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Läsanvisning
Denna PDF är en sammanfattning av Norra Djur
gårdsstadens hållbarhetsarbete 2020 och visar hur 
stadsutvecklingsprojektet når hållbarhetsmålen, 
samt vilka utmaningar och vägval som finns fram
över. Redovisningen följer de fem strategier som 
utvecklingen sker efter och utgör grunden för de 
krav som ställs på stadens egna projekt, på bygg
aktörer. Här ges exempel på vad som görs i respek
tive delområde för att nå hållbarhetsmålen. 

På vår webbsida för hållbarhetsarbetet:  
norradjurgårdsstaden2030.se finns allt i denna PDF 
och mer därtill. Filmer, poddar, presentationer av 
innovationsprojekten och tidigare hållbarhets
redovisningar. Där finns också en dokumentsamling 
och Norra Djurdsstadens program för hållbar 
stadsutveckling. 

Bobergsskolan

Gasverket

Biblioteket

Tillfällig park

Bobergsgatan

Plusenergihusen

Nationalstadsparken

Båthusparken

Hjorthagshallen

http://norradjurgardsstaden2030.se


Detaljplaner
Hjorthagen

Antal 
bostäder

Lokal yta 
m2*

Bygg-
start Inflyttning

  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 2021

5   Gasverket 300 80 000 2017 2018–2025

  6   Gasklocka 3 och 4 320 1 600 2023 

  7   Jackproppen 54  1 750 2019 2022 

8   Elektriciteten 190  2025 2027 

  9   Kolkajen 1 500 11 000 2025 2026 

10   Ropsten 570 60 000 2024 2024–2028 

 11   Starkströmmen  8 200 2024  

Värtahamnen
12   Värtaterminalen  16 000 2014  2016 

  13   Södra Värtan Norra  70 000 2021 2023

 14   Södra Värtan Mellersta 600 6 000 2025 2027

 15   Södra Värtan Södra 900 20 800 2023 2025

HJORTHAGEN

ENERGIHAMNEN

KUNGLIGA 
 NATIONALSTADSPARKEN
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12

ÖSTERMALM

FRIHAMNEN
LOUDDEN

KUNGLIGA  NATIONALSTADSPARKEN 3

 Klart 
 Pågående 

* Baseras på LOA, bruksarea för utrymmen inrättade för 
annat ändamål än boende, sidofunktioner till boende, 
byggnadens drift eller allmän kommunikation.
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Norra Djurgårdsstaden
Så långt har vi kommit 2020

236 ha mark,
varav 28 % 
är sanerat.

3 066 
bostäder är inflyttade  

varav 53 % är hyresrätter.

5 7 90
bostäder är  

markanvisade  
till 48 olika 

byggaktörer.

21 miljarder kr
är den totala  

investeringsvolymen.

2,3 är e 
 

xploateringstalet 
för det som  

hittills planerats.

11 
förskolor,  

1 grundskola  
och 1 idrottshall  

är klara.
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Visionsbild med vy över 
Pirhuset, Saltpiren och 
Saltkajen i Södra Värtan. 
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Första detaljplanen godkänd 
för Södra Värtahamnen 
Utvecklingen av Värtahamnen innebär omfattande 
förändringar av området som i sig kommer att bli  
en ny entré till Stockholm från sjösidan. Här kommer 
en blandad stadsmiljö att växa fram och stads
utvecklingen når ända ner till kajerna. 

Utvecklingen av Värtahamnen innebär 
omfattande förändringar av området 
som i sig kommer att bli en ny entré till 
Stockholm från sjösidan. Här kommer en 
blandad stadsmiljö att växa fram och 
stadsutvecklingen når ända ner till kajerna. 
Den första detaljplanen för Södra Värtan 
Norra godkändes under året i stadsbygg
nadsnämnden, och här kommer NIAM och 
Bonnier Fastigheter bygga fem kvarter med 
kontor som totalt omfattar cirka 70 000 
kvadratmeter. 

Gasklocka 3 och 4 har markanvisats 
till OBOS, och i Kolkajen har markanvis
ningar beslutats för bland annat trähus till 
Among Giants Properties och Rico Estate 
Development. I och med detta planeras de 
tre första trähusen i Norra Djurgårdsstaden.

 

I Gasverket har flera nya verksamheter 
flyttat in, som Sandvik, Berghs School of 
Communications och Förskolan Anna.  
I oktober fick vi på grund av pandemin 
genomföra större delen av Gasverksdagen 
digitalt. Det blev en egen webbplats, nya  
filmer och presentation av arkivmaterial 
och som lockade tusentals personer till 
korta och längre besök. Det visar att det 
går fint att genomföra publik verksamhet 
digitalt, men vi längtar efter när det åter blir 
möjligt att mötas.

Norra 2 var den första etappen med 
ambitiösa energikrav. Det var utmanande 
för byggaktörerna att uppnå energipre
standan. Många nya lärdomar gjordes 
och den kunskap som utvecklades där har 
kunnat överföras till nästföljande etap
per, som Brofästet. Där har nu de första 

byggaktörerna uppmätta energivärden 
efter ett år inflyttning och flera byggaktörer 
når energikraven. Krav som faktiskt ytterli
gare skärpts jämfört med Norra 2, där sole
nergi inte längre får tillgodoräknas. Det kan 
vi vara mycket stolta över!

2020 blev året då digitaliseringen på 
allvar grep in i våra arbetsprocesser och vi 
fick snabbt lära oss nya sätt att distanssam
arbeta. Kontoren flyttade hem och varda
gen blev mer nära. För alla oss som arbetar 
med stadsutveckling har det väckt många 
tankar och funderingar över hur den nya 
digitala jobbtillvaron kommer att påverka 
vår syn på bostäder och arbetsplatser. 
Behov av ökad flexibilitet, men också behov 
av robusthet för kriser och samhällsföränd
ringar. Pandemin till trots så fortsätter Norra 
Djurgårdsstaden att leverera mot uppsatta 

mål. Vi är i förberedande faser med omfat
tande markrening, pågående arbeten med 
flera stora detaljplaner med riksintressen 
att ta hänsyn till, samt programarbete för 
Loudden.

Vi är fortsatt stolta över att vara med om 
att omvandla dessa tidigare industrimiljöer 
till en attraktiv, trygg och resurseffektiv ny 
del av Stockholm.

Välkommen att följa utvecklingen!

 
 
Staffan Lorentz 
Projektchef 
Norra Djurgårdsstaden, 
Stockholms stads  
exploateringskontor FO
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Höjdpunkter 
2020

Fyra av tio byggnader i etapp 
Brofästet når energikravet 

När de första byggnaderna i Brofästet rap
porterar energianvändning efter ett år i drift 
är resultatet positivt. 

Stockholmshems plusenergihus ligger  
42 % under kravet, vilket tyder på en  
bra formfaktor och bra byggnads och  
installationstekniska parametrar. Tobin  
Properties klarar också kravet och byggna
derna kan konstateras ha ett bra klimatskal.  
Övriga byggaktörer fortsätter i dialog med 
staden att justera energisystemen för att nå 
kraven. Läs mer om Brofästet på s. 15.

EU-projekt om energipositiva 
stadsdelar

Bryssel, Wien och Stockholm har inlett 
ett tvåårigt forsknings och innovations
samarbete. Detta projekt har fått medel 
från Energimyndigheten i utlysningen 
Energipositiva stadsdelar, som är ett sam
arbete mellan Viable Cities och JPI Urban 
Europe. 

Syftet är bland annat att utreda förut
sättningarna för att Loudden ska kunna 
bli energipositivt. Projektet ska även bidra 
till att definiera vad begreppet ”energi
positivt” innebär i ett bredare perspektiv. 
Erfarenheter och lärdomar från Norra 2, 
Brofästet och tidigare innovationsprojekt 
utgör grunden för det fortsatta arbetet med 
att utveckla fossilfria energisystem.

Biblioteket  har öppnat 
på Bobergsgatan 

Biblioteket har under året öppnat  på 
Bobergs gatan och har ett stort utbud av 
barn och ungdomsböcker samt pedagogisk 
verksamhet för barn och unga i området. 
Här finns också aktiviteter för vuxna såsom 
språkcafé och läsecirklar. Inredningen 
består delvis av återbrukade möbler och 
heltäckningsmattan har sitt utsprung i 
gamla fisknät. 

Biblioteket har också samarbete med 
förskolor utifrån temat natur, miljö och håll
barhet. 

Digital dialog om 
tillfällig park 

I väntan på en permanent stadspark mellan 
Brofästet och Kolkajen anläggs en tillfällig 
park. En digital dialog om innehållet i den 
genomfördes under hösten. 440 personer 
deltog och kom med 1 390 synpunkter. 

