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Sammanfattning
Att bo i Norra Djurgårdsstaden
Fler än nio av tio anger att de är på det hela taget mycket eller ganska nöjda med att bo i Norra 
Djurgårdsstaden. Tillgången till parker och natur, och kvalitén på utemiljön, är det som folk är 
mest nöjda med. Mindre nöjda är de boende över tillgången till sociala ytor inomhus och 
kulturutbudet. 

Den egna bostaden
En majoritet av respondenterna är mycket eller ganska nöjda med luftkvalitet, temperatur och 
tillgången till dagsljus i bostaden. En av fem har besvärats mycket eller väldigt mycket av buller 
från byggarbetsplatser. 

Avfallshantering
Cirka fyra av fem hushåll sorterar och återvinner alltid sitt avfall, med undantag för textilier 
och möbler där andelen är cirka hälften. Nio av tio uppger att det finns möjlighet att sortera 
och återvinna vanligt avfall som kartong, plast, glas och metall i fastighetens miljörum. 

Kommunikationer och färdsätt
Under vinterhalvåret är det vanligaste färdmedlet kollektivtrafik. Under sommarhalvåret är det 
ungefär lika många som går eller cyklar till och från Norra Djurgårdsstaden som använder 
kollektivtrafiken. Lite mer än hälften av respondenterna disponerar över minst en bil i sitt 
hushåll, och de vanligaste användandet av bil är för fritidsresor. 

Levande stad
En knapp majoritet anser att Norra Djurgårdsstaden inte alls, eller bara i liten utsträckning, 
präglas av liv och rörelse under dygnets alla timmar. Knappt hälften anser att det är en bra mix 
av bostäder, verksamheter, handel och service. Fyra av fem anser att Norra Djurgårdsstaden i 
stor utsträckning är ett bra område för barn att växa upp i.

En miljövänlig livsstil
Cirka hälften anger att de källsorterar och går/cyklar mer sedan de flyttat till Norra 
Djurgårdsstaden. En dryg majoritet uppger att de inte gjort någon skillnad på sina inköp, 
användandet av kollektivtrafik och bilåkning. 

Den fortsatta utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden
Boende i Hjorthagen har genomgående mer kunskap än boende på Gärdet om planerna för och 
byggnationen av Norra Djurgårdsstaden. Boende i Hjorthagen är också mer positiva till 
utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden än boende på Gärdet är.

Information om planerna för Norra Djurgårdsstaden har respondenterna främst fått från lokal 
media och Norra Djurgårdsstadens hemsida och facebooksida. Det som respondenterna är 
mest intresserade av att få information om är tidplaner och byggaktiviteter. 

En klar majoritet av de boende i Norra Djurgårdsstaden tror att utvecklingen av området 
kommer vara mycket eller ganska positivt för en rad olika områden, t.ex. kollektivtrafik, skola, 
kulturutbud, offentlig service osv. 
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1. Om uppdraget
1.1 Bakgrund
Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilerat område i Stockholm, och även ett av de mest 
omfattande statsutvecklingsområdena i Europa. Till och med år 2030 planeras för 12 000 nya 
bostäder och 35 000 nya arbetsplatser i området. Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från 
Husarviken i norr till Loudden i söder. De första bostäderna började byggas i mitten av 2011 och 
i oktober 2012 kunde de första familjerna flytta in. Till dags dato har cirka 6 000 nya bostäder 
byggts i Norra Djurgårdsstaden.

År 2008 genomförde dåvarande Utrednings- och statistikkontoret en enkätundersökning bland 
boende i Hjorthagen, Gärdet och Lidingö. Studiens syfte var att kartlägga hur de boende trivdes i 
sitt bostadsområde samt deras inställning och kunskap till byggplanerna. 2013 och 2016 
genomfördes två uppföljande enkätundersökningar med syfte att kartlägga kunskap och 
inställning till utvecklingsplanerna.

Årets undersökning är en uppföljning på de två senaste och baseras till stora delar på samma 
innehåll som dessa. Undersökningen genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer på 
uppdrag av och i samarbete med Exploateringskontoret i Stockholms Stad.

1.2 Metod och genomförande
Undersökningen har genomförts som en postal enkätundersökning där respondenterna fått 
möjlighet att svara via webben med hjälp av unika inloggningsuppgifter som angivits på 
följebreven. Ett slumpmässigt urval drogs bland boende i närområdet samt nyinflyttade i Norra 
Djurgårdsstaden. I enighet med mätningen 2016 avser närområdet Hjorthagen samt närliggande 
delar av Gärdet. 

Urvalet innefattade totalt 1 300 respondenter mellan 18-85 år. 250 av dessa är boende i 
Hjorthagen (exkl. boenden i Norra Djurgårdsstaden), 250 är boende i Gärdet samt 800 
nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden. Gärdet har avgränsats till de östra områdena närmast 
hamnen. Nettourval och svarsfrekvenser per område framgår av tabellen nedan.

I enighet med undersökningen 2016 har två frågeformulär tagits fram. Ett av dessa är mer 
omfattande och riktar sig till boende i Norra Djurgårdsstaden, medan det mindre omfattande 
riktar sig till boende i Hjorthagen och Gärdet. De grafer i rapporten som inte redovisar 
nedbrytningar på Hjorthagen och Gärdet baseras på frågor som inte ställts i det mindre 
omfattande frågeformuläret.

NDS, 
etapp 1

NDS, 
etapp 2

NDS, 
etapp 3

NDS, 
etapp 4

Hjorthagen Gärdet

Bruttourval 200 200 200 200 250 250

Övertäckning/bor ej kvar 2 2 1 1 3 3

Nettourval 198 198 199 199 247 247

Vill ej delta 0 0 0 0 0 2

Antal svar 110 104 106 96 116 105

Varav webbsvar 19 30 31 23 23 19

Svarande, % 55,6 52,3 53,5 48,2 47,0 42,5
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2.1 Kön och ålder

Andelen unga svarande (18-24 år) är liten i samtliga områden, men Norra Djurgårdsstaden har 
en stor andel svarande i åldern 25-44 år. Andelen svarande som är över 44 år är mindre här än i 
Hjorthagen och på Gärdet, där majoriteten av de svarande är äldre.

Kvinnor och män har besvarat enkäten i ungefär lika stor utsträckning i samtliga områden. 
I Norra Djurgårdsstaden är andelen svarande män marginellt större än motsvarande andel 
kvinnor. I Hjorthagen och på Gärdet är istället andelen svarande kvinnor marginellt större än 
andelen svarande män.

