exploateringskontor

Höjdpunkter 2019

Ny epok för Gasverket

Inflyttning i plusenergihusen

Gasverket har öppnat för världen efter
att i mer än hundra år varit ett stängt
industriområde. Under året har det invigts
en ny grundskola, Bobergsskolan, en ny
idrottshall, Hjorthagshallen, och flera av
de gamla husen har fått nya hyresgäster.
Stockholms högsta klättervägg finns hos
Klätterverket i det gamla Mätarhuset och
Systembolaget har flyttat in i Maskinhuset.
Det har under året också blivit klart att
Sandvik och Berghs School of
Communication flyttar till området.

De två plusenergihusen i Brofästet med
43 hyresrätter fick sina hyresgäster under
2019. Stockholmshem vann en plushusenergitävling år 2014, där ett av
tävlingskriterierna var att husen skulle
generera mer energi än vad de gör av
med under ett helt år. I husen kombineras
arkitektoniska lösningar med
energitekniker. Läs mer på sida 9>>
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Avveckling av industrimark ger
plats för 4 000 bostäder

Fortsatt stöd för innovationsprojekt
om sorterande avloppssystem

Avvecklingen av Louddens oljeverksamhet
är klar och sanering av marken och rivning
av de gamla cisternerna har inletts.
Cisternerna klipps ner i delar och viks
sedan ihop, vilket minskar mängden buller
och damm som genereras. Loudden
kommer så småningom att bidra med
4 000 nya bostäder i Stockholm och bli
en intressant plats både för boende,
verksamma och besökare.

MACRO, Mat i cirkulära robusta system,
är ett innovationsprojekt som under året
fått fortsatt stöd från Vinnova. Projektet
som pågått sedan 2015 har bidragit till att
Stockholm Vatten och Avfall i bolagsdirektivet för 2020 fått uppdraget att utveckla
och testa sorterande avloppssystem i
Norra Djurgårdsstaden. Läs mer på nästa
sida>>

Innovationer
Norra Djurgårdsstaden är en testbädd där nya idéer,
metoder, och arbetssätt ska utvecklas och som
inspirerar andra städer och kommuner, forskare,
företag, och organisationer att tänka i nya banor.
På följande tre sidor presenteras ett antal av innovationsprojekten som väcker nyfikenhet och intresse.

Sorterande avloppssystem till Värtahamnen och Loudden
Genom att dela avloppsströmmar i separata
system redan i huset kan resurser som vatten,
energi och växtnäring tas omhand mer effektivt.
Mer spillvärme, vatten och näringsämnen kan då
återvinnas och mer biogas produceras. Nu planeras ett av världens största områden med sorterande avloppsystem för de sista delarna av Norra
Djurgårdsstaden.
I Värtahamnen och Loudden planeras för två avloppsledningar i stället för en. Systemet ska ansluta 6 000
bostäder och 170 000 m2 kontor när dessa områden
byggs.
I Henriksdals reningsverk utvinns redan idag värme,
biogas och ett fosforrikt avloppsslam. Men genom att
samla in och behandla flöden separat, kan resurserna
i avloppsvattnet i en högre utsträckning återvinnas.
Förutom fosfor så kan även kväve och kalium utvinnas,
vilket är värdefullt som växtnäring. Dessutom kommer
mer biogas att kunna produceras.
Spillvärme från bad, dusch och tvätt, så kallat
BDT-vatten, från hushållen tas idag omhand i Henriksdals reningsverk. Men på vägen dit förloras mycket
värme. Om värmen tas omhand tidigare i systemet,
kan värmeåtervinningen öka betydligt. Genom att
BDT-vattnet samlas in utan inblandning av toalettvatten kan det renas och användas för t ex bevattning.
På så sätt kan resurserna i avloppsvattnet återanvändas mer effektivt.
Sorterande avloppssystem har byggts ut och testas
idag i bland annat Hamburg och Amsterdam och en
anläggning kommer att tas i drift 2020 i Helsingborg.

Systemet som planeras för Loudden blir ett av
världens största. Systemet för Värtahamnen ska
projekteras under 2020 och 2021 och beräknas bli
klart att tas i drift 2025.
Sedan 2011 har frågan om att bygga ut sorterande avloppssystem utretts i olika projekt. Projektet
MACRO (Mat i cirkulära robusta system) har pågått
sedan 2015 med finansiering från Vinnova.
Den första fasen handlade om att etablera ett
aktörsövergripande samverkansprojekt. Den andra
hade målsättningen att utreda juridiska, tekniska
och organisatoriska förutsättningar för att införa
sorterande avloppssystem i storstäder och
omvandlingsområden. Målet för den tredje fasen är
att, med erfarenheter från bland annat Helsingborg,
göra ytterligare utredningar om hur det sorterande
avloppssystemet ska utformas samt ta fram
projekteringsunderlag för systemet i Norra
Djurgårdsstaden. Detta kommer sedan dokumenteras i mer allmängiltiga planerings- och projekteringsriktlinjer för städer.
Stockholms stad ingår som en av tio parter
tillsammans med tre kommuner, näringsliv och
forskningsvärlden. Budget för tredje fasen av
MACRO är 18,4 miljoner och projektet väntas få
stor betydelse för Stockholms framtida avloppshantering.

”Detta utvecklingsprojekt är väldigt intressant och
kan leda till ett paradigmskifte i Stockholms utveckling av avloppssystem”, säger Erik Karlsson, chef för
strategisk planering Stockholm Vatten och Avfall.

Illustration: Fojab arkitekter för Abacus
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Innovativa energilösningar i plusenergihus

Markanvisningstävlingar är ett av de innovationsdrivande verktygen för att nå hållbarhetsmålen för
Norra Djurgårdsstaden. 2014 hölls tävlingen i etapp
Brofästet med syfte att åstadkomma just plusenergihus
med smarta energilösningar och en funktionell arkitektur. Av de 16 deltagande bostadsbolagen fick Stockholmshem högsta poäng tack vare ”ett helhetstänk
för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett
intressant och spännande arkitektoniskt uttryck”.
Att bygga energieffektiva flerbostadshus som
också producerar stora delar av eller mer än sitt eget
energibehov är en utmaning och erfarenheter från
detta projekt kan spridas och underlätta för andra
aktörer vid kommande projekt.
Ytterväggarna på plusenergihusen i etapp Brofästet
är raka utan nischer och vinklar. Byggnadernas taknockar har vridits för att ge rakt södervända takytor, optimerade för att fånga solens strålar. Takvinkeln på 30
grader är inom det optimala omfånget för högeffektiva
solceller med kiselteknik.
På motstående sida täcks taket med sedumytor som
fördröjer dagvattnets väg till Husarviken via så kallade
regnträdgårdar – en grund försänkning i landskapet
med ett dränerande system och ett filtermaterial som är
täckt med växter.

Solvända gavelfasader är klädda av solceller med den
mindre skuggkänsliga tunnfilmstekniken. Norrvända gavelfasader har gallerpaneler för klätterväxter.
Yteffektiva lägenheter har varit ett mål i strävan att
maximera effekten av internvärmelasterna. Det har
resulterat i välutnyttjade fyra-, tre- och tvårumslägenheter. Den aktivt uppvärmda bostadsytan är minimerad,
men har kompletterats med en ouppvärmd boendezon
i form av inglasade balkonger utmed långfasaderna.
Detta ger en komprimerad, väl fungerande bostad under
vinterhalvåret som under sommarhalvåret utökas
påtagligt med ytor som värms upp på naturlig väg.
Genom att använda solskydd i form av gardiner längs
balkongerna kan värmen släppas in vintertid och lagras
i balkongernas betongstomme, men reflekteras bort
under sommaren.
Plusenergihusens kompakta utformning med täta
klimatskal och anpassade för en rad energitekniska
lösningar är grundfaktorer för att nå energikraven.
Tillsammans med avloppsvärmeväxlare och bergvärme
blir detta en fungerande helhet.
Optimerade luftflöden och därmed mindre luftvolym
att värma upp gör det lättare att utnyttja interna värmekällor. Energiberäkningar visar att huset har en energianvändning på cirka 14,8 kWh/m2 och år.
Solcellsproduktionen har beräknats till cirka 16 kWh/m2
och år. Huset ska alltså över ett helår ge en överproduktion av energi. Cirka 30 % av solcellernas elproduktion
kan användas direkt till fastighetens belysning, värmepumpar och fläktar.
Övrig elproduktion säljs på nätet och balanseras mot
inköpt el den kalla årstiden. Över året producerar solcellerna mer energi än fastigheten behöver.
Se en film om plusenergihusen
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Foto: Eva Nielsen

Stockholmshem har byggt två plusenergihus i Norra
Djurgårdsstaden och hyresgästerna flyttade in
under 2019. De två husen med 43 hyreslägenheter
är nettoproducenter av energi med hjälp av solceller, bergvärme, effektiv isolering och ventilation
samt återvinning av spillvärme från avloppsvatten.
Arkitekturen med balkonger i fasaden och vinklade
tak för att kunna utnyttja solen som energikälla är
unik. Detta spjutspetsprojekt kombinerar på ett
innovativt sätt ett 20-tal nytänkande energilösningar.