Boulebana, grillplats och variationen av 
aktiviteter fick mest positiv respons. Odlings
möjligheter, caféyta och planteringar upp
skattades också i förslaget, liksom trädäck 
för yoga eller andra aktiviteter. Många 
önskade även trädäck vid Husarviken, ett 
önskemål som kommer tillgodoses, och vid 
Bobergsgatan ges det plats för foodtrucks. 
Möbler och lekutrustning kommer i stor 
utsträckning vara återanvända. Delar av 
den tillfälliga parken öppnar sommaren 
2021.  



 6 6

Stadsutvecklingsprojektet
2001 började planeringen av stadsutvecklings
projektet Norra Djurgårdsstaden och 2004 
inleddes marksaneringen. 2009 bestämde 
kommunfullmäktige att stadsutvecklingsprojektet 
ska bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. 

Projektet är ett av Europas största 
stadsutvecklingsprojekt där mer än 
12 000 nya bostäder och 35 000 
arbetsplatser kommer att färdigställas 
till omkring 2030. 

I Norra Djurgårdsstaden omvandlas 
tidigare industrimark till stad, på mark 
som Stockholms stad äger. Marken  
förvaltas av exploateringskontoret, som 
även projektleder utvecklingen och 
hållbarhetsarbetet i nära samarbete 
med flertalet av stadens övriga  förvalt
ningar och bolag. 

Projektet finansieras genom försälj
ning av mark och tomträttsavgälder.

Projektets centrala läge med närhet till 
både Lilla Värtans vatten och Kungliga 
nationalstadsparken, ger unika förut
sättningar. Hjorthagens bebyggelse 
knyter an till Gasverket där gasproduk
tionen upphörde 2011. 

De gamla industribyggnaderna har 
stor potential för nya inspirerande 
användningsområden.

En del av industrierna så som 
energi produktionen i Värtaverket och 
hamnens verksamhet, kommer att 
vidare utvecklas, medan andra, såsom 

oljehanteringen på Loudden kommer 
att avvecklas. 

Vattnet är ständigt närvarande och 
bidrar till platsens dynamik. Hamn
områden planeras för att bli en naturlig 
del av staden. 

När staden öppnas upp och kopplas 
ihop, kan människor enklare röra sig till 
fots eller cykel, både inom och genom 
området. 

Genom att förstärka och skapa sprid
ningszoner för flora och fauna genom 
området till angränsande Nationalstads
parken, stärks naturvärden och sam
band. 

Parkerna och grönstråken sätter 
också sin tydliga prägel på denna del 
av Stockholm. 

Hållbarhetsarbetet
Fem strategier ligger till grund för 
arbetet som kopplar samman hållbar
hetsmål och stadsbyggnadsprinciper 
och omfattar ekologiska, ekonomiska 
och sociala aspekter. 

När Norra Djurgårdsstaden 2009 
peka des ut av kommunfullmäktige 
som håll barhetsprofilerat område 
tillsattes för valtnings och bolagsöver
gripande arbetsgrupper med stadens 
experter för att bidra till arbetet. 
Arbetsgruppernas uppgift är att bryta 
ner hållbarhets målen som sedan ställs 
som krav på såväl byggaktörerna som 
på Stockholms stads egna projekt. 

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. 
Arbetsgrupperna utvärderar konti
nuerligt arbetet och resultaten. Det i 
kombination med omvärldsbevakning 
resulterar i ständigt förbättrade mål. 

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 ambitio
nerna ska nås.

De visioner och mål som 2010 
beslutades av kommunfullmäktige 

revi derades 2017 i Program för hållbar 
stadsutveckling och är åter uppe för 
revidering. 

På följande sidor redovisas årets 
hållbarhetsarbete med utgångspunkt 
i respektive strategi och exempel ges 
på vad som görs för att nå hållbarhets
målen.

Fem strategier  
för hållbar stads
utveckling.
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Kvällsvy över Bobergsgatan.
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1.  Levande stad
En levande stad utgår från männi
skan. 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 bak
grund och identitet. 

1.1 Robust och sammanhängande stadsstruktur
En tät och grön stad där bebyggelse, gator, torg och grön
stråk kopplar samman staden och underlättar för gång och 
cykling. 

I slutet av 2020 godkände stadsbyggnadsnämnden den 
första detaljplanen i Värtahamnen, Södra Värtan Norra, med 
kontor och lokaler i bottenvåningar, hotell och handel vilket 
bidrar till en aktiv stadsmiljö. Det blir även park, torg och 
kajstråk.

Det fördjupade programarbetet pågår för Loudden och 
beräknas bli klar våren 2022. Oljehanteringen har avvecklats 
och containerterminalen i Frihamnen har flyttat till den nya 
hamnen i Nynäshamn, Stockholm Norvik Hamn.

Bobergsskolan blev vinnare av årets Skol och förskole
byggnad 2020. Juryn lovordade bland annat den fina balan
sen mellan det historiska och det moderna. Bobergsskolan 
nominerades även till Årets Stockholmsbyggnad 2020 
tillsammans med Stockholmshems plusenergihus och hus 20 
i Gasverket. 

I väntan på att en färdig park byggs mellan etapperna Kol
kajen och Brofästet planeras det för en tillfällig park. Hösten 
2020 startade markarbetena och sommaren 2021 kan den 
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53 % hyresrätter varav 9 % är studentlägenheter. 

1 grundskola, 1 idrottshall och 11 förskolor.

Av allmän platsmark är 16 % sociotopyta 
vilket motsvarar 27 m2 per bostad.
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första delen öppna. Synpunkter från boende 
har tagits in för att få förslag på funktioner 
och användning. 

1.2 Jämlik stad
En jämlik stad utgår ifrån människan, den 
är öppen och inkluderande och fungerar i 
olika livsskeden med en variation av boen
deformer. Av de bostäder som hittills byggts 
är fler än hälften hyresrätter, varav 9 % är 
studentboenden. Storleken på bostäderna 
varierar: 10 % är ettor, 33 % tvåor, 29 % treor, 
24 % fyror och 4 % är femmor eller större.  
Under 2020 har 560 bostadsrätter mark
anvisats: 320 till OBOS för Gasklocka 3 

och 4, 80 till Among Giants Properties (AG)
och Rico Estate Development och 160 till 
OBOS i etapp Kolkajen. I samband med 
markanvisningar för Gasklocka 3 och 4 samt 
Kolkajen ställs krav på att byggaktörerna tar 
fram koncept för normkreativ bostads och 
fastighetsutformning. En tredjedel av bostä
derna som OBOS planerar för kommer att 
vara små studiolägenheter, men även större 
lägenheter med flexibla planlösningar och 
skjutväggar planeras, till exempel för för
äldrar med barn boende hos sig varannan 
vecka. OBOS ska även prova sitt koncept 
”Deleie” som innebär att bolaget och kun
den samäger lägenheten. 

AG planerar ett trähus där små yteffektiva 

lägenheter kompletteras med gemensamma 
utrymmen som gym, bokningsbara vardags
rum och takterrasser. Dessutom skapas 
publika ytor med restaurang och café. På 
taket samsas biodling med solceller enligt 
det framtagna förslaget.  

”I och med etapp Kolkajen adderas ytterli-
gare ett antal hållbarhetsaspekter. Lokal-
gatorna blir i det närmaste bilfria och sta-
den ställer krav på att lägenheterna som ska 
byggas till viss del ska vara anpassade efter 
de olika boendekonstellationer och behov 
som finns i dagens samhälle”, säger Johan 
Nilsson, exploateringsnämndens ordförande 
i samband med markanvisningen.
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Spårvägsmuseet bygger utställning 
i Gasverket och öppnar hösten 2021. 
Klicka på bilden och hör Eva Ramberg, 
chef för Spårvägsmuseet, berätta. 

PRODUKTION: REGION STOCKHOLM, REGION
LEDNINGSKONTORET, KOMMUNIKATION OCH PRESS.

Gasverkets förrådshus 
har blivit den kommunala 
förskolan Anna som öpp
nade i januari 2021. Det 
är Vectura Fastigheter 
som byggt om och till en 
kulturhistorisk byggnad 
från 1909.

https://www.norradjurgardsstaden2030.se/resultat/levande-stad/#vardag


1.3 Välfungerande vardagsliv
En levande stad har ett varierat innehåll 
och rymmer funktioner och aktiviteter 
som krävs för att få livspusslet att gå ihop. 
Att samhällsservice som livsmedelsbutik, 
förskola och skola får centrala lägen 
bidrar till att förenkla vardagslivet.

Under 2020 har tre förskolor öpp
nat i Brofästet och Gasverket, biblio
teket har öppnat på Bobergsgatan 
och Hjortgläntans parklek blev klar. 
Båthusparken med basketkorgar och 
fotbollsmål, lekhus, balans och klätterlek 
har också färdigställts. Därutöver blev 
också utegym, brygga och park vid 
Husarviksbron färdiga.

1.4 Attraktiva och trygga stadsrum
En levande stad har ett varierat innehåll 
som gör den befolkad, trygg och spän
nande dygnet runt, året om och bidrar 
till goda förutsättningar för  näringslivet. 
I de färdigbyggda etapperna är andelen 
bostäder hög. I takt med att utbyggna
den når Ropsten och kommer längre i 
Gasverket och Södra Värtan, kommer 
andelen kommersiella ytor att öka. 
Genomsnittet är för närvarande 13 %. 
Enligt nuvarande planering kommer 
andelen kommersiella ytor öka till cirka 
40 %. 