2.2 Nuvarande boende

Knappt hälften av de svarande i Norra Djurgårdsstaden bor i en bostadsrätt. Motsvarande 
andelar på Gärdet och i Hjorthagen är tre av fem respektive fyra av fem. De svarande i Norra 
Djurgårdsstaden bor generellt sett i större lägenheter än de i Hjorthagen och på Gärdet. Andelen 
boende i små lägenheter under 35 kvm är störst på Gärdet, medan en majoritet av de svarande i 
Hjorthagen bor i lägenheter som är mellan 36-70 kvm.

2. Om de svarande

De svarandes kön
57%

44%

46%

42%

56%

54%

Man Kvinna Annat Vill ej uppge

NDS

Gärdet

Hjorthagen

De svarandes ålder
54%

23%

35%

32%

27%

36%

12%

44%

27%

18-24 år 25-44 år
45-64 år 65- år

Upplåtelseform

53%

38%

21%

47%

62%

79%

Hyresrätt
Bostadsrätt

NDS

Gärdet

Hjorthagen

Lägenhetsstorlek

15%

37%

42%

70%

42%

33%

22%

17%

12%

-35 kvm 36-70 kvm
71- 100 kvm 101- kvm
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2.3 Utbildning, sysselsättning och inkomst

Andelen som har eftergymnasial utbildning är stor i samtliga områden. Den största andelen 
återfinns i Norra Djurgårdsstaden, där drygt fyra av fem uppgivit att de har eftergymnasial 
utbildning.

Hushållsinkomsten bland de svarande är högre i Norra Djurgårdsstaden än på Gärdet och i 
Hjorthagen. I Norra Djurgårdsstaden uppger sju av tio svarande att deras månatliga 
hushållsinkomst är 55 000 eller högre.

Andelen som förvärvsarbetar är större i Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen än i Gärdet, där 
andelen pensionärer istället är större. Andelen svarande som uppgivit något av de övriga 
svarsalternativen är liten i samtliga områden. Ytterst få av de boende i Norra Djurgårdsstaden, 
tre procent, har sin arbetsplats i området.

Högsta utbildning

15%

18%

19%

84%

76%

77%

Grundskola eller motsvarande

Gymnasieexamen eller motsvarande

Eftergymnasial utbildning/högskola, 
universitet eller liknande

NDS

Gärdet

Hjorthagen

Inkomst

22%

22%

27%

36%

45%

25%

18%

15%

45%

24%

17%

- 19 999 kr/månad

20 000-54 999 kr/månad

55 000-79 999 kr/månad

80 000- kr/månad

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden

Nuvarande sysselsättning

80%

48%

70%

11%

42%

25%

Hel eller deltidsarbetande
Studerande
Tjänstledig/barnledig
Pensionär
Arbetslös
Annat

NDS

Gärdet

Hjorthagen

Har du din arbetsplats i 
Norra Djurgårdsstaden?*

97%

Ja Nej
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3. Tidigare boende

Hälften av de nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden bodde i Stockholms innerstad innan sin flytt, 
medan drygt var fjärde flyttade från en annan kommun. Andelen som bodde i hyresrätt innan sin 
flytt till Norra Djurgårdsstaden är i princip lika stor som andelen som bodde i bostadsrätt, 
nämligen drygt 40 procent. Andelen som flyttat från villa/radhus är mindre.

Skälen till varför respondenterna valt att flytta till Norra Djurgårdsstaden varierar. Det vanligaste 
skälet är för att få en större bostad, vilket knappt en tredjedel av de svarande uppgivit. Samtidigt 
uppger ungefär var fjärde att de flyttade för att få bo i just det här området, för att bo i Stockholms 
innerstad, för att komma närmare naturen eller på grund av en förändring i 
hushållssammansättningen. Inga nämnvärda skillnader mellan könen noteras. I jämförelse med 
mätningen 2016 har andelen som uppgivit att de flyttade till sitt nuvarande boende för att bo i 
Stockholms innerstad minskat något.

Knappt nio av tio nyinflyttade i Norra 
Djurgårdsstaden anser att de förväntningar de 
hade på sitt boende inför flytten har infriats. 
Utav dessa menar drygt hälften att 
förväntningarna infriats bättre än förväntat. 
Var tionde respondent menar istället att flytten 
inte motsvarat förväntningarna.  

Varför flyttade du från ditt tidigare boende till nuvarande bostad?* Andel svar

För att få en större bostad 32%

Förändring i hushållssammansättningen (t ex flyttat ihop/flyttat isär) 26%

För att komma närmare naturen, grönområde, parker, vatten etc 26%

För att bo just i det här området/den här stadsdelen 25%

För att bo i Stockholms innerstad 23%

För att få ett eget kontrakt/egen bostad 17%

För att få en högre standard (modernare, hiss, balkong etc.) 13%

För att komma närmare arbetet, skola, dagis, service etc. 11%

För att detta är ett bättre område för barn 10%

För att ändra upplåtelseform (hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt) 9%

För att få en mindre bostad 9%

Områdets miljöprofil 8%

För att lösa ett akut bostadsbehov 8%

För att ändra boendeform (villa/radhus/flerfamiljshus) 7%

Annat skäl 7%

För att komma närmare släkt och vänner 6%

För att få ett billigare boende 2%

Hur väl har de förväntningar som du 
hade på ditt boende när du flyttade in 
infriats?* Vet ej

47% 41% 10%

Bättre än förväntat
Som förväntat
Sämre än förväntat

2%

50% 14% 7% 28%

Stockholms stad – Innerstaden

Stockholms stad – Söderort

Stockholms stad – Västerort

Annan kommun

Var bodde du innan du 
flyttade till denna bostad?*

41% 43% 15%

Hyresrätt Bostadsrätt
Villa/radhus

I vilken upplåtelseform 
bodde du innan du flyttade 
till denna bostad?*

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden
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4. Att bo i Norra Djurgårdsstaden

Undersökningen visar att knappt nio av tio boende i Norra Djurgårdsstaden är mycket nöjda med 
tillgången till parker och naturområden. En lika stor andel har uppgivit att de antingen är ganska 
eller mycket nöjda med att bo i Norra Djurgårdsstaden på det hela taget. En stor andel av de 
boende, omkring hälften, har valt att inte ta ställning till hur förskola, skola, och platser för lek för 
barn upplevs, vilket sannolikt beror på att dessa respondenter inte har barn i för frågan relevanta 
åldrar. Andelen som uppgivit att de är antingen mycket eller ganska nöjda med tryggheten i Norra 
Djurgårdsstaden har minskat något i jämförelse med mätningen 2016, även om resultaten är 
fortsatt goda. Inga nämnvärda skillnader i resultatet för frågan noteras vid nedbrytning på kön. 
Samtidigt ökar andelen som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till dagligvarubutiker.