Tystare krossning

Stadens fysiska resursflöden

Forskningsprojektet ”tystare krossning” för att
nå lägre bullernivåer vid kross- och materialhanteringsplatser har pågått i två år i Norra
Djurgårdsstaden. Genom att ljudisolera och
stänga in utrymmet där krossningen sker,
minskar mängden buller och damm. Projektet
har beviljats 2,7 miljoner kronor av Vinnova.
Att lokalt behandla och återanvända bergkross sparar stora mängder transporter på
stadens vägnät. Hittills har cirka 600 000
ton berg och schaktmassor återvunnits i
Norra Djurgårdsstaden, vilket innebär att
materialåtervinningen sparat cirka 100 000
tur- och returtransporter.

Projektet Stadens fysiska resursflöden, Reflow, har
kartlagt de resurser som krävs för att bygga och driva
en stad. Det är en fördjupning av Norra Djurgårdsstadens kretsloppsmodell med ambition att kartlägga
stadens resursflöden. Projektet finansierades av
Naturvårdsverket och avslutades 2019.

Innovativ bygglogistik
Bygglogistikcentret som numera finns i Värtahamnen fungerar som en innovationsplattform dit flera
FoU-projekt är kopplade. Centret är en nod för
lärande och utveckling runt bygglogistikfrågor.
Ett projekt som pågått under året är ”Visualiserad
byggtrafikplanering för en störningsfri stadsutveckling”. Projektet har stöd av Vinnova och leds
av Linköpings universitet. Syftet är att öka tillgängligheten och mobiliteten för alla människor
i staden under byggtid samt öka produktiviteten
inom byggandet. KTH har tre forskningsprojekt
inom ramen för bygglogistikcentret. Ett av syftena
är att i olika skeden studera samordning mellan
byggaktörer och entreprenörer gällande samverkan inom och mellan projekt avseende logistiska
förutsättningar och möjligheter.

Framtidens ellagring
Säsonglagring av el kan bli en viktig del av framtidens fossilfria energisystem. Stockholms stad var
värd för en internationell innovationsworkshop med
syfte att identifiera möjliga tekniska lösningar för
säsongslagring av el. Workshoppen arrangerades av
C40, CLEAN, Tillväxtverket och experter från privat
sektor, akademi samt representanter från
Stockholm, Amsterdam, Berlin, Toronto och
SØnderborg. Den resulterade i en marknadsöversikt
och många konstruktiva idéer kring tekniker och
systemlösningar. Workshoppen bidrog även till en
diskussion med Berlin om en gemensam öppen
upphandling för fortsatta innovationsprocesser.

Uppkopplad stadsdel
Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden (Connected
SRS) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt med
finansiering av strategiska innovationsprogrammet
IoT-Sverige. Projektet ska ta fram arbetssätt för
hur dataplattformen kan användas för att samla in,
tillgängliggöra och dela IoT-data i staden.
Projektet utgår från behoven av data för
att effektivisera uppföljning och styrningen mot
hållbarhetsmålen. En IoT-plattform som också ska
kunna användas av andra aktörer, ska testas inom
projektet. Projektet ska även bidra med kunskap
under upphandlingen av stadsövergripande plattformar för öppna och delade data. Fler FoU-projekt
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Masslogistikcentret i Frihamnen hanterar både
förorenade och rena schaktmassor för återvinning.

Om stadsutvecklingsprojektet

Hållbarhetsarbetet

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största

2000 började planeringen av Norra Djurgårdsstaden och 2004 inleddes marksaneringen.
2009 bestämde kommunfullmäktige att stadsutvecklingsprojektet ska bli ett föredöme inom
hållbar stadsutveckling.
De visioner och mål som 2010 beslutades av
kommunfullmäktige reviderades 2017 i Program
för hållbar stadsutveckling och är åter uppe för
revidering.
Fem strategier ligger till grund för arbetet som
kopplar samman hållbarhetsmål och stadsbyggnadsprinciper och omfattar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.
På följande sidor redovisas årets hållbarhetsarbete med utgångspunkt i respektive strategi
och underliggande mål.

stadsutvecklingsprojekt där tidigare industrimark
omvandlas till stad, på mark som Stockholms stad
äger. Marken förvaltas av exploateringskontoret, som även projektleder utvecklingen i nära
samarbete med stadens förvaltningar och bolag*.
Projektet finansieras genom försäljning av mark
och tomträttsavgälder.
Projektets centrala läge med närhet till både
Lilla Värtans vatten och Kungliga nationalstadsparken, ger unika förutsättningar. Hjorthagens
bebyggelse knyter an till Gasverket där gasproduktionen upphörde 2011. De gamla industribyggnaderna har stor potential för nya inspirerande
användningsområden. En del av industrierna så
som energiproduktionen i Värtaverket och ham-

Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete har
uppmärksammats internationellt. 2015 fick projektet
utmärkelse för bästa hållbara stadsutvecklingsområde
av C40 på FN:s klimatkonferens i Paris.
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och samband. Parkerna och grönstråken sätter
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hållning och klimata

också sin tydliga prägel på denna del av
Illustration 1: Fem strategier för hållbar stadsutveckling

* De bolag och förvaltningar som främst deltar i utvecklingen är stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret,
miljöförvaltningen, stadsdelsförvaltningen, Stockholms Hamnar och Stockholm Vatten och Avfall.
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Stockholm.

1. Levande stad

8 förskolor med 540 inskrivna barn
54 % hyresrätter

En levande stad utgår från människan.
Den är öppen, inkluderande, fungerar i
olika livsskeden och det finns en variation
av boendeformer. De offentliga rummen
är kärnan i det urbana livet där det finns
plats för spontana och oväntade möten
mellan människor med olika bakgrund
och identitet.
En levande stad har ett varierat innehåll
och rymmer funktioner som gör den
befolkad, trygg och spännande dygnet
runt, året om och bidrar också till goda
förutsättningar för näringslivet. Det är
en jämställd stad som alla kan använda
på lika villkor, och där både kvinnor och
män är inkluderade i stadens utformning.
En tät, grön och sammankopplad stad
underlättar för gång och cykel och bidrar
även till minskad klimatpåverkan och
ökat välbefinnande.

varav 8 % studentlägenheter

20 % av allmän platsmark
är sociotopyta vilket motsvarar

19 m2 per bostad. Sociotopyta är friytor med sociala

Foto: Eva Nielsen

värden.

Strategin bidrar till att uppfylla följande globala mål:
JÄMSTÄLLDHET

Nyckeltalen är aggregerade siffror – så långt har projektet
kommit 2019.
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1.1 Robust och sammanhängande stadsstruktur

1.2 Jämlik stad

Den nya klaffbron över Husarviken för gång- och
cykeltrafik kan numera även öppnas för att
låta högre båttrafik passera. Bron är ritad av
&Rundquist arkitekter och gestaltar övergången
mellan stad och natur. Den nominerades till
Stålbyggnadspriset och årets Stockholmsbyggnad
2019.
Invigningen av Bobergsskolan och idrottshallen
markerar att delar av Gasverket öppnat för
allmänheten.
Gasverksvägen i riktning mot Gasklockorna är
öppen för biltrafik. Sträckan från Rådjursstigen till
Ropsten ska breddas och kommer att kompletteras
med gång- och cykelbanor, vilket blir klart hösten
2020. Sträckan kommer att öppnas för trafik när
intilliggande markarbeten blir klara omkring 20222023.
Båthusparken länkar samman de nyare och de
äldre delarna av området och kommer att bli klar
2020. För att överbrygga höjdskillnader planeras
det för trappor och hissar till Hjorthagsberget.
Bobergsbron över Värtabanan har ersatts
med en ny bro med dubbelsidig gångbana och
dubbelriktad cykelbana.
I Södra Värtan pågår förhandling om att
avveckla östra bangården för att ge plats för en
ny huvudgata som kan koppla ihop området med
intilliggande Gärdet. Trafikverket ska ta fram
en järnvägsplan för bangården i anslutning till
Värtahamnen, vilket är en förutsättning för att
kunna avveckla den östra bangården i Värtan.