I en tät stad är det viktigt att säker
ställa friytor, även kallade sociotopytor. 
Det är markytor som inte bebyggs och 
som är tillgängliga för alla. När Norra 
Djurgårdsstaden i Hjorthagen är fullt 
utbyggt kommer sociotopytor att utgöra 

cirka 21 %, vilket motsvarar drygt 21 m2 per 
bostad. Hittills utgör sociotopytan 16 %, 
vilket motsvarar 27 m2 per bostad.

Trygghetsarbetet i området fortsätter 
och under året har två trygghetsvand
ringar genomförts i olika konstellationer, 
bland andra har Östermalms stadsdels
förvaltning, trafikkontoret, polisen, Lidingö 
stad, boende, nattvandrare och Keolis 
ingått. Ett antal otrygghetsfaktorer upp
täcktes och åtgärdades.

Vidare läsning, fördjupning och de 
senaste siffrorna finns på webben:

Levande stad>

Sociotopkarta>

Se film från öppingen  
av biblioteket>
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Två trygghetsvandringar 
har genomförts. 

https://www.norradjurgardsstaden2030.se/resultat/levande-stad/
https://www.norradjurgardsstaden2030.se/resultat/levande-stad/#trygga
https://www.norradjurgardsstaden2030.se/resultat/levande-stad/#vardag
https://www.norradjurgardsstaden2030.se/resultat/levande-stad/#vardag


Storängstorget i etapp Västra.
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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 efter
som 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 förutsätt
ningar. 

2.1 Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik
Områdets trafikhierarki prioriterar gång och cykel, följt av 
kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är ryggraden i utvecklingen 
och området trafikeras sedan tidigare av tunnelbana och 
flera busslinjer.

På kvartersmark handlar det om att skapa goda förutsätt
ningar för att använda hållbara transportmedel, medverka 
till att öka attraktiviteten för gång och cykeltrafik samt bidra 
till en levande stadsmiljö. Minskat bilanvändande innebär 
minskade utsläpp av koldioxid och andra emissioner. 

Totalt har hittills 7 550 cykelplatser och 1 890 bilplatser 
byggts för drygt 6 750 boende. Antalet bilplatser har legat 
på en konstant nivå och motsvarar Stockholms innerstad, 
medan antalet cykelplatser ökat för varje etapp. Från 
och med etapperna i Södra Värtahamnen används ett 
mobilitetsindex som utvecklats för att främja hållbara 
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5 minuter till vardagsservice.

7 550 cykelplatser och 1 890 bilplatser  
för 6 750 boende.  
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mobilitetslösningar. Verktyget har utvecklats 
med inspiration från grönytefaktorn och ger 
byggaktören en större möjlighet att utforma 
mobilitetslösningar anpassade för den egna 
fastigheten. I samband med att mobilitets
index kommer att användas kommer mer 
flexibla parkeringstal för bilar att tillämpas. 

På allmän platsmark prioriteras gång, 
cykel och kollektivtrafik. En kilometerlång 
temporär gång och cykelväg har under 
2020 anlagts förbi kommande entrepre
nadområden i Värtahamnen. Sträckan blev 
något längre, men mer trafiksäker genom 
att den nu är separerad från tung trafik.

2.2 Levande gaturum
Gatorna ska uppfylla flera funktioner och 
ska utgå från den mänskliga skalan och ge 
plats för gång och cykeltrafik för att ge en 
trygg och säker stadsmiljö. För att kunna 
skapa levande gaturum behöver stillastå
ende fordon flytta från gatorna. 

I de första etapperna har parkering 
placerats under byggnaderna, i de senare 
etapperna har gemensamma decentralise
rade parkeringsgarage utvecklats och som 
byggaktörer får tillgång till genom parke
ringsköp. Utvecklingen av Hjorthagsgaraget 
med plats för 1 600 parkeringsplatser pågår 
och sprängningsarbeten för tunnelinfarten i 
Hjorthagsberget har pågått under 2020.

”Genom att samla parkeringsplatserna i 
ett garage kan gatumarken i intilliggande 
bostadskvarter användas för möten och 
vistelse. Eftersom olika parkeringsbehov 
samlas i samma garage finns möjligheter 
till samnyttjande”, säger Jenny Simonsson, 
ansvarig trafikplanerare för Norra 
Djurgårds  staden.

2.3  Effektiva och hållbara  
godstransporter 

För att kunna transportera mer gods på ett 
hållbart sätt behöver logistiken planeras väl.

Återanvändning av bergmaterial sparar 
stora mängder transporter på stadens 
vägnät. I området finns det sedan 2013 ett 
bygglogistikcenter (BLC) och 2018 startade 
masslogistikcenter (MLC) vilket ytterligare 
ökat möjligheten till mer effektiv bygg och 
masslogistik.

Under 2020 har transporterna till byggar
betsplatserna minskat, dels genom att fort
sätta begränsa antalet småleveranser, dels 
genom att säkerställa att direkttranspor
terna har en hög fyllnadsgrad.  Även avfalls
hanteringen från byggområdet samordnas 
via BLC.

Schaktmassor från stadsutvecklingspro
jektet är en viktig resurs när staden byggs 
ut och hanteras av MLC. Att massor sorteras 
ut och återanvänds lokalt innebär att anta
let transporter kan minska. Anläggningen 
finansieras med bidrag från Stockholms 
stads klimatinvesteringsmedel. MLC har 
under 2020 bidragit till att 150 långväga 
transporter till externa mottagningsanlägg
ningar kunnat undvikas. Hittills har 822 800 
ton berg och schaktmassor återvunnits i 
Norra Djurgårdsstaden, vilket innebär att 
cirka 87 000 tur och returtransporter för 
tunga fordon sparats.  

Vidare läsning, fördjupning och de  
senaste siffrorna finns på webben:

 
Tillgängligt och nära>

Så funkar masslogistikcentret>

Så funkar bygglogistikcentret>

Publika ytor för möten 
vid Båthusparken.
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https://www.norradjurgardsstaden2030.se/resultat/tillgangligt-och-nara/
https://www.norradjurgardsstaden2030.se/innovationer/sa-fungerar-masslogistikcentret/
https://www.norradjurgardsstaden2030.se/innovationsprojekt/bygglogistikcenter/ 
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Gjutning av tunnelpåslag 
vid Gasverksvägen. 
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3. Resurshus-
hållning och  
klimatansvar
Norra Djurgårdsstaden 
ska bli ett fossilfritt område 
med låg resurs användning 
och liten miljö och klimat
påverkan. Resursförsörj
ningssystemen utvecklas 
genom att integ rera  system 
för energi, vatten och 
 material.
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Rivning av cisterner på Loudden.
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Avfall och masshantering
3.1 Minskad avfallsmängd och ökad renhetsgrad 
Korta avstånd till sopnedkastet och miljörum underlättar för 
de boende att sortera avfallet rätt. Under byggprocessen pri
oriteras lokal markrening och återanvändning av renade mas
sor. Även mängden byggavfall ska minimeras och källsorteras. 

Avfallssystemet för hushåll och verksamheter består av 
matavfallskvarn, sopsug (restavfall, tidningar och plastför
packningar), miljörum (övrigt avfall), mobil återbruksstation 
och en automatisk station för farligt avfall. Systemet bidrar 
både till att minska antalet transporter och gör det enklare att 
sortera.

Under 2020 ökade restavfallet i området med 14 % till 99 kg 
per person och år jämfört med 2019. Tidningsfraktionen har 
minskat med 48 % och plastfraktionen har minskat med 19 % 
jämfört med 2019. 

PopUp Återbruk är en mobil återbruksstation som initie
rades i Norra Djurgårdsstaden 2015 genom en innovations
upphandling och har därefter vidareutvecklats av Stockholm 
Vatten och Avfall. Det finns numera två ambulerande enheter 
som underlättar återbruk och minskar grovavfallet. PopUp 
Återbruk var på plats i Norra Djurgårdsstaden under två hel
ger. 1,5 ton material gick till återbruk, 1,9 ton grovavfall samla
des in, varav 0,3 ton elektronik och 0,4 ton farligt avfall. Läs 
mer om PopUp Återbruk på s. s.22.

Hittills uppfyller ingen byggaktör kravet på byggavfall 20 
kg/m2 BTA utan i genomsnitt genereras 44,6 kg/m2 BTA. Några 
förklaringar till att kraven inte nås är att byggaktörerna inte 
arbetat tillräckligt proaktivt för att förebygga och minska 
mängden byggavfall och brister i kvalitetssäkring under 
byggskedet. Därför kommer alla byggaktörer i kommande 
etapper behöva ta fram en avfallsplan under projekteringen. 