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden

61%

27%

26%

44%

54%

2%

6%

2%

0%

0%

2%

1%

2%

32%

1%

0%

2%

1%

58%

Vet ej
...tillgången till parker och 

naturområden?

...utemiljön på din gård?

...utemiljön i hela det nya området?

...tillgången till torg/mötesplatser?

...tillgången till sociala ytor inomhus ,
(t ex bokningsbara lokaler, etc.) ?

...dagligvarubutiker?

...restauranger, caféer etc.?

...vård och apotek?

...övrigt serviceutbud, t ex paket och 
postombud?

...förskola?

88% 11%

25% 43% 18% 8%

45% 42% 8%

31% 41% 18% 6%

7% 9% 21% 18% 13%

21% 43% 17% 13%

9% 38% 22% 23% 8%

21% 38% 24% 12%

31% 43% 16% 7%

16% 10% 10%

Hur uppfattar du Norra Djurgårdsstaden när det gäller...*

...skola?

...idrotts- och fritidsaktiviteter?

...kulturutbud?

...platser för lek för barn under 6 år?

...platser för lek för barn över 6 år?

...trygghet?

...skötsel och underhåll av parker?

...skötsel och underhåll av gator, torg?

...att bo i Norra Djurgårdsstaden på 
det hela taget?

16% 10% 10%

19% 23% 19% 9%

8% 28% 22% 12%

29% 18% 6%

12% 14% 12% 6%

39% 40% 13%

39% 40% 10%

34% 41% 12% 7%

65% 28%
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De boende i Norra Djurgårdsstaden besöker parker och naturområden i stor utsträckning under 
sommarhalvåret. Drygt fyra av fem har uppgivit att de gör det dagligen eller flera gånger i veckan, 
medan andelen som gör det mer sällan än någon gång i veckan är små.

Drygt två av fem boende anser att trygghet är den viktigaste hållbarhetsaspekten. Samtidigt menar 
drygt var tredje att antingen effektiv energianvändning, minskad klimatpåverkan eller 
avfallshantering är viktigast. Drygt var tionde respondent menar att samtliga hållbarhetsaspekter 
är lika viktiga, medan endast två procent valt att inte ta ställning i frågan genom att svara Vet ej.

41% 43% 12%

Dagligen Flera gånger i veckan
Någon gång i veckan Någon/några gånger i månaden
Någon/några gånger om året Aldrig

Hur ofta går du under sommarhalvåret ut i 
någon park/naturområde i närheten där 
du bor (inom 5-6 min. gångavstånd)?*

Vilken hållbarhetsaspekt tycker du är viktigast? (Max tre)* Andel svar

Trygghet 42%

Avfallshantering 37%

Minskad klimatpåverkan 36%

Effektiv energianvändning 33%

Attraktiv stadsmiljö 28%

Transporter 21%

Giftfritt byggande 17%

Biologisk mångfald 14%

Alla är lika viktiga 12%

Jämlikhet 9%

Avloppshantering 7%

Samhällsekonomiska nyttor 6%

Vattenanvändning 5%

Dagvattenhantering 4%

Slutna kretslopp 3%

Projektekonomi 3%

Vet ej 2%

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden
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5. Den egna bostaden
5.1 Buller

Den form av störning som störst andel boende i Norra Djurgårdsstaden uppgivit att de varit 
utsatta för under de senaste 12 månaderna är buller från byggarbetsplatser. Ungefär var femte 
boende menar att buller från byggarbetsplatser besvärat dem mycket eller ganska mycket, medan 
hälften besvärats måttligt eller lite.

5.2 Luftkvalitet, temperatur och dagsljus

Fyra av fem boende i Norra Djurgårdsstaden anser att luftkvaliteten i deras bostad är antingen 
mycket eller ganska bra. Samtidigt tycker drygt var tionde att luftkvaliteten är acceptabel. Således 
är andelen som är missnöjda med luftkvaliteten mycket liten.

Närmare tre av fem boende i Norra Djurgårdsstaden anser att bostadens temperatur i allmänhet 
är ganska eller mycket bra. Samtidigt menar var fjärde att den är acceptabel och knappt var femte 
menar att den är antingen ganska eller mycket dålig. Av de som är missnöjda med bostadens 
temperatur i allmänhet tycker tre av fyra att det är alltför kallt på vinterhalvåret. De som bor i 
bostadsrätt är positivt inställda i större utsträckning än de som bor i hyresrätt.

Drygt nio av tio boende i Norra Djurgårdsstaden 
upplever att tillgången på dagsljus i sin bostad 
generellt är bra eller mycket bra. Knappt var tionde 
upplever istället att den är dålig.

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden

...vägtrafikbuller?

...buller från byggarbetsplatser?

...ventilation/fläkt?

...industri/affärsverksamhet/restaurang?

...annan bullerkälla?

55% 29% 12%

30% 28% 22% 13% 8%

47% 32% 15%

82% 12%

65% 9% 9% 9% 6%

Inte alls Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket

Om Du tänker på de senaste 12 månaderna och gör en sammantagen 
bedömning av hur det varit när du var hemma (inomhus och utomhus). Hur 
mycket har du störts eller besvärats av... *

38% 43% 13%

Mycket bra Ganska bra
Acceptabel Dålig
Mycket dålig

Vad anser du om luftkvaliteten i 
bostaden i allmänhet?*

23% 35% 24% 13%

Mycket bra Ganska bra
Acceptabel Dålig
Mycket dålig

Vad anser du om bostadens 
temperatur i allmänhet?*

53% 40% 7%

Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig

Hur upplever du tillgången på 
dagsljus i din bostad generellt?*
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6. Avfallshantering

Generellt sett sorterar boende i Norra Djurgårdsstaden allt sitt avfall för återvinning. Dock 
sorteras inte textil och möbler m.m. i lika stor utsträckning som övriga avfallstyper. Inga 
nämnvärda skillnader baserat på ålder eller kön noteras.