Av de nya bostäder som hittills byggts är mer än
hälften hyresrätter och nästan var tionde bostad är
student- eller gruppboende. 46 % är bostadsrätter.
Hyrorna i Norra Djurgårdsstaden är i nivå med
övrig nyproduktion i innerstaden och storleken på
bostäderna varierar med betoning på tvåor, treor
och fyror. Se statisik
I samband med markanvisningen i Kolkajen
har det ställts krav på att byggaktörerna ska
ta fram koncept för normkreativ bostads- och
fastighetsutformning. De förslag som hittills
kommit in handlar bland annat om gemensamma
utrymmen och funktioner för att sänka
boendekostnaderna.

Arbetet pågår med att färdigställa Spårvägsmuseet
och scenen i en av Gasklockorna, inflyttning 2020
respektive 2025.
Hösten 2020 flyttar biblioteket från gamla
Hjorthagen till nya större lokaler på Bobergsgatan.
Det nya biblioteket kommer även att fungera som
en mötes- och inspirationslokal.
2019 började det byggas en utsiktsplattform
ovanför Hästhagsparken. Den öppnar under 2020.
I samråd med det lokala ungdomsrådet på
Östermalm har det i anslutning till Bobergsskolan,
uppförts en parkourbana och flera basketkorgar.
Husarviksbron

Båthusparken

1.3 Välfungerande vardagsliv

Bobergsgatan

Att samhällsservice som livsmedelsbutik och skola
får centrala lägen bidrar till ett tillgängligt och nära
stadsliv. Av det som hittills byggts är totalt 14 % av
den färdigställa byggnadsytan kommersiella lokaler.
Eftersom kommande etapper innehåller större
andel lokaler kommer andelen att öka till 30 %.

Bobergsskolan

Rådjursstigen

Läs mer

Den första delen av Bobergsskolan, med plats för
900 elever, invigdes höstterminen 2019 och 420
elever går nu i klasserna F-6. Lokaler för högstadiet
ska färdigställas till 2022 så att ungdomar i
närområdet inte behöver byta skola eller resa.
Hjorthagshallen med en fullstor spelplan för
exempelvis handboll och innebandy, men också
lokaler för fäktning, invigdes under året. För att
enklare kunna kombinera träning och studier finns
även ett rum för läxläsning.
Under året har även Klätterverket, Systembolaget,
café och gym med mera flyttat in i Gasverket.
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Gasverksvägen

Hjorthagshallen

Hästhagsparken

Bobergsbron

Ropsten

I en tät stad är det viktigt att säkerställa friytor,
det vill säga markyta som inte bebyggs och som
är tillgänglig för alla. När Norra Djurgårdsstaden
i Hjorthagen är fullt utbyggt kommer sociotopytor
att utgöra cirka 23 % vilket motsvarar drygt 20 m2
per bostad. Hittills utgör sociotopytan 20 % vilket
motsvarar 19 m2 per bostad.
Båthusparken är planerad för olika åldrar och
har en inhägnad bollplan, en lekplats, en större
gräsyta, sittplatser och en offentlig toalett.

I Södra Värtan har det gjorts trygghetsanalyser i
samarbete med byggaktörer, vilket bland annat
resulterat i förbättrad belysning i Finlandsparken
och vid stationshuset. Att en större del av fönsterrutorna i en livsmedelsbutik gjorts genomskinliga
har ökat den sociala närvaron.
Trygghet är en av de viktigaste frågorna för de
boende i området och boendeenkäten från 2019
visar att känslan av trygghet minskat från 91 % år
2016 till 79 % 2019. Nivån är fortfarande högre än
för övriga Stockholm, där andelen som känner sig
trygga var 70 % 2019.

För att identifiera platser som upplevs som otrygga
har en trygghetsvandring genomförts. En åtgärd
som direkt kunde göras var att komplettera belysningen vid trappan på Bobergsskolans gård.
Skyltning och målning vid övergångsstället vid
skolan har förtydligats så att det ännu tydligare
framgår att det är en skolväg och att hastigheten
är 30 km/h. Dialog förs med Stockholm Parkering
om att även förbättra belysningen inne på
Gasverkets parkering.

Båthusparken blir en lekplats för olika åldrar.

Foto: Staffan Lorentz

1.4 Attraktiva och trygga stadsrum

Längs Husarviken.
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Foto: Eva Nielsen

”Trygghetsvandringarna är viktiga för att skapa en
tryggare miljö. Det ger värdefull återkoppling till
oss i projektet på det som är bra och det som kan
förbättras i kommande projektering och byggande”
säger byggprojektledare Ricardo Weibel.

2. Tillgängligt och nära

I Norra Djurgårdsstaden skapas en tät
och tillgänglig stad med nära tillgång till
service och parker. Det bidrar till ökad
jämställdhet eftersom kvinnors och mäns
vardagsliv och resmönster ser olika ut på
strukturell nivå. Det bidrar också till ökade
möjligheter till god mobilitet oavsett ålder,
funktionsnedsättning eller andra individuella
förutsättningar. För att transportera fler
människor och mer gods på ett mer hållbart
sätt i en växande stad, behövs en övergång
till mer kapacitetsstarka och resurseffektiva
transportmedel.
Områdets trafikhierarki prioriterar gång och
cykel, följt av kollektivtrafik och bidrar till
minskad klimatpåverkan. Det bidrar också
till ökad hälsa och möjligheten att kunna
förflytta sig till en lägre kostnad på ett mer
jämlikt sätt. Genom att skapa gröna platser
som inbjuder till vistelse bidrar det även till
ökad biologisk mångfald.

2,2
0,5

cykelplatser och
bilplatser per
bostad på
kvartersmark

9%

Strategin bidrar till att uppfylla följande globala mål:
av bilparkeringarna
på kvartersmark har
laddning för elbilar

5 minuter
till vardagsservice

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Foto: Eric Cung Dinh

Nyckeltalen är aggregerade siffror – så långt har projektet kommit 2019.
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Området trafikeras sedan tidigare av kollektivtrafik som tunnelbana och flera busslinjer. Numera
stannar även en buss utanför Värtaterminalen.
Boendeenkäten från 2019 visar att 66 % är nöjda
med kollektivtrafiken. Det är en förbättring jämfört
med 2016 då 42 % svarade att de var nöjda. Boende över 65 år är generellt mer nöjda med kollektivtrafiken än övriga åldersgrupper.
Trafikförvaltningens (Region Stockholms) utredning av Norra Djurgårdsstadens framtida behov av
kollektivtrafik har fortsatt under året. Olika upplägg med buss och spårväg har utretts.
För att från start kunna etablera mer hållbara
resmönster och garantera trafiksäkerheten arbetas det aktivt med att hålla gång- och cykelvägar
öppna och säkra samtidigt som byggproduktionen
pågår.
I Gasverket har det byggts gångfartsgator
mellan de kulturhistoriska byggnaderna. Inför
skolstarten genomfördes en analys av trafiksäkerheten på skolvägarna för de som går och cyklar
till skolan. Analysen visade att det fanns behov
av förbättringar och dessa genomfördes innan
skolstarten.
Enligt boendeenkäten ligger den upplevda trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister mellan
55–59 % 2019, jämfört med 43 % år 2016. Boendeenkäten visar också att under vinterhalvåret cyklar
24 % minst tre dagar i veckan. Under sommarhalvåret är det 48 %.
På infartsparkeringen i Ropsten, finns numera
Sveriges första helautomatiska cykelgarage –
Cykelsnurran. Den har delfinansierats med Stockholms stads klimatinvesteringsmedel. Stockholm
Parkering ska utvärdera försöket och blir utfallet

Bobergsgatan kvällstid.

bra kan lösningen komma att spridas till andra
delar av Stockholm.
Alla byggaktörer uppfyller kraven på parkeringsplatser för bilar, cyklar och elladdningsplatser. På allmän platsmark skapas parkeringsplatser
för cykel, bil, bilpool och elladdning. Läs mer

2.2 Levande gaturum
Bergrumgaraget med plats för 1 600 bilparkeringsplatser beräknas kunna öppna 2022. Syftet med
parkering i bergrum är bland annat att möjliggöra
parkering utan att ta mark i anspråk ovan jord och
utan att minska attraktivitet och närhet till kollektivtrafik. Garaget ska betjäna bland annat Gasverket och Kolkajen. Även i Södra Värtan finns stora bergrum cirka 40 meter under markytan.
Under 2020 utreds möjligheten att använda dessa
för bilparkering. Utredningen görs i samverkan
med Stockholm Parkering och markanvisade
byggaktörer.