99 kg restavfall/person jämfört med övriga  
Stockholms 195 kg/person år 2020. 

28 % av området är hittills sanerat.

2 miljoner ton massor har hanterats på plats.
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3.2  Resurseffektiva vatten-  
och avloppsflöden

Sedan 2011 har källsorterande avloppssys
tem utretts. Innovationsprojektet MACRO,  
MAt i Cirkulära RObusta system, startade  
2015 och har sedan i olika projektfaser 
undersökt förutsättningar för källsorte
rande avloppssystem för Södra Värtan 
och Loudden, i nära samverkan med 
Stockholm Vatten och Avfall. Under 2021 
börjar projekteringen för ett system i Södra 
Värtahamnen. 

Stadsutvecklingsprojektet ställer krav på 
att matavfallskvarn ska installeras i samtliga 
kök. Matavfallet leds till avloppsledningen 
och bidrar till ökad biogasproduktion. På 
sikt ska det malda matavfallet omhänder
tas i en separat ledning för matavfall i ett 
källsorterande system. Hittills har alla bostä
der utrustats med matavfallskvarnar som är 
kopplade till köksavloppet.

3.3  Cirkulära bygg- och  
förvaltningsprocesser

Marken i Norra Djurgårdsstaden är på många 
platser förorenad av tidigare industriverk
samheter och hittills har 360 000 m2 av 
marken renats, vilket motsvarar 28 % av 
området. Under 2020 har arbete pågått 
med att ta fram nya miljö och hälsoriskbe
dömningar för Loudden och Värtahamnen 
inför kommande markreningsarbeten. 

Under 2020 har 17 700 ton schaktats 
bort från Kolkajen. I delar av Kolkajen och 
Ropsten är föroreningarna omfattande på 
grund av den gasproduktionen som skett på 
platsen och omfattande saneringsinsatser 
krävs för att göra marken och även sjöbot
ten utanför Kolkajen tillgänglig. Markrening 
i Kolkajen och Ropsten inleddes 2019 och 
har fortsatt under 2020. I området har även 
markrening utförts i samband med arbeten 

för det nya landfästet för Lilla Lidingöbron 
och vid Gasverksvägen. De ytligare mark
lagren schaktas bort medan de djupare 
marklagren markrenas på plats, vilket sker 
genom så kallad kemisk oxidation med 
hjälp av persulfat i kombination med kalk
cementstabilisering. Metoden minskar såväl 
behovet av att schakta och transportera 
bort förorenade massor som att återfylla 
med nya massor. 

Under 2020 uppnåddes en massbalans 
på 49 % och totalt på 39 %. För att öka mass
balans i området startade 2018 masslogis
tikcenter (MLC) i Värtahamnen där endast lätt 
förorenat material sorteras och återvinns. 
MLC bidrar även till att minska mängden 
transporter, inköpt material samt damm 
och buller då all sortering sker inomhus i en 
hallbyggnad. MLC har bidragit till att 336 
lastbilstransporter kunnat undvikas. 

Utvecklingen av Loudden pågår och 
arbetet med ett planprogram har inletts. 

Oljebolagens verksamhet upphörde 2019 
och saneringen av deras  arrendeområden 
beräknas vara klar sommaren 2022. Där
efter kommer staden göra kompletterande 
sanering för att anpassa området till den 
nya delen av staden. Läs mer om MLC på 
s. 11.

Sorterande avlopps
system bidrar till 
cirkulär ekonomi.
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Kvällsvy över Norra 2.
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Energi och klimat

3.4 Effektiv energianvändning
För att minska energianvändningen är alla nya byggnader 
lågenergihus med välisolerade klimatskal och energieffektiva 
installationer. Dessutom ska förnybar energi produceras lokalt. 
Energiberäkningar lämnas in för alla skeden. Efter att byggna
den varit i drift i två år rapporteras uppmätta värden. 

Enligt Norra Djurgårdsstadens energikrav ligger några 
byggaktörer en bra bit över, men alla byggaktörer klarar BBR
kravet. 

När de första byggnaderna i Brofästet rapporterar energian
vändning efter ett år i drift är resultatet positivt, även om den 
uppmätta energiprestandan är högre än vad som projekterats 
för. Stockholmshems plusenergihus ligger 42 % under kravet 
på 32 kWh/m2 Atemp och år, vilket tyder på en bra formfaktor 
och bra byggnads och installationstekniska parametrar. Tobin 
Properties klarar också kravet och byggnaderna kan konstate
ras ha ett bra klimatskal. Övriga byggaktörer fortsätter i dialog 
med staden att justera energisystemen för att nå kravet. 

Uppföljningen av etapp Norra 2, två år efter inflyttning, 
visade att uppmätt energianvändning i Norra 2 i genomsnitt 
är 70 kWh/m2 Atemp och år. Samtidigt är det 22 % lägre än då 

800 MWh solenergi/år.

I Norra 2 ligger den uppmätta genomsnittliga energiprestandan 
på 70 kwh/m2.

Skillnader i Norra Djurgårdstadens  
krav jämfört med BBR
I Norra Djurgårdsstaden beräknas energiprestandan 
på ett annat sätt än BBR. I BBR sker ingen viktning och 
producerad solenergi får tillgodoräknas. Det blir särskilt 
tydligt i Brofästet där en hög produktion av solenergi 
påverkar resultatet. Enligt Norra Djurgårdsstaden 
krav ligger några byggaktörer en bra bit över, men 
enligt BBR klarar alla byggaktörer kravet med råge. 
Stockholmshems plusenergihus ligger på uppmätta vär
den på 12 kWh/m2 Atemp och år enligt BBR. 
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gällande BBR vilket innebär att byggna
derna uppfyller nollenergidirektivet. Under 
2020 har dialogen fortsatt med byggak
törerna kring felsökning och korrigerande 
åtgärder. Tack vare en aktiv och transparent 
samverkan har värdefull kunskap doku
menteras. De största avvikelserna rör hög 
värmeanvändning och mätfel. Orsakerna till 
detta utreds och åtgärdas kontinuerligt. Det 
finns även brister i överlämningen från pro
jektering till byggproduktion och från bygg
produktion till förvaltning. Byggaktörerna 
kommer efter uppvärmningssäsongen 2021 
att presentera resultatet av arbetet.  

Även byggbodarna ska vara energieffek
tiva och el som används för bodetablering 
och byggarbetsplatser ska vara miljömärkt. 
LED används för belysning av allmän plats
mark och närvarobelysning har installerats i 
vissa områden. Ljusnivån är lägre då gång 
och cykelvägen är tom och tänder till full 
ljusstyrka när någon passerar. Det har lett till 
kostnads och och energibesparingar. 

Under 2020 har 147 500 kWh använts till 
att lysa upp Norra Djurgårdsstaden.

3.5 Fossilfritt 2030 
Målet för Norra Djurgårdsstaden är att det 
ska vara fossilfritt 2030 vilket innebär att 
enbart förnybara bränslen ska användas i 
energiförsörjningen till byggnader och trans
porter. De senaste tio åren har fokus varit 
att skapa byggnader med så låg energian
vändning som möjligt. 

För att utreda vad som behöver göras på 
områdesnivå för att utveckla ett så kallat 
plusenergiområde har innovationsprojek
tet Cities for Positive Energy Districts 
(Cities4PEDs) startat i samarbete med 
Bryssel och Wien. Syftet är att bidra till att 
definiera begreppet ”plusenergiområde” 
vilket sen ska testas i de tre städerna 
– både i befintliga områden och i nya
utvecklingsom råden. Projektet pågår fram 
till 2022 och finansieras genom Viable 
Cities/Energimyndigheten. 

Behovet av elladdningsplatser har ökat 
kraftigt de senaste åren. Därför har även 
kravet justerats för kommande markanvis
ningar till minst 50 %.

Samtliga byggaktörer från och med etapp 
Norra 2 generar solenergi lokalt och klarar 
kravet genom att installera solanläggningar 
på taken.

Under 2020 har 558 MWh solel produ
cerats på taken i färdigbyggda etapper. 
Värt att notera är att solcellerna på 
Stockholmshems plusenergihus producerar 
23 kWh/m2 vilket är mer än de beräknade 
18 kWh/m2. 

Solcellerna på MLC:s anläggning produ
cerade 243 MWh under 2020 och täcker 
energibehovet för anläggningen, dvs försör
jer sorteringsverk, belysning, vattenrenings
anläggningen och ventilationssystem. BLC:s 
slinglastbil drivs av el och är del av innova
tionsprojektet ”Med utsikt från förarplatsen 
– hur fungerar elfordon i systemet?”. Under
året har även BLC installerat solceller som

ska producera 43 MWh vilket bland annat 
kommer att försörja en ellastbil som kommer 
att upphandlas under 2021. 

Andelen förnybart bränsle för arbets
maskiner i stadens egna entreprenader i 
området var 2 % såväl 2019 som 2020. 