En del av förklaringen till att de boende sorterar sitt avfall för återvinning i stor utsträckning är 
att de har goda möjligheter att göra detta. En övervägande majoritet har uppgivit att de kan 
sortera ett flertal avfallstyper i sin fastighets miljörum. Avfallstypen mindre grovavfall sticker ut 
något, då knappt hälften av de boende uppger att de har möjlighet att sortera ut detta. 

0%

0%

0%

1%

0%

9%

0%

3%

6%

3%

7%

Vet ej
...sortera tidningar och papper för 

återvinning?
...sortera kartonger och 

pappersförpackningar för återvinning?
...sortera glas och glasburkar för 

återvinning?
...panta era returburkar och 

returflaskor?
...sortera förpackningar av metall och 

plast för återvinning?
...lämna in farligt avfall (färgrester, 

kemikalier m.m.) för 

...återlämna era förbrukade batterier?

...lämna elavfall (TV, datorer, 
elapparater m.m.) till återvinning?

...lämna grovavfall på 
återvinningscentral?
...sortera ut textil för 

återbruk/återvinning?
...sortera ut möbler, m.m. för 

återbruk?

82% 13%

85% 11%

89% 7%

76% 8%

78% 15%

73% 9%

86% 7%

86% 6%

75% 9%

43% 22% 15% 9% 8%

46% 19% 10% 8% 9%

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig

Brukar du/ditt hushåll:*

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden

92%

97%

98%

47%

83%

88%

89%

6%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Förpackningar av metall

Ofärgat och färgat glas

Kartong

Mindre grovavfall

Smått elavfall och batterier

Plast

Tidningar

Annat. Vad?

Inget av ovanstående

Vilka avfallstyper kan du sortera ut och lämna i din fastighets miljörum idag?*
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Drygt två av fem boende känner till att det finns en miljöstation för farligt avfall och mindre 
elektronikavfall i Norra Djurgårdsstaden som är automatisk och öppen dygnet runt. Det är en 
större andel än vid mätningen 2016, då drygt var fjärde boende uppgav att de kände till det.

Andelen som inte använder matavfallskvarnen är låg. Närmare två av tre boende i Norra 
Djurgårdsstaden uppger att de använder den för allt eller nästan allt matavfall. Inga nämnvärda 
skillnader baserat på ålder eller kön noteras.

Tabellen ovan avser en fråga där elva av svarsalternativen är saker som inte ska slängas i 
avloppet, t.ex. medicin, färgrester och våtservetter. Fyra av fem boende i Norra Djurgårdsstaden 
uppger att de inte slänger någon av dessa saker i avloppet. De två sakerna som störst andel 
slänger i avloppet är tamponger och bomullstussar, vilket sex respektive sju procent av 
respondenterna uppgivit att de gör.

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden

43% 57%

Ja Nej

Känner du till att det finns en 
miljöstation i Norra Djurgårdsstaden 
som är automatisk där det går att 
lämna farligt avfall och mindre 
elektronikavfall dygnet runt?*

64% 16% 12% 8%

Allt eller nästan allt Mer än hälften
Mindre än hälften Inget

Hur stor andel av hushållets matavfall 
lägger du i matavfallskvarnen?

Händer det att du ibland slänger någon eller några av 
följande saker i avloppet?

Andel svar

Inget av ovanstående 81%

Bomullstussar 7%

Tamponger 6%

Våtservetter 5%

Annat. Vad? 3%

Bomullspinnar 2%

Cigarettfimpar 1%

Färgrester 1%

Medicin 1%

Dambindor/trosskydd 0%

Kondomer 0%

Kattsand 0%
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7. Kommunikationer och färdsätt
7.1 Färdsätt

Vid jämförelse av de två diagrammen ovan framkommer hur de boendes resvanor varierar 
beroende på årstid. Under vinterhalvåret är kollektivtrafiken det färdmedel som störst andel 
boende använder 5 dagar per vecka eller mer för att ta sig till/från Norra Djurgårdsstaden. 
Motsvarande andel under sommarhalvåret är något mindre, vilket sannolikt beror på att 
andelarna som cyklar och går till/från Norra Djurgårdsstaden lika ofta är större då. Hur ofta de 
boende åker bil varierar inte nämnvärt mellan sommar- och vinterhalvåret. Boende som är över 
65 år gamla åker kollektivt i lägre utsträckning än övriga åldersgrupper, både under sommar- och 
vinterhalvåret. Istället går de i större utsträckning, främst under vinterhalvåret.

7.2 Bilinnehav

Drygt två av fem boende i Norra Djurgårdsstaden äger eller disponerar ingen personbil, medan 
en lika stor andel har tillgång till privatägd bil. Andelen som uppgivit något av de andra 
svarsalternativen  är liten. Sannolikheten att dessa andelar förändras mycket inom de närmaste 
fem åren är inte särskilt stor, då tre av fem uppger att de tror att antalet bilar de äger/leasar inom 
angiven tidsram kommer förbli oförändrad. Boende i åldrarna 25-44 år äger eller disponerar 
personbil i större utsträckning än övriga åldersgrupper.

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden
13

17%

Vet ej

10% 13% 60%

Färre Fler Oförändrat antal

Tror du att ditt hushåll kommer 
äga/leasa fler eller färre bilar inom 
de närmaste 5 åren?  

42%

45%

6%

10%

3%

0% 10% 20% 30% 40%

Nej

Ja, privat bil

Ja, organiserad bilpool

Ja, förmånsbil

Ja, annat

Äger eller disponerar ditt hushåll 
personbil?

Med bil

Med kollektivtrafik 
(T-bana, pendeltåg, buss mm)

Cyklar

Går

11% 10% 21% 26% 32%

42% 22% 17% 16%

14% 10% 12% 19% 45%

18% 17% 26% 33% 5%

Hur tar du dig till/från Norra Djurgårdsstaden under vinterhalvåret?*

Med bil

Med kollektivtrafik 
(T-bana, pendeltåg, buss mm)

Cyklar

Går

11% 9% 23% 27% 30%

29% 20% 24% 23%

28% 20% 16% 11% 26%

22% 22% 28% 25%

Hur tar du dig till/från Norra Djurgårdsstaden under sommarhalvåret?*



Av de som äger eller disponerar en bil uppskattar ungefär var fjärde boende att de körde antingen 
501-1000 eller 1001-1500 mil under 2018. Rikssnittet var 1211 mil under år 2017. Inga 
nämnvärda skillnader mellan könen noteras.