2.3 Effektiva och hållbara godstransporter
Norra Djurgårdsstadens bygglogistikcenter, BLC,
etablerades 2013. Eftersom alla byggaktörer och
entreprenörer ansluts till BLC kan logistikflöden
samordnas och tjänster erbjudas för att minska
godstrafiken i närområdet. BLC styr transporterna
in och ut ur byggområdet. Under 2019 minskade
byggtransporterna i området med 22 % och samlastningen av varor var 80 %.
Numera är det större fokus på logistikplanering
under tidiga skeden och genomförandeskedet. Det
nya transportbokningssystemet är öppet gentemot andra logistiksystem och kompatibelt med
branschstandard. Genom att samordna avfallshanteringen från byggområdet har det >>
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Foto: Eric Cung Dinh

2.1 Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik

Så fungerar masslogistikcentret

Masslogistikcenter, MLC
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2018 startades ett masslogistikcenter (MLC) i
Frihamnen för att effektivisera masshanteringen genom lokal sortering och rening av massor.
Anläggningen har finansierats med bidrag från
Stockholms stads klimatinvesteringsmedel. MLC
har under året bidragit till 1 400 färre långväga
transporter till externa mottagningsanläggningar.
Av de masstransporter som körts till centret har
återanvändning av grovfraktion och användandet
av effektiva lastbilar med släp, medfört att antalet
transporter ut ur området minskat med 73 %. Det
har kommit klagomål från boende gällande buller
och damm. Därför har bland annat bullermätningar genomförts och isoleringen av masslogistikcentret har förbättrats.

Traditionell hantering
Många transporter mellan byggplats och deponi.
Ingen sortering eller samordning av transporter.

Masslogistikcenter
Lokal sortering, återbruk och samlastning. Transport till
sjöss minskar avsevärt antalet lastbilstransporter dvs
mindre utsläpp och trängsel på vägarna.

deponi

”Masslogistikcentret bidrar till att öka användningen av massor lokalt och därmed minska antalet
transporter till och från Norra Djurgårdsstaden.
Masslogistikcentret är en mycket viktig del i vårt
arbete med effektiva och hållbara transporter”
säger Sofia Billersjö, markmiljöspecialist Norra
Djurgårdsstaden.
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Foto: Lennart Johansson

totala transportbehovet minskat med cirka 50 %.
Under 2019 har BLC:s korttidslager flyttat från
Ropsten till Containerhamnen vid Loudden. Flytten
genomfördes eftersom saneringen av Ropsten
börjar 2020. Den nya placeringen är strategisk
med närhet till hamn för lossning från fartyg.
Under 2019 genomfördes en förnyad enkät om
kundnöjdheten för BLC:s verksamhet. Den visade
att NKI ökat från 49 till 70 % från 2017 till 2019.

deponi

MLC
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3. Resurshållning och
klimatansvar

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt
område med låg resursanvändning och
liten miljö- och klimatpåverkan. Resursförsörjningssystemen utvecklas genom att
integrera system för energi, vatten och
material.
Marken används effektivt och den
byggda miljön ska hålla över tid, vilket
ställer krav på att byggnader och anläggningar utformas med hög kvalitet, giftfria
material och att kemikalier används på ett
ansvarsfullt sätt.
Nya innovativa lösningar förenas med
de beprövade på ett genomtänkt sätt,
som indirekt kan gynna ekonomisk tillväxt.
Genom kretsloppslösningar och sanering
av marken minskar miljöbelastningen på
omgivande vattenmiljöer och ger bättre
förutsättningar för ekosystemtjänster.

Uppmätt energianvändning för
Norra 2 är i genomsnitt

70
85 kg
587 MWh

kWh m2 per år Atemp*

Strategin bidrar till att uppfylla följande globala mål:
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

restavfall per person och år

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

producerad solenergi
HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

* Inkluderar energi för uppvärmning, tappvarmvatten

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

i Sverige

Foto: Eric Cung Dinh

och fastighetsenergi

Nyckeltalen är aggregerade siffror – så långt har
projektet kommit 2019.
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Korta avstånd till sopsug (restavfall, tidningar och
plastförpackningar) och miljörum (övrigt avfall)
underlättar för de boende att sortera avfallet rätt.
Under byggprocessen prioriteras lokal markrening
och återanvändning av renade massor. Mängden
byggavfall ska minimeras och källsorteras.
Restavfallet uppgick till 85 kg per person under
2019 jämfört med 2018 då det var 97 kg per person.
Tidningsfraktionen har minskat med 28 % jämfört
med 2018. I Barkarbystaden som har ett jämförbart
avfallssystem, är mängden restavfall 102 kg per
person och år. I Stockholm som helhet uppgick
restavfallet till cirka 216 kg per person. Enligt
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, ökar
insamling av förpackningar, medan det som
samlas in från tidningsfraktioner har minskat med
cirka 10 % de senaste åren. Läs mer om sopsugen
En miljörumsinventering har genomförts under året
och några brister kunde konstateras t ex saknade
två fastigheter miljörum. Läs mer om miljörummen

Uppföljning visar att hittills uppfyller ingen
av byggaktörerna kravet på byggavfall, utan
i genomsnitt har 43 kg/m2 BTA generats.
Anledningar är dels att byggaktörerna inte
arbetat tillräckligt proaktivt för att förebygga
och minska mängden byggavfall och dels brister
i kvalitetssäkring under byggskedet. I kommande
etapper behöver alla byggaktörer därför ta fram
en avfallsplan. Se byggaktörernas resultat

Foto: Sanna Lindberg

Avfallssystemet för hushåll och verksamheter
består av matavfallskvarn, sopsug, miljörum,
mobil återbruksstation och en automatisk station
för farligt avfall. Systemet bidrar både till att
minska antalet transporter och att det är enklare
att sortera. Den uppföljning som gjorts visar att
alla byggaktörer, med få undantag, uppfyller
avståndet till sopnedkast och miljörum.

Pop-Up Återbruk är en mobil återbruksstation
som startade i Norra Djurgårdsstaden 2015 och
som sedan dess har vidareutvecklats och numera
används i hela Stockholm. Syftet är att samla in
prylar som kläder, böcker, hushållsartiklar med
mera som kan användas av någon annan och på
så sätt minska grovavfallet. Pop-Up Återbruk var
på plats i Norra Djurgårdsstaden under två helger
och besöktes av totalt 12 880 personer.
7 000 prylar som motsvarar 2,1 ton fick nya ägare.
Dessutom samlades det in 250 kg elektronik och
80 kg farligt avfall.

3.2 Resurseffektiva vatten- och
avloppsflöden
Sedan 2011 har resurseffektiva avloppssystem
utretts. Innovationsprojektet MACRO som startade
2015 har undersökt förutsättningar för sorterande
avloppssystem i Värtahamnen och Loudden.
Systemet för Värtahamnen kommer ska projekteras
under 2020 och 2021 och beräknas bli klart att tas
i drift 2025. Läs mer på sida 8.
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Foto: Eva Nielsen

3.1 Minskad avfallsmängd och ökad
renhetsgrad

Marken i Norra Djurgårdsstaden är på många
platser förorenad av tidigare industriverksamheter
och hittills har 27 % av marken renats, vilket motsvarar nästan 50 fotbollsplaner. Under 2019 har
cirka 8 400 ton massor återanvänts som annars
hade körts till externa mottagningsanläggningar.
Hittills har mer än 2 miljoner ton massor hanterats
på plats och nästan 800 000 ton återanvänts.
Massbalansen är på cirka 41 %.
En miljö- och hälsoriskbedömning av metoder
för marksanering blev klar i oktober 2019. Den har
resulterat i att saneringen av Kolkajen kommer
att ske in-situ (på plats) genom kemisk oxidation
med hjälp av persulfat i kombination med kalkcementstabilisering. Metoden minskar såväl behovet av att transportera förorenade massor som att
återföra nya massor. Läs mer om masshantering
Första fasen av saneringen av bergrumsgaraget
är klar. Bergrummet har tidigare använts för
naftalagring med vatten som balansmedium.
Vattnet renades med hjälp av airstripper och
arkéer - urtida mikroorganismer - som bryter ner
oljeprodukter. Metoden kan eventuellt användas i
andra delar av området.
Utvecklingen av Loudden har startat och arbetet med ett planprogram har påbörjats. Oljebolagens verksamhet upphörde 2019 och saneringen
för att möta Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)
beräknas vara klar 2021. Därefter kommer staden
göra kompletterande sanering för att klara platsspecifika riktvärden. Förorenade byggnader
relaterade till oljeverksamheten och cisternerna
rivs.

Containerterminalen flyttar under våren 2020 till
den nya hamnen som Stockholms Hamnar byggt i
Norvik.