I Norra Djurgårdsstaden finns det numera 
två tankstationer för förnybar diesel, HVO 
100. Tankstationerna underlättar för entre
prenörerna att köra fossilfritt men har även 
öppet för privatpersoner. 

3.6 Låg klimatpåverkan
I projekterings och byggfasen uppstår stor 
klimatpåverkan beroende på vilka bygg
material som används. Alla byggaktörer 
ska i tidigt skede utföra klimatberäkningar 
för byggnaden. I Kolkajen planeras det 
för tre första träbyggnaderna i Norra 
Djurgårdsstaden med sammanlagt cirka 
290 bostäder.

IVL Svenska Miljöinstitutets beräknings
verktyg Byggsektorns miljöberäkningsverk
tyg, har fortsatt testas på anläggningar. 
Under 2020 har en beräkning gjorts av de 
olika lösningarna för den konstgjorda ön 
som ska byggas i Kolkajen. Resultatet har 
även inkluderats som en samhällsekonomisk 
kostnad i investeringsbeslutet. 

Genom att använda biokol i Norra Djur
gårdsstaden bidrar projektet till en kolsänka. 
Hittills har motsvarande 1 100 ton CO2 
 bundits.

” Det spelar ingen roll om 
energikraven skärps om de 
inte följs upp. Här gör Norra 
Djurgårdsstaden ett enormt 
viktigt detektivarbete som vi 
med stort intresse följer”. 
 
Birgitta Govén, energiexpert  
Byggföretagen vid forum för håll
bara lösningar som handlande om 
”Så får vi energiprestanda som tål 
att granskas” i februari 2020.

Hör projekledaren Torbjörn Kumlin och 
arkitekten Morten Johansson på Dinell
Johansson, berätta om Stockholmshems 
plusenergihus.

https://www.norradjurgardsstaden2030.se/innovationer/innovativa-energilosningar-i-plusenergihus/
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Hållbara byggnader
Alla material som byggs in och används i Norra Djurgårds-
staden dokumenteras och det kemiska innehållet kontrolleras 
utifrån försiktighetsprincipen. Bra inomhusmiljö, motsvarande 
Miljöbyggnad Guld, ska nås i samtliga byggnader.

3.7 Sund inomhusmiljö
För att säkerställa en god inomhusmiljö är kvalitetssäkring 
under byggproduktion och behovsstyrd ventilation avgö
rande. Dagsljus påverkas framför allt av stadsstrukturen och 
därför är tidig samverkan mellan arkitekt, energi och inne-
miljöexperter av stor vikt.

80 % av byggaktörerna når nivå Miljöbyggnad Guld på 
indikator för inomhusmiljön. De avvikelser som förekommer 
rör främst termiskt klimat sommartid och dagsljus. 

En utmaning i Södra Värtan och Valparaiso är lågfrekvent 
buller från fartyg som ligger i hamnen. Det saknas typgod
kända fönster på marknaden som klarar låga ljudfrekvenser. 
För att kunna bygga bostäder och skola i den södra och 
mellersta delen av Södra Värtan samt i Valparaiso behöver 
bullret från färjorna skärmas av. Därför fungerar även de nya 
kontorsfastigheterna som bullerskärm. 

3.8 Hållbara val av byggmaterial
Alla material som byggs in och används i Norra Djurgårds-
staden dokumenteras och kontrolleras ur kemikaliesynpunkt 
utifrån försiktighetsprincipen.

Samtliga byggaktörer och stadens projektörer samt 
entreprenörer använder något av de nationella miljöbedöm
ningssystemen och dokumenterar material samt rapporterar 
uppkomna avvikelser.

För att minska mängden miljö och hälso farliga ämnen och 
spridningen av mikroplaster har det införts krav på minskad 
användning av konstgräs och gummiasfalt. Där dessa typer 
av material krävs har striktare kemikaliekrav införts. Kravet 

Bobergsskolan med Gasklocka 
5 och 2 i bakgrunden. FO
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80 % av byggaktörerna når nivå Miljöbyggnad
Guld för inomhusmiljö.

81 % av de boende anser att luftkvaliteten är
mycket eller ganska bra i deras bostad.
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har också införts för byggaktörer i området 
under 2020. 

Tryckimpregnerat trä får inte använ
das i området. Trä som används ska vara 
FSC eller PEFCmärkt. Under året har 
uppföljningsrutiner vidareutvecklats för 
att öka spårbarheten för trä som används 
i Norra Djurgårdsstaden. Trämärkningarna 
är er kända som de mest långtgående certi
fieringarna för skogsbruk. De har dock blivit 
kritiserade för att vara otillräckliga, ha för 
lågt satta krav och bristande kontroll. 

Norra Djurgårdsstaden har under 2020 
tillsammans med RISE och Swedwatch 
undersökt alternativa träslag och träskydds
medel för att utvärdera funktion samt 
etiska och miljömässiga risker för de olika 
träslagen för platsbyggda träkonstruktioner 

utomhus. Arbetet har även inkluderat för
ankring med representanter inom stadens 
förvaltningar och bolag. Stockholms stad 
kommer att använda underlaget i arbetet 
med att utveckla krav för att minimera risker 
för de skogsprodukter som köps in med 
fokus på legalitet, påverkan på biologiskt 
mångfald och hur hänsyn tas till urfolks 
rättigheter.

3.9 Robust byggande
Den byggda miljön ska hålla över tid vilket 
ställer krav på att byggnader och anlägg
ningar utformas med hög kvalitet. Det har 
tidigare genomförts livscykelkostnadsana
lyser (LCC) för papperskorgar och fallskydd i 
offentlig miljö.

Närbild på fasad vid Husarvikstorget. FO
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Vidare läsning, fördjupning och de senaste 
siffrorna finns på webben:

Resurshushållning och klimatansvar> 

Energidata>

Innovationsprojektet MACRO>

https://www.norradjurgardsstaden2030.se/resultat/resurshushallning-och-klimatansvar/
https://www.norradjurgardsstaden2030.se/resultat/resurshushallning-och-klimatansvar/energi-och-klimat/#energianvandning
https://www.norradjurgardsstaden2030.se/innovationsprojekt/macro/
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4. Låt naturen 
göra jobbet
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 synergieffek
ter och leverera ekosystemtjänster. 
Den ger möjlighet till rekreation och 
skönhetsvärden som bidrar till bättre 
hälsa och välbefinnande. 

4.1 Skapa och förstärka ekosystemtjänster
Med genomtänkt utformning kan grönska och vatten fylla 
flera funktioner, bidra till synergieffekter och leverera eko
systemtjänster. Totalt har 137 432 m2 grönytor, som grön oas, 
gröna tak och gårdar hittills skapats i Norra Djurgårdsstaden. 
För att stärka den biologiska mångfalden planeras grönytorna 
som spridningsvägar för insekter och djur. 

På kvartersmark bidrar kravet på grönytefaktor (GYF) i kom
bination med dagvattenstrategin till genomtänkta lösningar 
som gynnar biologisk mångfald, fördröjning av dagvatten 
och rekreativa funktioner på kvartersmark. Gårdens storlek 
och form, samt hur mycket väggar och tak som kan användas 
för växtlighet, spelar roll för hur stor ekoeffektiv yta som kan 
skapas. Hittills har cirka 26 400 m2 gröna tak och 47 300 m2 
gårdar färdigställs. Det byggs även holkar för pollinerande 
insekter, fåglar och fladdermöss på gårdar och tak. 

GYF har utvärderats och vidareutvecklats genom work shops 

Hittills har 1 600 vattensalamandrar  
flyttats från Loudden till en nya damm.

14 ha grönytor.

26 400 m2 gröna tak.

Alla boende har en park inom 200 meter.
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och djupintervjuer med byggaktörer, för
valtare, landskapsarkitekter och experter 
inom olika teknikområden. Gårdsmiljöer 
har inventerats och en boendeenkät har 
genomförts. I stort sett fungerar GYF, men 
den har kompletterats med att ytterligare 
tydliggöra kravställning och inlämningskrav, 
hur balanseringen (det vill säga krav på 
fördelning av ekosystemtjänster) tillämpas 
samt den roll GYF har i att säkerställa soci
ala värden. 

Arbetet med att ta fram en GYF för indu
striverksamheter i Energihamnen pågår. 
Ar betet med GYF är ett nära samarbete 
mellan staden och byggaktörerna och blir 
klart under 2021.

På allmän platsmark har under 2020  
15 600 m2 ny parkyta färdigställts och 40 
träd av ett tjugotal olika trädarter plan
terats. Hittills har totalt 546 träd planterats. 

Högkvalitativ grönstruktur på allmän 
platsmark är avgörande för att möjliggöra 
ekosystemtjänster. Parker och planteringar 
längs Husarviken har både rekreativa 
och ekologiska värden. De kopplar ihop 
gångstråk och ger möjlighet att röra 
sig inom området och vidare till bland 
annat Nationalstadsparken. De flesta 
planteringarna utmed gatorna i området 
är så kallade regnträdgårdar utformade 

för att ta emot och fördröja dagvatten. 
Växtsubstratet be står av biokolsinblandad 
makadam. Parkområdet söder om kvarteret 
Jackproppen har rustats upp och omvand
lats till parklek med parkleksbyggnad, 
Hjortgläntans park lek. 