Den främsta anledningen till att boende i Norra Djurgårdsstagen har bil är för resor på fritiden, 
vilket knappt tre av fyra uppgivit. Närmare hälften uppger istället att antingen inköp av 
sällanköpsvaror, semesterresor eller resor till fritidshus är de främsta anledningarna. Män uppger 
att hushållet har bil för inköp av sällanköpsvaror i större utsträckning än kvinnor, samtidigt som 
boende över 65 år uppger att hushållet har bil för inköp av dagligvaror i större utsträckning än 
övriga åldersgrupper.

Den klart vanligaste platsen för parkering vid bostaden är parkeringshus/-garage, reserverad plats, 
vilket drygt fyra av fem boende uppgivit att de gör. Drygt var tionde använder istället 
gatuparkeringar i stadsdelen.

15%

24%

26%

17%

9%

5%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

-500 mil

501-1 000 mil

1 001-1 500 mil
1 501-2 000 mil

2 001-2 500 mil

2 501-3 000 mil
3 001 mil-

Uppskatta grovt hur många mil hushållet körde med bil under 2018?*

22%

28%

36%

44%

16%

13%

73%

47%

52%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Använder bil i tjänsten

Reser till och från arbete/studier

Inköp av dagligvaror

Inköp av sällanköpsvaror

Hämta/lämna barn

Serviceresor (t ex läkarbesök)

Resor på fritiden

Semesterresor

Resor till fritidshus

Annan orsak

Vilka är de främsta anledningarna till att hushållet har bil?*

84%

1%

14%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Parkeringshus/garage, reserverad plats

Parkeringshus/garage, ej reserverad plats

Gatuparkering i stadsdelen

Gatuparkering i närliggande stadsdel

Var parkerar hushållet oftast bilen/bilarna vid bostaden?*

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden
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7.3 Cykelinnehav

En tydlig majoritet av de boende i Norra Djurgårdsstaden, fyra av fem, uppger att de äger eller 
disponerar en cykel. En stor andel av de boende äger eller disponerar barncyklar, medan andelen 
som äger eller disponerar elcyklar, lastcyklar och cykelkärror är små.

Majoriteten av de som äger eller disponerar en cykel, närmare bestämt fyra av fem, parkerar 
denna i cykelrum. Samtidigt parkerar knappt var femte i cykelställ på gården.

7.4 Gångbanor, cykelbanor och kollektivtrafik

De boende i Norra Djurgårdsstaden är överlag positivt inställda till samtliga punkter som lyfts i 
diagrammet ovan. Andelen positivt inställa är något större gällande tillgången till gång- och 
cykelbanor samt möjligheten att gå/cykla till närliggande stadsdelar, medan motsvarande andel är 
något mindre när det gäller trafiksäkerheten för fotgängare. Män är generellt sett mer positivt 
inställda till trafiksäkerheten, både för fotgängare och cyklister, än vad kvinnor är. Därutöver är 
boende som är över 65 år gamla nöjdare med kollektivtrafiken än övriga åldersgrupper. 
Nöjdheten med just kollektivtrafiken är högre i årets mätning än vid den 2016, då drygt två av 
fem boende var antingen mycket eller ganska nöjda.

19% 81%

Nej, hushållet äger/disponerar ingen cykel Ja

Äger eller disponerar ditt hushåll cykel?*

15%

13%

19%

7%

81%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

I lägenheten/på balkongen

Källarförråd

Cykelställ på gården

Cykelställ på gatan

Cykelrum

Inget av ovanstående

Vet inte

Var parkerar du din cykel vid bostaden?*

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden

Vet ej

25% 41% 12% 14% 7%

0%

8%

6%

1%

15%

3%

20%

1%

...tillgången till gångbana/trottoar?

...tillgången till cykelbanor?

...skötsel och underhåll av gång- och 
cykelbanor?

...trafiksäkerheten för fotgängare?

...trafiksäkerheten för cyklister?

...möjligheten att gå/cykla till 
närliggande stadsdelar?

...tillgång till cykelparkering?

...kollektivtrafiken?

60% 29% 5%

44% 33% 8%

33% 35% 14% 8%

24% 35% 13% 18% 10%

23% 33% 16% 9%

45% 35% 11%

29% 26% 13% 8%

Hur nöjd/missnöjd är du med din stadsdel när det gäller...*
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8. Levande stad

På frågan gällande huruvida Norra Djurgårdsstaden är ett område som präglas av liv och rörelse 
under dygnets alla timmar menar ungefär drygt två av fem att de instämmer i stor eller viss 
utsträckning. Samtidigt uppger en lika stor andel att de anser att Norra Djurgårdsstaden 
innehåller en bra mix av bostäder, verksamheter, handel och service.

Undersökningen visar att Norra Djurgårdsstaden är ett bra område för barn att växa upp i. Fyra 
av fem boende instämmer med påståendet i stor utsträckning, och knappt var femte instämmer i 
viss utsträckning. De boende i området anser dock inte att det endast är lämpat för barnfamiljer, 
utan även för unga vuxna, medelålders och äldre. Andelen som anser att det är ett område för 
ungdomar är något mindre än övriga grupper.

Andelen som känner sig bekväm med att låta sina barn leka själva på sin bostadsgård är större än 
andelen som känner sig bekväm med att låta dem ta sig till skolan eller till aktiviteter på fritiden. 
Att notera gällande grafen ovan är att andelen som valt att inte ta ställning i frågan genom att 
svara Vet ej är stor. Det beror sannolikt på att dessa respondenter inte har barn i för 
frågeställningen relevanta åldrar. 

75%

77%

68%

Vet ej

…leka själv(a) på er bostadsgård? 21% 11%

Känner du dig bekväm med att låta ditt eller dina barn…*

…själv(a) ta sig till skolan? 11% 14%

…själv(a) ta sig till aktiviteter på 
fritiden?