3.4 Effektiv energianvändning
För att minska energianvändningen är alla nya
byggnader lågenergihus med ett välisolerat
klimatskal och energieffektiva installationer. Den
första uppföljningen av Norra 2, två år efter inflytt,
har visat att de projekterade värdena för energi
överskridits. Uppmätt energianvändning i Norra
2 är i genomsnitt 70 kWh m2 per år Atemp* och är
därmed 33 % över kravnivån. Samtidigt är det 22 %
lägre än då gällande BBR och innebär att byggnaderna uppfyller nollenergidirektivet.
Under året har dialog förts med byggaktörerna
kring felsökning och korrigerande åtgärder.
Tack vare en aktiv och transparent samverkan
mellan alla parter, har det skapats en betydelsefull
kunskapsplattform. Arbetet visar att de största
avvikelserna är hög värmeanvändning och mätfel.
Orsakerna till detta utreds för närvarande. Det
finns även brister i överlämningen från projektering
till byggproduktion och från byggproduktion till
förvaltningen.
Byggaktörerna kommer efter uppvärmningssäsongen 2021 att presentera resultatet av arbetet.
Denna erfarenhetsåterföring med lärdomar
från Norra 2 är ett mycket viktigt bidrag för
byggbranschens utveckling.
Se byggaktörernas resultat

*Inkluderar energi för uppvärmning, tappvarmvatten och
fastighetsenergi.
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Foto: Eric Cung Dinh

3.3 Cirkulära bygg- och förvaltningsprocesser

LED används för belysning av allmän platsmark
och närvarobelysning har installerats i vissa områden. Ljusnivån är lägre när gång- och cykelvägen
är tom och tänder till full ljusstyrka när någon
passerar. Det har lett till kostnadsbesparingar på
mellan 30–50 %.

3.5 Fossilfritt 2030
De flesta byggnader är anslutna till fjärrvärmesystemet och Stockholm Exergi arbetar aktivt
med att ersätta fossilt med biobaserade bränsle i
Värtaverket. För att bidra till ett fossilfritt energisystem produceras solel eller solvärme på samtliga
byggnader. Under 2019 har 587 MWh producerats
på taken i färdigbyggda etapper.
Solcellerna på masslogistikcentrets anläggning
producerade cirka 248 MWh under 2019 och täcker
energibehovet för anläggningen. De försörjer
bland annat sorteringsverk, belysning,
vattenreningsanläggningen och ventilationssystem.

Bygglogistikcentret samordnar alla transporter
till och från byggområdet. Att avfallshanteringen
också samordnas har minskat det totala transportbehovet med cirka 50 %. Slingbilen drivs med
100 % HVO som är ett förnybart dieseldrivmedel.
För att nå ett fossilfritt transportsystem krävs nationella regleringar. Lokalt byggs elladdning ut, både
i garage och på gatan. Läs mer

3.6 Låg klimatpåverkan
I projekterings- och byggfasen uppstår stor
klimatpåverkan beroende på vilka material som
används. Alla byggaktörer ska, i tidigt skede, göra
klimatberäkningar för byggnaden. För att förenkla
beräkningsmetodik och öka jämförbarheten deltar
Norra Djurgårdsstaden i ett innovationsprojekt,
finansierat av Energimyndigheten, för att testa och
utvärdera Byggsektorns miljöberäkningsverktyg.

Foto: Niclas Holmqvist

Energianvändningen i sopsugsystemet når inte
målnivåerna, eftersom systemet inte är fullt
utbyggt. Jämfört med tidigare år har energianvändningen för samtliga fraktioner ökat. Ökningen
beror främst på att antalet tömningscykler varit
konstant. Under hösten upptäcktes en läckande
ventil som även den bidragit till ökad energianvändning. Felen har åtgärdats och energianvändningen förväntas minska 2020. Se statistik

Träfasad utmed Bobergsgatan.

Klimatberäkningar på allmän platsmark har gjorts
på två anläggningar under 2019 och kunskapsbyggnad pågår. Klimatpåverkan från energianvändning från färdiga byggnader har beräknats
och ligger på 1 758 ton CO2e* för 2019 vilket motsvarar 266 kg CO2e per person. Läs mer

*Emissioner är beräknade på uppgifter från byggaktörer och boende

samt emissionsfaktorer beräknade av Stockholms stads miljöförvaltning. 100 % av fastighetenergin samt 30 % av hushållselen utgörs av
miljöel.

21

Foto: Stockholm Exergi

Läs mer om lokal produktion av förnybar energi

Lossning av biobränsle till biokraftvärmeverket.

80 % av byggaktörerna når nivå Miljöbyggnad
Guld som indikator för inomhusmiljön. De avvikelser som förekommer rör termiskt klimat sommartid
och dagsljus. Dagsljus påverkas framföra allt av
stadsstrukturen. För att säkerställa god inomhusmiljö är kvalitetssäkring under byggproduktion och
behovsstyrd ventilation avgörande. Tidig samverkan mellan arkitekt, energi- och innemiljöexperter
är därför av stor vikt. Läs mer om byggnadernas inomhusmiljö
En utmaning i Södra Värtan är lågfrekvent
buller från fartyg som ligger i hamnen. Det saknas
typgodkända fönster på marknaden som klarar
låga frekvenser.

3.8 Hållbara val av byggmaterial
Material som byggs in i husen och anläggningar
på allmän platsmark, ska uppfylla god miljöprestanda* och dokumenteras i en loggbok. Samtliga
byggaktörer och stadens entreprenörer använder
ett av de nationella bedömningssystemen och
dokumenterar material och rapporterar uppkomna avvikelser. Stockholms stad har bidragit till att
mängden anläggningsprodukter i Byggvarubedömningen ökat.
För att bidra till bättre arbetsförhållanden i
produktionen av natursten ställs det etiska krav i
entreprenadupphandlingarna. Under 2019 har all
sten kontrollerats och kraven har uppnåtts.
Det ställs också krav på entreprenörer att göra
en självskattning gällande etiskt ansvar i leverantörskedjan och under 2020 kommer en fördjupad
studie att genomföras för stål och trä.
För att minska mängden miljö- och hälsofarliga
ämnen och spridningen av mikroplaster, har det
införts krav på minskad användning av konstgräs
*Alla material som byggs in i Norra Djurgårdsstaden kontrolleras ur
kemikaliesynpunkt utifrån försiktighetsprincipen.

och gummiasfalt. Där dessa typer av material
krävs, har striktare kemikaliekrav införts. Parkouren i Gasverket har utrustats med konstgräs som
uppfyller kraven.
Tryckimpregnerat trä får inte användas i området. Trä som används ska vara FSC- eller PEFCmärkt och därmed uppfylla etiska och miljömässiga aspekter. Träslaget azobé har använts i stor
utsträckning på allmän platsmark, men trots att
det var FSC-märkt identifierades etiska och miljömässiga risker. Azobé har därför under 2019 undvikits i nya projekteringar. Alternativ undersöks och i
Båthusparken har linoljeimpregnerad gran använts
i platsbyggda konstruktioner istället för azobé.
Naturgrus är en ändlig resurs. För att minska
användandet av naturgrus ställs krav om att max
25 % av ballasten får vara naturgrus. Samtliga
entreprenörer klarar kravet.
Läs mer om materialval, krav och avvikelser

3.9 Robust byggande
Den byggda miljön ska hålla över tid vilket ställer
krav på att byggnader och anläggningar utformas
med hög kvalitet. Under året har en livscykelkostnadsanalys, LCC, för papperskorgar i offentlig
miljö genomförts. LCC-analysen visar att papperskorgar kopplade till sopsug är det mest kostnadseffektiva alternativet jämfört med konventionell
papperskorg och solcellsdriven självkomprimerande papperskorg.
En LCC för fallskydd har genomförts och den
visar att gummiasfalt är mest kostnadseffektiv,
tätt följt av lösfyllande material som bark och
träflis. Erfarenheter visar dock att gummiasfalt
ofta inte klarar utlovad livslängd, vilket kan
påverka LCC:n.
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Foto: Eva Nielsen

3.7 Sund inomhusmiljö

Trädäck vid Husarviken.

4. Låt naturen göra jobbet

100%

av de boende har en
park inom 200 meter

Vattnet och grönskan i Norra
Djurgårdsstaden spelar en viktig roll
socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Med
en genomtänkt utformning kan blå- och
grönstrukturen fylla flera funktioner,
bidra till synergieffekter och leverera
ekosystemtjänster. Den ger möjlighet till
rekreation och skönhetsvärden som
bidrar till bättre hälsa och välbefinnande.
Lokalklimat förbättras och effekterna av
kommande klimatförändringar
minskar, samtidigt som den biologiska
mångfalden ökar och ekologiska
samband stärks. Odling såväl i kvarteren
som i större skala kan bidra till lokal
matproduktion. Staden blir på så sätt mer
motståndskraftig för framtida
påfrestningar.