Finplaneringen i Brofästet fortsatte under 
året och gatuplanteringar är klara utmed 
Båthusparken. Parken ger möjlighet till akti
vitet och är en viktig mötesplats för alla 
åldrar med en större gräsyta med sittplatser 
som ramas in av planteringar med buskar 
och träd. Planteringarna tar även emot 
dagvatten från omgivande gator. Alla nya 
planteringar stärker livsmiljöerna för bland 
annat insekter och fåglar och kommer att 
bidra till att stärka de gröna spridnings
vägarna. 

En ekologiutredning som tidigare gjorts 
identifierade att fridlysta större och mindre 
vattensalamander bodde i en damm vid 
oljecisternerna i Loudden. Inför marksane
ringen har de fångats in och flyttats till en 
ny damm. Under 2020 har 400 vattensala
mandrar, varav 230 större vattensalaman
drar, flyttats till den nya dammen. Totalt 
har hittills 1 600 vattensalamandrar flyttats, 
varav 1 200 större vattensalamandrar. 

Vidare läsning, fördjupning och de senaste  
siffrorna finns på webben:

Låt naturen göra jobbet>

Trädkarta över alla träd på allmän platsmark>

Landskapsarkitekt Mattias Gustavsson visar  
kvarteret Stora Sjöfallet.>

Insekts och fågelholkar är  
en viktig komponent i grön
ytefaktorn som har vidare

utvecklats under 2020. 
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https://www.norradjurgardsstaden2030.se/resultat/lat-naturen-gora-jobbet/
https://www.norradjurgardsstaden2030.se/resultat/lat-naturen-gora-jobbet/#ekosystem
https://www.norradjurgardsstaden2030.se/innovationer/multifunktionell-gronstruktur
https://www.norradjurgardsstaden2030.se/innovationer/multifunktionell-gronstruktur
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5. Engagemang 
och inflytande
En inkluderande process förutsätter 
möjligheten till deltagande och 
engagemang under alla faser av 
stadsutvecklingen. Det är betydelse
fullt 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. 

5.1 Aktivt deltagande i stadsutvecklingsprocessen
En inkluderande process förutsätter möjligheter till delta
gande och engagemang under alla faser av stadsutveck
lingen. 

Hur de boende upplever sina gårdar är en viktig pusselbit i 
arbetet med att planera för klimatanpassade och grönskande 
utomhusmiljöer. Därför genomfördes under hösten en enkät 
riktad till boende och bostadsrättsföreningar för att bättre 
förstå hur utemiljöer som bostadsgårdar och takterrasser upp
levs. Totalt deltog 300 boende och 10 bostadsrättsföreningar. 
Enkäten var del i arbetet med att utveckla och utvärdera 
grönytefaktorn.

För att nyinflyttade ska lära känna området bjuds de in till 
guidade turer där planerna och den framtida utvecklingen av 
Norra Djurgårdsstaden presenteras. Under året har två turer 
genomförts. 

Informationsmaterial skickas också ut till nyinflyttade och 

Forum för Hållbara lösningar 
i februari 2020.
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Ett tiotal FoUprojekt pågår. 

41 900 studiebesökare från fler än 120 länder.

3 640 samhällsbyggare har deltagit i kompetensutveckling. 
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innehåller bland annat information om 
hållbarhetsprofilen, vilken service som finns 
i närområdet samt information om vart man 
kan vända sig med olika frågor.

En digital dialog om innehållet i den 
tillfälliga parken vid Brofästet och Kolkajen 
genomfördes under hösten. 440 personer 
deltog och kom med 1 390 synpunkter.  

Projektet har en aktiv Facebooksida som 
i första hand används för att kommunicera 
med boende och verksamma i området. 
Under året gjordes över 160 publiceringar 
som främst handlade om stadsutveckling
ens fortskridande och händelser i stadsde
len, men också om hållbarhetsfrågor.

5.2 Hållbar konsumtion
I Norra Djurgårdsstaden provas olika 
metoder och aktiviteter som kan bidra till 
ökat återbruk och en mer cirkulär ekonomi. 
Den mobila återbruksstationen Popup 
Återbruk bidrar till ökad återvinning och 
förståelse för konsumtionsmönster och har 
blivit en mötesplats för de boende. Under 
året besökte Popup Återbruk området två 
gånger och fick sammanlagt 1 760 besö
kare. Det är något färre än tidigare år, san
nolikt på grund av pandemin och att inga 
byten av saker kunde ske direkt på plats.

För att ytterligare höja kunskapen och 
förståelsen för avfallshanteringen i området 
inledde Stockholm Vatten och Avfall en 

kommunikationskampanj. Bland annat har 
förklarande filmer tagits fram som spridits 
i olika kanaler och som även finns samlade 
på www.svoa.se/nds.  Fyra digitala nyhets
brev om avfallshantering har skickats till 
bostadsrättsstyrelser och andra fastighetsä
gare, och ett fysiskt nyhetsbrev har sänts till 
samtliga boenden i Norra Djurgårdsstaden. 
Två öppna hus i sopsugs terminalen har 
anordnats för fastighetsägare och bostads
rättsföreningar. 

I samarbete med Familjebostäder och  
Envac testas ljusdioder som tydligt visar grönt 
eller rött på nedkasten. Rött betyder att ned
kastet inte fungerar eller är fult och grönt att 
det fungerar. Resultatet har varit positivt och 
diskussioner förs med Envac om att utvidga 
ljussystemet till hela anläggningen. 

”Vi ser glädjande att sorteringsgraden fort-
satt är hög och plastförpackningarna och 
tidningarna i sopsugscontainrarna är av hög 
kvalitet. Vi arbetar kontinuerligt med olika 
kommunikationsinsatser som nyhetsbrev till 
fastighetsägare. Vi har också testat lysdio-
der på sopsugsnedkasten i ett kvarter, det 
har visat sig underlätta användandet för de 
boende”, säger Maud Dolk, teknisk utredare 
på Stockholm Vatten och Avfall.

5.3  Näringslivets och offentliga  
verksamheters roll

För att öka branschens kunskap om stadens 
framtida behov har entreprenaddagen 
hållits. Det är ett tillfälle för branschen att 
hålla sig uppdaterad om kommande entre
prenadarbeten och hållbarhetsarbetet i 
området. Två digitala möten med deltagare 
från ett tjugotal företag och organisationer 
har genomförts. 

Under 2020 ställdes krav i två av sta
dens entreprenadupphandlingar på att 

syssel sätta individer som står utanför arbets
marknaden. En person fick anställning 
som lärling, två personer fick möjlighet till 
arbetsförlagt lärande samt en så kallad 
Stockholmsjobbare provanställdes under sex 
månader. Från och med markanvisningen i 
Södra Värtan kommer alla byggaktörer att 
omfattas av kraven. 

Norra Djurgårdsstaden växer fram med 
allt fler boende och verksamheter parallellt 
med bygg och anläggningsproduktion. 
Stadsutvecklingsprojektet har en nollvision 
för byggarbetsmiljön och projektet samver
kar med alla byggverksamheter i förebyg
gande arbeten för att nå en trygg och säker 
byggarbetsplats. Antal rapporterade inci
denter har minskat för 2020, jämfört med 
2019. Det förklaras främst av att projektet 
haft en lägre bygg och anläggningsproduk
tion.

5.4  Kunskapsbyggnad och  
erfarenhetsspridning

De ambitiösa hållbarhetsmålen i Norra Djur
gårdsstaden kräver samverkan och gemen
samt lärande som leder till innovativa lös
ningar och verktyg samt nya affärsmodeller.

I februari 2020 genomfördes ett Forum för 
hållbara lösningar på temat ”Så får vi ener
giprestanda som tål att granskas”. Närmare 
ett hundratal deltagare från bygg och 
fastig hets branschen deltog i forumet som 
diskuterade hur branschen kan förbättra sitt 
arbetssätt vad gäller rutiner för uppföljning 
och mätning, kvalitetssäkring och överläm
ning kopplad till energiprestanda.

Podden Snåret lyfte frågan ”Boverket har 
infört viktningsfaktorer i nya BBR, men vad 
innebär dessa förändringar och vad krävs 
för att uppfylla de skärpta energikraven?” 
Norra Djurgårdsstadens  hållbarhetsstrateg 
och Byggföretagens energiexpert 

Test med lysdioder på sopsugen 
i Norra Djurgårdsstaden.

FOTO: STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL
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diskuterade påverkan och konsekvenser. 
Nio kompetensseminarier har genom

förts för projektorganisationen och under 
seminarierna diskuterades barn och jäm
ställdhet, buller och vibrationer, hållbara 
materialval och minskad klimatpåverkan. 
Två kompetensseminarier har hållits för 
markanvisade byggaktörer inom områdena 
normkreativ bostadsutformning, energipres
tanda, grönytefaktor och mobilitet.