8% 14%

Ja Nej

6% 38% 42% 15%

I stor utsträckning I viss utsträckning
I liten utsträckning Inte alls

I vilken utsträckning anser du att 
Norra Djurgårdsstaden är ett 
område som präglas av liv och 
rörelse under dygnets alla timmar?*

43% 57%

Ja Nej

Skulle du säga att Norra Djurgårdsstaden 
innehåller en bra mix av bostäder, 
verksamheter, handel och service?*

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden

81% 17%

I stor utsträckning I viss utsträckning
I liten utsträckning Inte alls

I vilken utsträckning skulle du säga 
att Norra Djurgårdsstaden är ett bra 
område för barn att växa upp i?*

Skulle du säga att Norra 
Djurgårdsstaden är ett område för...?*

74%

26%

59%

76%

54%

Barn

Ungdomar

Unga vuxna

Medelålders

Äldre
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Det som störst andel boende i Norra Djurgårdsstaden, närmare bestämt knappt nio av tio, tycker 
gör området värt att besöka är grönskan och utemiljön. Samtidigt pekar knappt tre av fem på 
arkitekturen i området, medan två av fem lyfter utbudet av restauranger och caféer.

I vilken utsträckning anser du att områdets 
kvalitéer attraherar besökare? Vad tycker 
du gör området värt att besöka?*

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden

56%

88%

4%

40%

5%

0% 20% 40% 60% 80%

Arkitekturen i området

Grönskan och utemiljöerna i området

Utbudet av restauranger och caféer

Gasverket

Annat
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9. En miljövänlig livsstil

Var tredje boende i Norra Djurgårdsstaden uppger att de har tecknat ett avtal om miljömärkt el. 
Samtidigt uppger knappt var fjärde att de inte gjort det. Värt att notera är att 44 procent svarat  
Vet inte.

Drygt två av tre boende i Norra Djurgårdsstaden uppger att de handlar alla eller större delen av 
sina livsmedels- och dagligvaror i en affär i den egna stadsdelen, samtidigt som en tredjedel 
handlar en viss del på samma plats. Förhållandevis stora andelar handlar en viss del på 
stormarknader utanför den egna stadsdelen, i annan affär utanför egna stadsdelen eller på 
internet. Andelen som handlar på internet har ökat i jämförelse med mätningen 2016, då knappt 
var tredje boende uppgav att de gjorde det.

Ungefär var tredje boende i Norra Djurgårdsstaden väljer att oftast köpa ekologiska grönsaker, 
frukt och andra ekologiska livsmedel samt miljömärkta varor. Samtidigt väljer ungefär var fjärde 
att köpa rättvisemärkta eller närproducerade varor lika ofta. Andelarna som aldrig väljer att köpa 
de typer av varor frågorna avser är små. Boende som är över 65 år väljer att köpa ekologiska 
livsmedel och miljömärkta varor i mindre utsträckning än övriga åldersgrupper.

Har du/ditt hushåll tecknat avtal om 
miljömärkt el från ert energibolag?* 

44%
Vet ej

33% 23%

Ja Nej

Affär i egna stadsdelen

Stormarknad utanför den egna stadsdelen

Annan affär utanför den egna stadsdelen

Internet – näthandel eller matkasse med 
hemleverans

68% 32%

10% 39% 50%

11% 49% 40%

15% 36% 49%

Allt eller större delen Viss del Inget

Var handlar du/ni hushållets livsmedel och dagligvaror?*

1%

1%

5%

4%

Vet ej
...välja att köpa ekologiska grönsaker, frukt 

och andra ekologiska livsmedel?

...välja miljömärkta varor 
(t.ex. Svanen, Bra Miljöval)?

...välja att köpa Rättvisemärkta (Fairtrade) 
varor?

...välja närproducerade varor?

11% 35% 38% 10%

11% 33% 39% 11%

5% 24% 41% 17% 9%

6% 29% 45% 13%

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig

När du handlar livsmedel och dagligvaror brukar du då..*

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden

44%
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Drygt två av tre anser att deras förutsättningar för att källsortera har blivit bättre sedan de 
flyttade till Norra Djurgårdsstaden, samtidigt som drygt hälften menar att de fått bättre
förutsättningar för att gå/cykla. Knappt var tredje menar istället att deras förutsättningar att 
använda kollektivtrafiken blivit sämre. Detta är dock en lägre andel än vid mätningen 2016, då 
knappt två av tre menade att deras förutsättningar att använda kollektivtrafiken blivit sämre i och 
med flytten.

Drygt hälften av de boende i Norra Djurgårdsstaden menar att de sedan flytten till området har 
skapat ett mer miljövänligt beteende när det gäller källsortering, samtidigt som två av fem menar 
att de har skapat ett mer miljövänligt beteende när det gäller att gå/cykla. Andelarna som 
uppgivit att de skapat mindre miljövänliga beteenden för de punkter frågorna avser är små.

1%

4%

2%

5%

25%

Vet ej

…källsortering?

…inköp?

…kollektivtrafik?

...gå/cykla?

...bilåkning?

68% 26%

21% 55% 21%

32% 35% 31%

53% 36%

21% 39% 15%

Bättre Ingen skillnad Sämre

Om du jämför med innan du flyttade till Norra Djurgårdsstaden, är 
förutsättningarna för ert hushåll att leva på ett miljövänligt sätt bättre eller 
sämre i Norra Djurgårdsstaden när det gäller...*

2%

4%

5%

4%

17%

Vet ej

…källsortering?

…inköp?

…kollektivtrafik?

...gå/cykla?

...bilåkning?

50% 45%

14% 78%

24% 65%

41% 52%

21% 54% 7%

Mer miljövänligt Ingen skillnad
Mindre miljövänligt

Har hushållet sedan inflyttningen till Norra Djurgårdsstaden 
ändrat beteende när det gäller...*

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden
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10. Den fortsatta utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden
10.1 Kännedom om planerna för området

Så mycket som 98 procent av de boende i Hjorthagen känner till att området som planeras kallas 
Norra Djurgårdsstaden. Även om motsvarande andel är något lägre på Gärdet, är kännedomen 
mycket god även där. 

Kännedomen avseende stadens utvecklingsplaner för området är lika god i Hjorthagen som den är 
i Norra Djurgårdsstaden. Ungefär tre av fyra boende i de två nämnda områdena uppger att de har 
antingen god eller viss kännedom om planerna. Motsvarande andel på Gärdet är knappt två av fem. 
I jämförelse med mätningen 2016 har andelen med god eller viss kännedom ökat något i Norra 
Djurgårdsstaden och minskat något på Gärdet, medan andelen är oförändrad i Hjorthagen. 