22 500 m2
gröna tak

7,8 m2

Strategin bidrar till att uppfylla följande globala mål:
INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

grön oas* per boende

*Grön oas är gröna sociotopytor.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Foto: Eva Nielsen

Nyckeltalen är aggregerade siffror
– så långt har projektet kommit 2019.
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Kvartersmark

Byggaktörerna ska uppfylla en fastställd
grönytefaktor som beräknar den ekoeffektiva ytan.
Med få undantag har byggaktörerna efterlevt
kravet. Ta del av resultaten
Hittills har 22 500 m2 gröna tak och 34 100 m2
gröna gårdar färdigställs.
I senare etapper planeras för fler sociala ytor
och biotoptak. Biotoptak har djupare växtbäddar
som magasinerar större mängder regnvatten och
möjliggör ökad variation av växter. Det är viktig
med samordning i tidigt skede, framförallt med
konstruktör, eftersom lasterna blir större.
Under året har det för första gången tagits
fram en grönytefaktor för industriverksamheter
i Energihamnen. I området finns stora
hårdgjorda ytor och Energihamnen är en viktig
del i kopplingen till Hjorthagens ekmiljöer och
hamnområdets livsmiljöer. Arbetet är ett nära
samarbete mellan staden och byggaktörerna och
blir färdigt 2020.
Boendeenkäten 2019 visar att 68 % är nöjda
med utemiljön på sin gård.
Allmän platsmark

Under året har 60 träd av ett 10-tal olika arter
planterats. Träden ger skugga och sänker
temperaturen. På gatorna leds vattnet till
trädgropar och grönstråk med biokolblandad
växtjord vilket möjliggör att stora vattenmängder
kan omhändertas och samtidigt säkerställs goda
växtbetingelser.

Total har 42 500 m2, eller 6 fotbollsplaner, ny
parkyta* färdigställts. Det motsvarar 17 m2 per
bostad. Gatugrönska och regnträdgårdar uppgår
till 3 250 m2.
Under 2019 började arbetet med Båthusparken.
Parken har en större gräsyta med sittplatser och
ramas in av planteringar med buskar och träd som
även tar emot dagvatten från omgivande gator.
Gatuplanteringar i Brofästet inleddes under
2019. De flesta planteringarna utmed gatorna
är så kallade regnträdgårdar, utformade för att
ta emot och fördröja dagvatten. Växtsubstratet
består av biokolsinblandad makadam. Biokolet
kommer från stockholmarnas trädgårdsavfall och
har goda egenskaper som jordförbättring samt att
det binder CO2. Det biokolet som hittills använts i
Norra Djurgårdsstaden har bundit 1 700 ton CO2.
Ta del av resultaten för allmän platsmark

Inför marksaneringsarbeten i Loudden har fler
än 1 000 fridlysta salamandrar flyttats från en
damm i Loudden till en ny damm vid Kaknästornet.
Uppföljning har visat att de har etablerats väl.
Under 2020 kommer fler salamandrar flyttas.
"Salamandrarna har troligtvis bott här sedan
innan containerhamnen byggdes för hundra år
sedan. Hamnarbetarna har fyllt på dammen när
den torkat ut och salamandrarna har frodats",
berättar Kristin Quistgaard planeringschef för
bland annat Loudden.
Boendeenkäten 2019 visar att 87 % är nöjda med
utemiljön i området och att 84 % besöker parker
och naturområden dagligen eller flera gånger i
veckan.
*Parkytan som redovisas är lägre än tidigare redovisade pga ändrad
definition. Från och med 2019 följer vi friyteguidens definition och ytor
som kan betraktas som park behöver t ex minst vara 0,2 hektar.
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4.1 Skapa och förstärka ekosystemtjänster

5. Engagemang
och inflytande

Under året har

6 000

studiebesökare från 57 länder
besökt projektet

110
18,5

samhällsbyggare har
deltagit i
kompetensutveckling

miljoner kronor till
innovationsprojekt

En inkluderande process förutsätter
möjligheten till deltagande och
engagemang under alla faser av
stadsutvecklingen. Det är betydelsefullt
att intressenter på olika sätt kan vara
delaktiga. Genom att använda olika
metoder för ökat engagemang och
inflytande kan fler människor oavsett kön,
ålder och bakgrund vara inkluderade i
processen.
Kommunikation är nyckeln som skapar
intresse och delaktighet. Forskning,
innovation, kunskapsutveckling och
erfarenhetsåterföring är viktiga
förutsättningar för att finna hållbara
lösningar för komplexa utmaningar och
kan bidra till synergieffekter inom alla
målområden som har relevans för att
utveckla hållbara städer. Dessutom kan
arbetet med Norra Djurgårdsstaden bidra
till att skapa nya arbetstillfällen.
Strategin bidrar till att uppfylla följande globala mål:
INGEN
FATTIGDOM

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

5.1 Aktivt deltagande i
stadsutvecklingsprocessen
En aktiv dialog med boende och verksamma i
området bidrar till att förankra stadsutvecklingen
och tillför värdefull kunskap till planeringen.
Boendeenkäten från 2019 visar att 83 % är intresserade av att få veta mer om utvecklingen av Norra
Djurgårdsstaden, mestadels om pågående
byggaktiviteter. 35 % är intresserade av att delta
i områdets utveckling genom samråds- och
informationsmöten och 37 % via social media.
Samråd hölls kring förslag till detaljplan för att
bevara och utveckla den östra delen av Gasverket.
Reaktionerna var mestadels positiv och frågorna
handlade bland annat om behovet av mer park
och lekytor, samt den täta bebyggelsen.
Under 2019 genomfördes tre visningar av
masslogistikcentret för medborgare, se även sida
17.
Projektet har en uppskattad Facebooksida med
4 200 följare och används främst för att kommunicera med boende och verksamma i området.
Under 2019 gjordes 190 publiceringar som främst
handlade om stadsutvecklingens framdrift och
händelser i stadsdelen, men också om hållbarhetsfrågor.
Stockholms hamnar, Norra Djurgårdsstaden,
Östermalms stadsdelsförvaltning, stadsmuseet och
flera av hamnens hyresgäster bjöd in till Frihamnen
Live – ett firande med anledning att Frihamnen
fyllt 100 år. Aktörerna berättade om den fortsatta
utvecklingen i området med fokus på Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Det blev barnaktiviteter, guidade stadsvandringar och korta föredrag
om stadsodling och biodling.

Konstnärskollektivet Blivande är ny hyresgäst i ett
av Stockholms Hamnars hus i Frihamnen och driver
Frihamnstorget – en kollektivverkstad för konstnärer, coworkingkontor och mötesplats för den
ideella kulturföreningen Noden.
”Det är mycket spännande att få in ännu en publik
verksamhet som attraherar en ny målgrupp till
området genom mixen av publikt kreativt skapande och unika evenemang”, säger Louisa Åkerfeldt
enhetschef strategisk fastighetsutveckling,
Stockholms Hamnar.
På Gasverksdagen invigdes Bobergsskolan och
Hjorthagshallen. Det anordnades guidade visningar av Gasverket, skolan och idrottshallen och aktiviteter för alla åldrar. Fler än 3 000 besökare deltog.
Stadsodlingen med 90 pallkragar har blivit
naturliga mötesplatser för boende och sköts av
föreningen Hjorthagsodlarna med stöd från Östermalms stadsdelsförvaltning.
Biodlingen, som företaget Bee Urban sköter,
bidrar till att öka kunskap om biologisk mångfald
och visningar har arrangerats för förskoleklasser
och boende.
Två temavandringar för boende arrangerades
under året och ett 40-tal personer deltog. En
vandring bjöd in nyinflyttade till att lära känna sin
nya och hållbara stadsdel. Den andra vandringen
handlade om grönstruktur och stadens experter
berättade om hur staden rustar stadsdelen för klimatförändringar, varför parkerna ligger just där de
gör och varför det är viktigt att prioritera grönska i
staden.
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I början av året frågades de boende om vilka typer
av aktiviteter de ville ha i parker. Det resulterade i
en vinterplan för Östermalms parker, bland annat
ska fågelbord sättas ut.

5.2 Hållbar konsumtion
Delningsekonomin är viktig för att minska konsumtionen, öka kunskapen och medvetenheten
runt den egna konsumtionen. Pop-up Återbruk har,
förutom att bidra till minskade mängden avfall genom ökad återanvändning, även ökat förståelsen
för konsumtionsmönster och miljöpåverkan. Dessutom har det blivit en mötesplats för de boende,
se även sida 19.

5.3 Näringslivets och offentliga verksamheters roll
Under 2019 ställdes krav i två av stadens entreprenadupphandlingar på att sysselsätta individer
som är utanför arbetsmarknaden. Det har dock
inte resulterat i några arbetstillfällen. Från och
med markanvisningen i Södra Värtan kommer alla
byggaktörer att omfattas av kraven.
Förskolorna i Norra Djurgårdsstaden certifieras
enligt Håll Sverige Rents Grön flagg-certifiering, ett
nationellt ramverk för hur skolor och förskolor kan
lära ut hållbarhetsfrågor på ett inspirerande sätt.
Hittills är 4 förskolor av 8 certifierade.
Östermalm stadsdelsförvaltning kommer under
2020 att utreda tillgången till lokaler för ökat
delande.