Exploateringskontorets uppföljningsdata
bas lanserades under 2020 och är 
uppbyggd och anpassad utifrån Norra 
Djurgårdsstadens erfarenheter med webba
serad uppföljningsdatabas.  

”Norra Djurgårdsstadens erfarenheter med 
webbaserad uppföljning av hållbarhets-
krav har varit mycket värdefullt i arbetet 
med att utveckla exploateringskontorets 
Uppföljningsportal”, säger Frida Nordström, 
miljösamordnare på Miljö och Teknik. 

Ett tiotal forsknings och innovationsprojekt 
pågår. Innovationsprojekten MAt i Cirkulära 
RObusta system, MACRO, Uppkopplade 
Norra Djurgårdsstaden (Connected SRS) och 
de med koppling till bygg och masslogistik 
väcker fortsatt stort intresse. 

Inom projektet Connected SRS har fyra 
piloter startat under året för att samla in 
IoTdata. Den första piloten genomförs i 
samverkan med projektet Smarter Greener 
Cities där trådlösa väderstationer i olika 
gröna miljöer i området mäter fuktighet, 
nederbörd, temperatur, vindhastighet och 
markfuktighet. Tanken är att i realtid kunna 
följa ekosystemens funktion. Den andra 
piloten samlar in data som relaterar till 

resvanor och testar hur data från trafikradar 
kan kombineras med andra dataströmmar 
för att ge information om rörelsemönster 
och trafikslag. Den tredje piloten undersöker 
möjligheter att samla in resursanvändningen 
i fastigheter och den fjärde undersöker hur 
lekplatser, parker och torg används, och 
genomförs med hjälp av studenter från 
Stockholms Tekniska Institut (STI). 

Gasverksdagen genomfördes i oktober i 
samarbete med CA Fastigheter som ut veck
lar Gasverket. Evenemanget genomfördes 
till största delen digitalt med en egen 
webbplats, evenemang på Facebook och 
nyproducerade filmer på Youtube. En filmad 
visning av Gasverket bakom avspärrning
arna premiärsändes under dagen och fler 
än 3 000 följde guidningen som avslutades 
i den största tegelgasklockan. Det genom
fördes även guidade visningar på plats i 
små grupper med totalt ett 100tal delta
gare.

Arkitekturfestivalen Open House 
Stockholm är ett tillfälle för allmänheten att 
få guidade visningar av några av stadens 
mest spännande byggnader och platser. 
Norra Djurgårdsstaden var med för fjärde 
året i rad i samarbete med Stockholm konst, 
och tio guidningar genomfördes utomhus 
i små grupper på temat arkitektur och 
offentlig konst. 

Representanter från Norra Djurgårds
staden har bland annat presenterat 
områdets klimatarbete för det estniska 
parlamentet och drivit digitala rundabords
diskussioner om plusenergiområden och 
datahantering i samarbete med Cleantech 
Scandinavia vid CoCreate Future Cities 
under mässan Smart City Barcelona. 

Vidare läsning, fördjupning och de senaste  
siffrorna finns på webben:

Engagemang och inflytande> 

Lyssna på poddavsnittet ”Tar de nya energihus
hållningsreglerna oss närmare hållbarhetsmålen?”>

En av de lokala väderstationerna 
som mäter solstrålning, tempe
ratur, luftfuktighet, regn och vind 
som placerats ut.
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https://www.norradjurgardsstaden2030.se/resultat/engagemang-och-inflytande/
https://soundcloud.com/svenskbyggtj-nst/snaret65-tar-de-nya-energihushallningsreglerna-oss-narmare-hallbarhetsmalen
https://soundcloud.com/svenskbyggtj-nst/snaret65-tar-de-nya-energihushallningsreglerna-oss-narmare-hallbarhetsmalen
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Hållbarhetsstrategen  
avslutar
Pandemiåret 2020 ändrade förutsättningarna för allas vår 
vardag. I november satt jag hemma vid mitt köksbord, upp
kopplad till det estniska parlamentet och presenterade hur 
vi arbetar med klimatanpassning i Norra Djurgårdsstaden. 
Även våra kompetensseminarier blev digitala vilket resulterat 
i att flera deltog. Däremot har de internationella och natio
nella studiebesöken blivit få och varit svårare att ställa om 
digitalt. Ett annat tecken på att fler har spenderat mer tid 
hemma är exempelvis att mängden restavfall ökat i Norra 
Djurgårdsstaden jämfört med 2019. 

För att fortsätta vara i framkant och återföra erfarenheter 
har vi under 2020 arbetat fram den tredje versionen av 
vårt styrdokument Program för hållbar stadsutveckling som 
planeras att tas av kommunfullmäktige 2021. En viktig del 
i kunskapsutvecklingen är de olika forsknings och innova
tionsprojekt som vi deltar i. Under 2020 har vi dragit igång 
fyra piloter med olika sensorer i stadsrummet inom ramen för 
projektet Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden (Connected 
SRS). Innovationsprojektet MACRO väcker stort intresse från 
andra kommuner och ansökan för projektet Cities4PEDs blev 
godkänd. 

Det är glädjande att se den uppmätta energiprestandan  
i samband med att de första byggnaderna i Brofästet rap
porterar energianvändning ett år i drift. Det är med gemen
samma ambitioner, samverkan och erfarenhetsutbyte som 
vi kan fortsätta komma vidare i att bygga och utveckla mer 
hållbara städer och samhällen. 

Christina Salmhofer 
Hållbarhetsstrateg 
Norra Djurgårdsstaden, 
Stockholms stads exploateringskontor FO
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Guidad tur under Open House Stock
holm i november. Här vid konstverket 
Midas av Kirsten Ortwed.
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Kolkajen

Västra*

Norra 2

Gasverket

Norra 1*

Energihamnen

Loudden

Flygbilden visar Norra Djurgårdsstaden 
sedd från norr, maj 2020.  
 Etapperna Norra 1* och Västra* markanvisades före  
beslutet om hållbarhetsprofileringen och omfattas  
inte av skarpa krav, utan av frivilliga åtaganden.
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Jackproppen

Ropsten

Södra Värtahamnen

Starkströmmen

Om Stockholms stad och Agenda 2030
2015 antog FN Agenda 
2030 med 17 globala mål 
som spänner över många 
samhällsutmaningar. Fram 
till 2030 har världens länder 
förbundit sig att genomföra 
en samhällsförändring som 
leder till en ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt 
hållbar utveckling. Agendan 

är global, men det är på den 
lokala nivån som stora delar 
av åtagandena och arbetet 
med målen omsätts i prakti
ken och Stockholm ska vara 
ledande i genomförandet. 

Agenda 2030 sätter 
fokus på hur staden skapar 
god tillgänglighet och del
aktighet för alla invånare, 

ett gynnsamt klimat för 
företag och innovation samt 
attraktiva boendemiljöer. 
Samtidigt behöver staden 
minska sin miljö och klimat
påverkan, bryta ohållbara 
konsumtions och produk
tionsmönster, motverka 
segregation och ojämlikhet 
samt öka jämställdheten.

 
 Norra Djurgårdsstadens  
 bidrag till Agenda 2030>

Vidare läsning på webben:

Brofästet

Elektriciteten

https://www.norradjurgardsstaden2030.se/vart-satt-att-arbeta/agenda-2030/
https://www.norradjurgardsstaden2030.se/vart-satt-att-arbeta/agenda-2030/
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Måluppfyllelse 2020
1. Levande stad
Mål Uppföljning/aktivitet
1.1  Skapa en robust och 

sammanhängande 
stadsstruktur

Planerade kajstråk, gång och cykelvägar i pågående detaljplaner. 80 % av de 
boende är mycket/ganska nöjda med möjligheten att gå/cykla till närliggande 
stadsdelar. Boendeenkät 2019.

1.2  Bidra till att skapa en 
jämlik stad

Utveckling av koncept för normkreativ bostadsutformning.
53 % hyresrätter (varav 9 % studentlägenheter) och 47 % bostadsrätter. 
Varierande lägenhetsstorlekar enligt följande: 10 % ettor, 33 % tvåor, 29 % treor,  
24 % fyror och 4 % femmor eller större.

1.3  Planera för ett väl 
fungerande vardagsliv

Hittills har vi byggt 1 grundskola, 11 förskolor och 1 idrottshall. 
Enligt boendeenkäten från 2019 är de boende mycket eller ganska nöjda med tillgång till:
• förskolor och skolor 26 %. 
• kulturutbud 12 %. 
• platser för lek för barn under 6 år 47 %.
• platser för lek för barn över 6 år 26 %. 
• dagligvarubutik 64 %. 
• restauranger, kaféer etc 47 %. 
• torg och mötesplatser 72 %.
• idrotts och fritidsaktiviteter 42 %.