Fyra av fem boende i Hjorthagen uppger att de känner till att Norra Djurgårdsstaden utvecklas 
med en särskild miljöprofil, i jämförelse med drygt hälften på Gärdet. Att kännedomen gällande 
Norra Djurgårdsstadens utveckling är större i Hjorthagen än på Gärdet ligger i linje med resultatet 
för övriga frågor inom detta delavsnitt.

* Frågan har endast ställts till boende i Hjorthagen och på Gärdet

Gärdet

Hjorthagen

85% 15%

98%

Ja Nej

Känner du till att området som planeras kallas Norra Djurgårdsstaden?*

Hur väl känner du till stadens utvecklingsplaner för området?

18%

7%

22%

58%

30%

56%

20%

44%

18%

19%

God kännedom Viss kännedom
Begränsad kännedom Ingen kännedom

NDS

Gärdet

Hjorthagen

Gärdet

Hjorthagen

54% 46%

82% 18%

Ja Nej

Känner du till att Norra Djurgårdsstaden utvecklas med en särskild miljöprofil?
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10.2 Positivt och negativt

De boende i Norra Djurgårdsstaden är överlag positivt inställda till effekterna av 
utvecklingsplanerna för Norra Djurgårdsstaden. Exempelvis är nästan tre av fyra antingen 
mycket eller ganska positiva till hur övrigt serviceutbud (t ex restauranger) kommer påverkas av 
utvecklingsplanerna. Värt att notera är att stora andelar av respondenterna valt att inte ta 
ställning i frågorna genom att svara Vet ej på ett flertal av de punkter frågan avser.

Boende i Hjorthagen är positivt inställda till Stockholms stads planer för Norra Djurgårdsstaden i 
större utsträckning än boende på Gärdet. Medan tre av fyra är mycket eller ganska positiva i 
Hjorthagen, är knappt hälften mycket eller ganska positiva på Gärdet. Notera att andelen som valt 
att inte ta ställning i frågan genom att svara Vet ej är större på Gärdet än i Hjorthagen. I 
jämförelse med mätningen 2016 har andelen mycket eller ganska positiva har minskat något på 
Gärdet, medan andelen är oförändrad i Hjorthagen.

15%

52%

49%

33%

39%

49%

37%

37%

18%

15%

22%

25%

15%

Vet ej

Kollektivtrafik?

Förskola?

Skola?

Idrotts- och fritidsaktiviteter?

Lekplatser?

Bibliotek?

Vårdcentral?

Övrig offentlig service?

Dagligvarubutiker?

Övrigt serviceutbud (t ex 
restauranger)?

Kommunikationer?

Kulturutbud?

Tillgången på parker och 
grönområden?

24% 36% 13% 9%

17% 19% 10%

19% 20% 10%

22% 31% 11%

22% 26% 9%

14% 20% 15%

18% 29% 12%

16% 29% 14%

22% 42% 13%

29% 42% 10%

23% 34% 14% 5%

21% 35% 16%

30% 28% 22%

Om du bortser från ombyggnadsperioden, hur tror du att följande påverkas av 
utvecklingsplanerna för Norra Djurgårdsstaden?*

Är du på det hela taget positiv eller negativ till 
Stockholms stads planer för Norra Djurgårdsstaden?** 

Gärdet

Hjorthagen

17% 27% 32%

32% 42% 14% 7%

17%

4%

Vet ej

* Frågan har endast ställts till boende i  Norra Djurgårdsstaden
** Frågan har endast ställts till boende i Hjorthagen och på Gärdet
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Hur har du tagit del av information om 
utvecklingsplanerna? NDS Gärdet Hjorthagen

Lokal media (ex. tidningar, radio, TV) 52% 62% 71%

Bilagor i dagspress 10% 15% 13%

Samrådsmöten 5% 1% 9%

Andra föredrag/informationsträffar 8% 3% 8%

Har besökt utställningar 18% 8% 16%

Norra Djurgårdsstadens hemsida 45% 13% 28%

Norra Djurgårdsstadens nyhetsbrev 33% 7% 24%

Norra Djurgårdsstadens facebooksida 42% 3% 17%

Broschyrer om Norra Djurgårdsstaden 28% 10% 28%

Information och annonser från byggherrar 20% 12% 16%

Har tagit del av detaljplanehandlingar 16% 5% 16%

Annat. Vad? 7% 11% 10%

Har inte tagit del av någon information 5% 23% 5%

Vet ej 2% 7% 3%

10.3 Informationsvägar

De boende har till störst andel tagit del av utvecklingsplanerna genom lokal media (t ex 
tidningar, radio, TV). Därutöver har boende i Norra Djurgårdsstaden tagit del av information 
om utvecklingsplanerna genom Norra Djurgårdsstadens hemsida och facebooksida i större 
utsträckning än boende i Hjorthagen och Gärdet.
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Boende i Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen är positivt inställda till den information de 
tagit del av via samtliga tre kanaler ovan i större utsträckning än boende på Gärdet. Samtidigt 
är det viktigt att notera att stora andelar av de boende i samtliga områden valt att inte ta 
ställning i frågan genom att svara Vet ej. 

10.4 Önskemål om information framöver

Drygt fyra av fem boende i Norra Djurgårdsstaden är mycket eller ganska intresserade av att få 
veta mer om utvecklingen av området. Intresset är även stort hos boende i Hjorthagen, där 
drygt två av tre är mycket eller ganska intresserade.

Är du nöjd eller missnöjd med den information som du hittills har tagit del av 
om Stockholms stads planer för Norra Djurgårdsstaden genom...

11%

3%

5%

29%

9%

21%

16%

17%

16%

12% 23%

2%

15%

13%

13%

11%

1%

9%

2%

6%

23%

2%

20%

16%

17%

19%

2%

Mycket nöjd Ganska nöjd
Varken eller Ganska missnöjd
Mycket missnöjd

...Norra Djurgårdsstadens hemsida?

...Norra Djurgårdsstadens facebooksida?

...Norra Djurgårdsstadens nyhetsbrev?

NDS

Gärdet

Hjorthagen

NDS

Gärdet

Hjorthagen

NDS

Gärdet

Hjorthagen

Vet ej
40%

69%

57%

48%

84%

73%

50%

77%

54%

Hur intresserad är du av att få veta mer om utvecklingen av 
Norra Djurgårdsstaden? 