De ambitiösa hållbarhetsmålen i Norra Djurgårdsstaden kräver samverkan och gemensamt lärande
som leder till innovativa lösningar och verktyg samt
nya affärsmodeller. Under 2019 har flera innovationsprojekt relaterade till Norra Djurgårdsstaden
pågått, läs mer med start på sida 17.
Norra Djurgårdsstaden anordnar sedan 2010 ett
kompetensprogram i form av en seminarieserie
dit byggaktörer med konsulter och även stadens
representanter bjuds in för att fördjupa kunskapen
kring olika sakfrågor. För att öka möjligheterna
för olika leverantörer att träffa byggaktörer,
anordnas sedan 2012 matchmaking-seminarier,
under namnet forum för hållbara lösningar, där
innovativa produkter och tjänster presenteras.
Under 2019 har 110 personer deltagit på 3 seminarier och inga forum har arrangerats. Hittills har
totalt har 3 258 samhällsbyggare medverkat i olika
kunskapsseminarier. Läs mer
Norra Djurgårdsstaden tar emot ett stort antal
studiebesök som vill ta del av erfarenheter och
lösningar inom hållbar stadsutveckling. Under året
har 6 000 studiebesökare från 57 länder tagits
emot. Sedan 2012 har totalt 40 000 besökare
från fler än 120 länder besökt området.
Många besökare har visat intresse för att ta vidare
verktyg, exempelvis grönytefaktorn, till sina egna
kommuner.
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Representanter från Norra Djurgårdsstaden har
under 2019 medverkat vid workshops, konferenser
och mässor som Världsvattenveckan och
Samhällsbyggardagarna i Stockholm, Mayors
Summit i Köpenhamn och Urban Future i Oslo.
Projektet har också deltagit på de internationella
mässorna ExpoReal i München och Smart City
Expo i Barcelona.

Foto: Eric Cung Dinh

5.4 Kunskapsbyggnad och
erfarenhetsspridning

Inom C40-initiativet City Solutions Plattform har
Norra Djurgårdsstaden varit värd för en internationell workshop kring utmaning av ellagring.
Deltagandet i C40 nätverket Zero Carbon Districts
Forum inom initiativet Climate Positive Development Programme (CPDP) är numera avslutat. Nya
samarbetsformer diskuteras för närvarande.

Om Stockholms stad och Agenda 2030

Vårt sätt att arbeta
När Norra Djurgårdsstaden pekades ut av kommunfullmäktige som hållbarhetsprofilerat område,
beslutades det att exploateringskontoret skulle
leda och styra arbetet. En organisation tillsattes där
förvaltnings- och bolagsövergripande arbetsgrupper
med stadens experter skulle bidra till arbetet.
Arbetsgruppernas uppgift är att bryta ner hållbarhetsmålen som sedan ställs som krav på såväl
byggaktörerna som på Stockholms stads egna
projekt. Staden äger marken och kraven ingår i

Illustration 2. Norra Djurgårdsstadens samverkansmodell

markanvisningsavtalet och i överenskommelsen om
exploatering. Kraven följs upp och verifieras under
samtliga skeden – från tidig projektidé till förvaltningsfas.
Byggaktörerna rapporterar resultaten i en webbaserad uppföljningsdatabas och granskas av stadens
experter. I de fall krav inte nås, kan en begäran om
avsteg godkännas. Om begäran avslås betraktas
det som en avvikelse. Arbetsgrupperna utvärderar
kontinuerligt arbetet och resultaten. Det i kombination med omvärldsbevakning resulterar i ständigt
förbättrade krav. Deltagarna i arbetsgrupperna har
också till uppgift att sprida erfarenheter inom sina
förvaltningar och bolag och till andra projekt inom
Stockholms stad. Kontinuerlig kompetensuppbyggnad är avgörande för att de höga ambitionerna ska
nås. Läs mer på sidorna 25-27.

Intressentanalys
Dialoger är ett viktigt verktyg för att fånga upp olika
förväntningar som finns på Norra Djurgårdsstaden.
De viktigaste intressenterna är politiker, byggaktörer,
tjänstemän i staden, samhället i stort och såklart de
boende i området.

De frågor som är mest relevanta för intressenterna
har sammanfattats i en väsentlighetsanalys. Den visar att viktigast är minskad klimatpåverkan, effektiv
energianvändning, avfallshantering, forskning och
utveckling samt transporter. För boende och politiker
är trygghet en viktig fråga.

Ta del av väsentlighets-och
intressentanalysen

Arbetsmiljön inom projektet
Utvecklingssamtal och medarbetarundersökning

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en
ambitiös utvecklingsagenda med 17 globala mål för
hållbar utveckling. De globala målen är integrerade och
odelbara och flera av målen är beroende och direkt
kopplade till varandra, vilket innebär att framgång för ett
av målen ger positiva effekter på andra mål. Agendan
är global, men det är på den lokala nivån som stora
delar av åtagandena och arbetet omsätts i praktiken och
Stockholm ska vara ledande i genomförandet.
Agenda 2030 sätter fokus på hur staden skapar god
tillgänglighet och delaktighet för alla invånare, ett gynnsamt klimat för företag och innovation samt attraktiva
boendemiljöer. Samtidigt behöver staden minska sin
miljö- och klimatpåverkan, bryta ohållbara konsumtionsoch produktionsmönster, motverka segregation och
ojämlikhet samt öka jämställdhet.
Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden utgår främst från
mål 11, hållbara städer och samhällen, men arbetar aktivt
med alla mål.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

genomförs årligen. Frågor kring utveckling samt
roller och ansvar är de största utmaningar inom
organisationen och en handlingsplan har tagits fram.
Resultaten kommer att utgöra underlag i det pågående utvecklingsarbetet som drivs i projektet kring
processer och styrning.
Norra Djurgårdsstaden arbetar aktivt för en säker
arbetsmiljö. Projektet initierar och driver ett antal förebyggande aktiviteter för att skapa trygga och säkra byggarbetsplatser. För att ta hänsyn till alla som
vistas i och i närheten av byggområdet genomförs
bland annat riskkartläggning, logistik- och etableringsinformation, samt brandskydds- och säkerhetsrondering med fokus på gång- och cykeltrafikanter.
Se statistik
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GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

Intresset för vårt arbete i Norra Djurgårdsstaden är stort.
Sedan 2010 har 40 000 samhällsbyggare

Foto: Eric Cung Dinh

Gasverket är kulturhistoriskt värdefull miljö.
Hus 21 Ångkraftcentralen

Hållbarhetsstrategen berättar

Klaffbro över Husarviken.

besökt området för att lära sig mer om hur vi arbetar.
Vi har också intensiva utbyten med andra projekt, både
nationellt och internationellt.
Ett viktigt arbete är att sprida de erfarenheter
och lärdomar som vi tillsammans med byggaktörerna
gjort i samband med uppföljningen av etapp Norra 2.

Byggaktörerna där visar stort engagemang för att nå
de skarpa kraven, men klarar inte energikraven.
Att skillnaden är stor mellan uppmätta och
projekterade värden, är en utmaning för samhällsbyggnadssektorn och utgör en stor potential till förbättring. Det är uppenbart att kompetensen att bygga
hållbart behöver stärkas, såväl i byggbranschen som hos
staden.
För att fortsatt vara i framkant och återföra erfarenheter, ta del av forskningsrön samt fånga in nya
styrdokument, har vi inlett arbetet med att revidera
Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.
Ska vi nå ambitiösa hållbarhetsmål krävs nya affärsmodeller och kombinationer av tekniska lösningar.
Och framförallt mod, engagemang och samverkan
mellan alla inblandade parter!

Honungsbi på födojakt i kvarteret Stora Sjöfallet.

Foto: Urbio

Foto: Urbio

Hållbarhetsstrateg
Norra Djurgårdsstaden,
Stockholms stads exploateringskontor
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3. Resurshushållning och klimatansvar

1. Levande stad
Hållbarhetsmål

Uppföljningsmått

Hållbarhetsmål

Uppföljningsmått

1.1. Skapa en robust och samman
hängande stadsstruktur

80 % av de boende är mycket/ganska nöjda med möjligheten att gå/cykla till
närliggande stadsdelar. Boendeenkät 2019.

3.1. Minska mängden avfall och öka
renhetsgraden

1.2 Bidra till att skapa en jämlik stad

54 % hyresrätter (varav 8 % studentlägenheter) och 46 % bostadsrätter
(varav <1 % äganderätt, <1 % stadsradhus och 2 % 55+). Varierande
lägenhetsstorlekar enligt följande: 10 % ettor, 34 % tvåor, 29 % treor, 24 %
fyror och 3 % femmor eller större.