1.4  Attraktiva och trygga 
stadsrum

Trygghetsvandringar. Planerade sociotopytor. Uppföljning av användandet  
med hjälp av sensorer. Sociotopytan 16 % vilket motsvarar 27 m2 per bostad.
Enligt boendeenkät 2019 känner sig 79 % trygga i Norra Djurgårdsstaden.

Globala målen
INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

2. Tillgängligt och nära    
Mål Uppföljning/aktivitet
2.1  Prioritera gång, cykel 

och kollektivtrafik i  
planeringen

Tillämpning av planeringsföreskrifter för gång och cykel. Kollektivtrafik som rygg
rad. Genhetskvot varierar mellan 1,07 och 1,36 för dem som har längst att gå till 
viktiga målpunkter (Norra 2).
Enligt boendeenkät 2019 är andelen boende som är mycket eller ganska nöjda med 
tillgången till: 
• gångbana/trottoar 89 %.
• cykelbanor 77 %. 
• kollektivtrafik 66 %. 
• trafiksäkerheten för fotgängare 59 %. 
• cyklister 56 %.
Totalt har hittills 7 550 cykelplatser och 1 890 bilplatser för 6 750 boende byggts.
8 % av bilparkeringarna i gata är avsatt för bilpool.
7 % av bilparkeringar i gatan har elladdning (bilpool) och en snabbladdningstation.  
10 % av bilparkeringar på kvartersmark har elladdning.
Ökat krav på elladdning i kommande markanvisningar.

2.2  Planera för levande  
gaturum som medger 
flexibel användning

Vistelsegator i kommande etapper. Kommersiell yta: 13 %.  
Sociotopyta: 16 % (= 17 m2/bostad).  
Enligt boendeenkät 2019 är 79 % av de boende mycket/ganska nöjda med trygg
heten i området. 

2.3  Infrastrukturen ska 
gynna samlastning 
och effektiva hållbara 
godstransporter

Etablerat BLC och MLC.
Samlastningseffekt inom byggområdet är 80 %.

Globala målen
INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

3. Resurshushållning och klimatansvar   
Avfall och masshantering   
Mål Uppföljning/aktivitet
3.1  Kontinuerligt minska  

mängden och öka ren-
hetsgraden i avfall

Restavfall: 98,6 kg/person och år, tidningar: 5,6 kg/person och år och  
plastförpackningar: 5,9 kg/person och år.
Popup återbruk kom vid två tillfällen och 1,9 ton grovavfall, 0,3 ton elektronik och 
0,4 ton farligt avfall lämnades in.
Byggavfall (byggaktörer) genomsnittlig mängd byggavfall:  
44,6 kg/m2 BTA Byggavfall (allmän platsmark): 
• 62 % har gått till materialåtervinning.
• 37 % till energiåtervinning.
• 0 % återanvändning.
• 1 % blandat. 
• < 1 % till deponi.

3.2  Vatten- och avlopps-
hanteringen ska effek-
tiviseras med avseende 
på energi och resursan-
vändning

100 % av hushållen och verksamheter har avfallskvarn i köken. 

3.3  Främja en cirkulär bygg- 
och förvaltningsprocess

Etablerat MLC, lokal rening av förorenade massor och länshållningsvatten.
28 % av stadsutvecklingsområdet är sanerat från markförorening.  
Massbalansen ligger under 2020 på cirka 49 % och totalt på 39 %

Energi och klimat    

Mål Uppföljning/aktivitet
3.4  Effektiv energianvänd-

ning i byggnader och 
anläggningar

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

3.5  Norra Djurgårdsstaden 
ska vara fossilfritt 2030.

Kvartersmark: totalt producerad solel: 558 MWh/år (uppmätt). 
Allmän platsmark, MLC: totalt producerad solel: 243 MWh/år (uppmätt).
7 % av bilparkeringar på allmän plats har elladdning (bilpool) och en  
snabbladdningstation. 
10 % av bilparkeringar på kvartersmark har elladdning.  
Krav på elladdning ökar till 50% av bilplatserna i kommande markanvisningar. 
Andelen förnybart bränsle för lastbilstransporter i stadens egna entreprenader  
i Norra Djurgårdsstaden ligger på 20 % och för arbetsmaskiner på 2 % år 2020.

3.6  Låg klimatpåverkan från 
byggnader och anlägg-
ningar ur ett livscykelper-
spektiv

Genomsnittlig klimateffekt (allmän platsmark): 
• Norra 1: 260 kg CO2e /m2..
• Västra 840 CO2e /m2.
• Norra 2 100 CO2e /m2. 
Klimateffekt från energianvändning i Norra 2: Totala mängden är  
1 640 ton CO2e vilket motsvarar ca 248 kg CO2e /person. 
Åtgärder för en fossilfri arbetsplats har bidragit till att minska  
emissioner motsvarande 1 240 ton CO2e under 2020. 
Biokol som används i växtbäddar i Norra Djurgårdsstaden har hittills  
bundit 1 100 ton CO2.

>
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Hållbara byggnader

Mål Uppföljning/aktivitet
3.7 Sund inomhusmiljö i  

utformning och använd-
ning av byggnade

80 % av byggaktörer uppfyller klass Guld, Miljöbyggnad (inomhusmiljö).

3.8 Hållbara val av bygg -
material

Andel ej godkända avvikelser av totalt inkomna avvikelser: 
• byggaktörer: 22 %.
• allmän plats: 13 %. 
100 % av byggaktörer och stadens entreprenader dokumenterar material i digital  
loggbok. Trä 100 % FSC märkt, natursten 100 % uppfyller stadens etiska kriterier.   
Utredning avseende miljömässiga och sociala aspekter för trä i utomhuskonstruktio
ner. 

3.9 Främja robust byggande LCC för fallskydd och sopsug genomfördes 2019.

Globala målen
GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

4. Låt naturen göra jobbet
Mål Uppföljning/aktivitet
4.1 Utnyttja ekosystem -

tjänster för att bygga 
en resilient och hälso-
sam stadsmiljö

Uppdaterad grönytefaktor. 
91 % av byggaktörerna uppnår GYF.
14 ha grönytor som grön oas, gröna tak och gårdar har hittills anlagts.
100 % av bostäderna har tillgång till park och naturområden inom 200 meter.

Globala målen

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

5. Engagemang och inflytande

Mål Uppföljning/aktivitet
5.1  Stimulera aktivt 

deltagande i utveck-
lingen av Norra 
Djurgårdsstaden mot 
en hållbar och öppen 
stadsdel

Tre visningsfilmer producerade. 
Två digitala undersökningar.
Digital Gasverksdag och arkitekturfestival.
90 odlingslådor, 2 temavandringar. Gasverksdagen,  
Open House Stockholm (Totalt över 10 000 besökare online och 400 på plats). 

5.2  Skapa förutsättningar  
för hållbar konsumtion

Popup Återbruk: två gånger i området 2020 (1 762 besökare).
Kommunikationskampanj om avfall.

5.3  Näringsliv och offent-
lig verksamhet bidrar 
till hållbar profil i 
området

4 förskolor av 8 är grön flaggcertifierade.
Två trygghetsvandringar.
Systematiskt arbetsmiljöarbete.

5.4  Kunskap och erfaren-
heter som genereras i 
Norra Djurgårdsstaden 
ska spridas

En person anställdes som lärling, två personer i arbetsförlagt lärande (en per
son i två månader och en person avslutade efter introduktionsdagen) och en 
Stockholmsjobbare provanställdes under sex månader.
10 pågående FoUprojekt. 
Kompetensutveckling 2020: 265 deltagare (totalt 1 630 deltagare) och 
Forum för hållbara lösningar 2020: 90 deltagare (totalt 2 000 deltagare).
2 000 studiebesökare 2020, totalt 41 900 sedan 2012. 

Globala målen

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
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FÖRÄNDRINGARNA
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ARBETSVILLKOR 
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GOD UTBILDNING 
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HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
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Ordlista
BBR, Boverkets bygg-
regler

 En samling föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och som gäller svens
ka byggnader. 

BTA, Bruttoarea Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande 
byggnadsdelarnas utsida.

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 byggnadens 
omslutande area (ytterväggar, yttertak samt bottenplatta) och kvadratmeter uppvärmd 
area (m2 Atemp).

Grön oas Sociotop som domineras av grönska och omfattar minst 300 m2.

GYF, Grönytefak-
tor 

  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.

Normkreativ bostads-
planering

Normkreativ bostadsplanering är ett sätt att förändra och bryta normer för hur bostäder 
kan utformas.

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 återvinningsbart 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.

Följ utvecklingen på:  
vaxer.stockholm.se/norradjurgardsstaden
Läs mer om hållbarhetsarbetet på: 
norradjurgårdsstaden2030.se

Norra Djurgårdsstaden: Stockholm Royal Seaport 

Royalseaport 

 Program för hållbar stadsutveckling

http://vaxer.stockholm.se/norradjurgardsstaden
http://norradjurgårdsstaden2030.se
https://www.facebook.com/norradjurgardsstaden/ 
https://twitter.com/royalseaport
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