49%

16%

31%

34%

26%

37%

16%

32%

29%

19%

Mycket stort intresse Ganska stort intresse

Visst intresse Inget intresse

NDS

Gärdet

Hjorthagen

Vet ej
0%

7%

3%
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Det störst andel boende i samtliga områden är mest intresserade av att bli informerade om är 
vad som händer under bygget, t ex tidplan och byggaktiviteter. Stora andelar, främst boende i 
Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen, är även intresserade av att bli informerade om 
eventuella störningar under byggperioden och byggets påverkan på trafik. Ungefär två av fem 
boende i samtliga områden vill bli informerade om hur arbetet präglas av hållbar 
stadsutveckling.

Vad vill du bli informerad om när det gäller den fortsatta utvecklingen av 
Norra Djurgårdsstaden?

88%

57%

49%

43%

42%

7%

2%

47%

36%

31%

21%

36%

11%

26%

77%

61%

51%

29%

36%

9%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Vad som händer under bygget, t ex tidplan 
och byggaktiviteter

Eventuella störningar under byggperioden

Byggets påverkan på trafik

Kommande informationsaktiviteter

Hur vi arbetar med hållbar stadsutveckling

Annat

Är inte intresserad av information

NDS Gärdet Hjorthagen
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Boende i Hjorthagen och Gärdet vill främst ta del av information om utvecklingsplanerna 
genom lokal media (t ex tidningar, radio, TV). Samtidigt vill boende i Norra Djurgårdsstaden 
istället ha information genom Norra Djurgårdsstadens hemsida, nyhetsbrev och facebooksida i 
större utsträckning än boende i de andra områdena. Knappt hälften av de boende i Hjorthagen 
och Norra Djurgårdsstaden vill ha information hem i brevlådan. Boende som är över 65 år vill 
ha information hem i brevlådan och genom Norra Djurgårdsstadens nyhetsbrev i större 
utsträckning än övriga åldersgrupper. De mellan 25-44 år vill främst ta del av information 
genom Norra Djurgårdsstadens facebooksida, medan de mellan 45-64 främst vill ta del av 
information genom Norra Djurgårdsstadens hemsida.

Hur vill du fortsättningsvis ta del av information om utvecklingsplanerna?

38%

8%

9%

13%

22%

21%

56%

48%

41%

28%

14%

15%

46%

2%

1%

2%

62%

20%

4%

4%

13%

24%

20%

9%

14%

8%

9%

27%

2%

22%

8%

55%

12%

13%

14%

21%

30%

33%

16%

25%

9%

17%

47%

3%

6%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Lokal media (ex. tidningar, radio, TV)

Bilagor i dagspress

Samrådsmöten

Andra föredrag/informationsträffar

Delta i vandringar

Besöka utställningar

Norra Djurgårdsstadens hemsida

Norra Djurgårdsstadens nyhetsbrev

Norra Djurgårdsstadens facebooksida

Broschyrer om Norra Djurgårdsstaden

Information och annonser från byggherrar

Ta del av detaljplanehandlingar

Information hem i brevlådan

Annat

Jag har inte behov av mer information

Vet ej

NDS Gärdet Hjorthagen
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Drygt var tredje boende i Norra Djurgårdsstaden vill delta i områdets fortsatta utveckling 
antingen genom att besöka samråds- och informationsmöten eller genom sociala mediegrupper. 
Samtidigt uppger en lika stor andel att de inte är intresserade av att delta i utvecklingen av 
området.

35%

11%

10%

37%

2%

32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Besöka samråds- och informationsmöten

Delta i lokala intresseföreningar

Delta i workshops och liknande på temat 
hållbarhet

Sociala mediegrupper

Annat

Är inte intresserad av att delta i 
utvecklingen av området

Hur vill du delta i den fortsatta utvecklingen i området?*

* Frågan har endast ställts till boende i Norra Djurgårdsstaden
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11. Påverkan av utbyggnaden i Gärdet och Hjorthagen

Drygt hälften av de boende på Gärdet uppger att deras vardag inte påverkats av utbyggnaden av 
Norra Djurgårdsstaden den senaste tiden. Motsvarande andel bland boende i Hjorthagen är två 
av fem. Notera att 29 procent av de boende på Gärdet valt att inte ta ställning i frågan genom att 
svara Vet ej.

Boende i Hjorthagen har generellt besvärats av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden i större 
utsträckning än boende på Gärdet. Främst rör det sig om sprängningar, annat buller, smuts och 
damm samt försämrad framkomlighet. Hälften av de boende i Hjorthagen har dessutom uppgivit 
att de besvärats av annat. Bland fritextsvaren som hör till denna fråga framkommer bland annat 
att de besvärats av dofter och att det är fler bilar vid idrottsplatsen. 

Hur tycker du att utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden har påverkat 
dig i din vardag under den senaste tiden?*

Gärdet

Hjorthagen

8% 54%

11% 21% 42% 18%

Mycket positiv Ganska positiv
Varken eller Ganska negativ
Mycket negativ

Vet ej
29%

2%

Hjorthagen

Gärdet

Sprängningar?
Gärdet

Hjorthagen

Annat buller?
Gärdet

Hjorthagen

Ökade avgaser?
Gärdet

Hjorthagen

Smuts och damm?
Gärdet

Hjorthagen

Lerig/sörjig 
utomhusmiljö?

Gärdet

Hjorthagen

Försämrad 
trafiksäkerhet?

Gärdet

Hjorthagen

Försämrad 
framkomlighet?

Gärdet

Hjorthagen

Försämrade 
parkeringsmöjligheter? Hjorthagen

Annat
Gärdet

14% 13% 69%

17% 25% 14% 25% 20%

6% 18% 11% 62%

14% 23% 14% 29% 20%

8% 22% 8% 60%

7% 13% 27% 22% 32%

11% 17% 11% 57%

13% 22% 12% 22% 30%

6% 19% 15% 55%

7% 15% 26% 19% 33%

10% 13% 15% 11% 52%

7% 19% 24% 20% 31%

10% 18% 11% 15% 47%

18% 30% 17% 16% 20%

8% 18% 7% 65%

12% 13% 18% 11% 47%

7% 10% 7% 59%

35% 15% 8% 27%

I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning
Varken eller I ganska liten utsträckning
Inte alls

I vilken utsträckning har du till följd av utbyggnaden besvärats av följande:*

* Frågan har endast ställts till boende i Hjorthagen och på Gärdet
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