1.3 Planera för ett väl fungerande
vardagsliv

26 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tillgång till förskolor och
skolor, 12 % med kulturutbudet. 47 % av de boende är mycket/ganska nöjda
med tillgången på platser för lek för barn under 6 år och för barn över 6 år
är siffran 26 %. (Stor andel svarade vet ej, sannolikt då de inte har barn i de
åldrarna). Boendeenkät 2019.

Restavfall: 84,8 kg/person (2019) och 97 kg/person (2018)
Tidningar: 10,7 kg/person (2019) och 14,9 kg/person (2018)
Plastförpackningar: 7,3 kg/person (2019) och 9,1 kg/person (2018).
Nästan 2,1 ton prylar fick nya ägare via mobilt återbrukscentrum 2019.
Byggavfall (byggaktörer) Genomsnittlig mängd byggavfall: 43 kg/m2 BTA.
Byggavfall (allmän platsmark): 38 % har gått till materialåtervinning, 28 %
till energiåtervinning, 19 % återanvändning, 15 % blandat och < 1 % till
deponi.

3.2 Effektiv vatten- och
avfallshantering

100 % av hushåll och verksamheter har avfallskvarn i köken.

3.3 Cirkulära bygg- och
förvaltningsprocesser

27 % av området är sanerat från markförorening. Massbalansen är 39 %.

64 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tillgången till
dagligvarubutik. Resultatet är 47 % för restauranger, caféer etc.
Boendeenkät 2019.

3.4 Effektiv energianvändning

Uppmätt (krav 55 kWh/m2 och år Norra 2)= 70 kWh/m2 Atemp och år (köpt
energi). Bostäder, genomsnittlig uppmätt energianvändning ligger 22 %
under gällande BBR i Norra 2.

72 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tillgången till torg och
mötesplatser och 42 % med idrotts- och fritidsaktiviteter. Boendeenkät 2019.
1.4 Skapa attraktiva och trygga
platser – dygnet runt, året om

Globala målen:

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

Kommersiell yta: 12 %. Sociotopyta: 20 % (= 19 m2/bostad).
79 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tryggheten i området.
Boendeenkät 2019.

Bostäder, genomsnittlig producerad solenergi: uppmätt 587 MWh el
(Norra 2)
8 % av bilparkeringar i gata är avsatt för elladdning (bilpool) och det finns
1 snabbladdningstation. 10 % av bilparkeringar på kvartersmark har
elladdning, dvs. 0,05 elladdningsplatser/bostad på kvartersmark och 0,01
elladdningsplatser/bostad på allmän platsmark.

3.6 Låg klimatpåverkan

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

JÄMSTÄLLDHET

Klimateffekt från energianvändning i Norra 2: Totala mängden är 1 758 ton
CO2e vilket motsvarar 266 kg/m2.

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). 89 % av de boende är mycket/ganska nöjda
med tillgången till gångbana/trottar. Resultatet är 77 % för cykelbanor och
66 % för kollektivtrafiken. 59 % är mycket/ganska nöjda med trafiksäkerheten
för fotgängare och 56 % för cyklister. Boendeenkät 2019.

2.2 Planera för levande gaturum

Se uppföljningsmått 1.4.

2.3 Gynna samlastning och effektiva
hållbara godstransporter

Samlastningseffekt inom byggområdet är 80 %.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

3.7 Sund inomhusmiljö

80 % av byggaktörer uppfyller Miljöbyggnad Guld (inomhusmiljö).
Omfattar ej Norra 1, Västra, Värtaterminalen och Södra Värtan.

3.8 Hållbara material

Andel ej godkända avvikelser av totalt inkomna avvikelser.
Byggaktörer: 48 %, allmän plats: 25 %. Omfattar ej Norra 1, Västra och
Värtaterminalen. 100 % av byggaktörer och stadens entreprenader
dokumenterar material i digital loggbok.
Trä 100 % FSC-märkt och natursten 100 % uppfyller stadens etiska
kriterier.

2,2 cykelplatser/bostad på kvartersmark och 0,17 per bostad på allmän
platsmark. 0,5 bilparkeringar/bostad på kvartersmark och 0,13 per bostad på
allmän platsmark. 8 % av det totala antalet bilparkeringar i gata är för bilpool.

Globala målen:

3.5 Fossilfritt 2030

3.9 Robust byggande

Globala målen:

JÄMSTÄLLDHET

LCC för fallskydd och sopsug.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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4. Låt naturen göra jobbet
Hållbarhetsmål

Uppföljningsmått

4.1 Utnyttja ekosystemtjänster för att
bygga en resilient stadsmiljö

94 % av byggaktörer uppnår GYF.
Omfattar ej Norra 1, Västra och Värtaterminalen
100 % av bostäderna har tillgång till park och naturområden inom 200 m.
Biokol som används i växtbäddar i Norra Djurgårdsstaden har hittills bundit
1 700 ton CO2.

Globala målen:

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

5. Engagemang och inflytande
Hållbarhetsmål

Uppföljningsmått

5.1 Stimulera aktivt deltagande

Samråd Gasverket östra, 2 informationsmöten MLC.
90 odlingslådor, 2 temavandringar.
Gasverksdagen, Frihamnen Live och arkitekturfestivalen Open House gav
sammanlagt cirka 8 500 besökare.

5.2 Skapa förutsättningar för hållbar
konsumtion

Pop-Up Återbruk: 2 gånger i området 2019 (12 880 besökare och drygt 7 000
prylar, motsvarande 2,1 ton fick nya ägare).

5.3 Näringsliv och offentlig
verksamhet bidrar till hållbar
profil

4 av 8 förskolor är grön flagg-certifierade.

5.4 Kunskap och erfarenheter ska
spridas

10 pågående FoU-projekt.

Bakluckeloppis i Södra Värtan.

Kompetensutveckling 2019: 110 deltagare.
Kompetensprogrammen har sammanlagt haft 1 334 deltagare och forum för
hållbara lösningar 1 914 deltagare.
6 000 studiebesökare 2019, totalt 40 000 sedan 2012.
INGEN
FATTIGDOM

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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Globala målen:

Ordlista
Aktiva bottenvåningar

			
			

Bottenvåningar med verksamheter som bidrar till att gator och platser fylls med
människor under olika delar av dygnet. Butiker, kaféer, tvättstugor, gemensamhetslokaler eller cykelrum med fixarhörna.

BBR, Boverkets byggregler En samling föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och som
			gäller svenska byggnader.
BDT-vatten		 Bad, dusch och tvättvatten.
BTA, Bruttoarea		
Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de
			omslutande byggnadsdelarnas utsida.
CO2e			

Koldioxidekvivalent, mängden av en viss växthusgas, t ex metan, uttryckt som den
mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt. (NE)

Ekosystemtjänster		

Ekosystemtjänster är alla de olika nyttor som människan får ifrån naturen och som
bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

			
			

Formfaktor		 Beskriver hur kompakt en byggnad är. Beräknas som förhållandet mellan

			
			

bygnadens omslutande area (ytterväggar, yttertak samt bottenplatta) och kvadrat
meter uppvärmd area (m2 Atemp).

Grön oas			

Sociotop som domineras av grönska och omfattar minst 300 m2.

GYF, Grönytefaktor
Beräkningsverktyg för den ekoeffektiva ytan, det vill säga den yta som bidrar
			
positivt till platsens ekosystem och lokalklimat samt sociala värden kopplade till
			grönska och/eller vatten.
HVO			

Hydrerad Vegetabilisk Olja. Förnybart drivmedel som kan blandas i diesel eller som
kan ersätta diesel i dieselmotorer.

Miljöbyggnad		

Miljöbyggnad är ett nationellt certifieringssystem för byggnader som hanteras av
Sweden Green Building Council.

			
			

Mobilitetetsindex		
Beräkningsverktyg för att värdera hållbart resande med åtgärder inom 		
			fastighetsnivå.
Park			

			

Yta som betraktas som park ska ha olika kriterier som t ex att den minst		
behöver vara 0,2 hektar.

Restavfall		 Avfall som blir kvar när farligt avfall, elavfall, grovafall och återvinnings		

			

bart material sorterats ut.

Sociotopyta		

Offentliga tillgängliga friytor med sociala värden. Beräknas i procentandel av den totala ytan av färdigställda detaljplaner.

			

Stadsdelspark		
En stor park på minst tre hektar. Den fungerar som en målpunkt och 		
			
en social mötesplats för en stadsdel, eller större delen av en eller flera 		
			stadsdelar.
Flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

Följ utvecklingen på

vaxer.stockholm.se/norradjurgardsstaden

Läs mer om hållbarhetsarbetet på
norradjurgårdsstaden2030.se

Norra Djurgårdsstaden : Stockholm Royal Seaport
Royalseaport
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