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Staffan Lorentz,
projektchef

Stockholms stad investerar
totalt 21 miljarder kronor
i området.

FÖRORD

40

byggherrar har markanvisning

år med
hållbarhetsprofil

500
Utbyggnadstakten är cirka

DENNA LÄSNING ÄR NÅGOT VI LÄNGE ÖNSKAT
REDOVISA OM NORRA DJURGÅRDSSTADEN. Sedan
det första beslutet 2010 om att Norra Djurgårdsstaden ska vara ett projekt med miljöprofil, och den
första ansatsen till miljö- och hållbarhetsprogram
gjordes, har vi haft ambitionen att berätta om
resultat som utgår från beslutet.

lägenheter per år.

Fördelning av bostädernas storlek och upplåtelseform för första två etapperna Norra 1 och Västra:
Student

Vi kommit en bit på väg och vunnit en mängd erfarenheter från de första tusen lägenheterna som byggts
och nu kan följas upp. De första två etapperna var
redan projekterade då beslutet om miljöprofil kom,
men med gemensamma ansträngningar har byggherrarna och staden arbetat med att genom frivilliga
åtaganden följa upp det som i de senare etapperna
ställts som skarpa krav redan vid markanvisning. Det
kan vi visa idag. Vi ser hur viktigt det är med systematisk uppföljning genom hela processen, från idé
till byggande och drift. Att vi verkligen efterfrågar hur
hållbarhetskraven tas om hand är en viktig morot.

Hyresrätt

Bostadsrätt

400

200

1

2

3

4

5

Lärandeprocessen i projektet är vital och vi kan se
att erfarenheter från Norra Djurgårdsstaden sprider

6

Antal rum
Fem år med hållbarhetsprofil
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sig som ringar på vattnet. Dels genom de många
intresserade besökare som vi visar vår fina stadsdel, dels genom de många samarbeten vi har kring
forskning och utveckling, forum och seminarier.
I redovisningen kan du läsa om många av de erfaren
heter vi har gjort i projektet under de fem år som
vi nu arbetat med profileringen. Vi har utvecklat
gränsöverskridande samarbeten med alla aktörer
och är på väg att nå de mål som satts upp för Norra
Djurgårdsstaden. Jag välkomnar att frågor lyfts kring
vad en hållbar stadsutveckling skall omfatta och
innehålla och kan med denna rapport visa hur vi
arbetat konsekvent och medvetet mot målen i just
det uppdrag vi har.
Jag vill passa på att rikta ett tack till alla engagerade
och kompetenta medarbetare, samarbetsparters,
boende och verksamma som alla bidrar till förverkligandet av denna stadsdel. Vi är långt ifrån klara,
men jag är redan säker på att resultatet blir något vi
alla kommer att vara stolta över. <<
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3

4

 MÄNNISKAN

 BYGGNADEN

 STADSDELEN

 OMVÄRLDEN

Möten och dialog
skapar engagemang

Markanvisningstävling
visar vägen för framtiden

Låt naturen göra jobbet

Internationell tävling
för solenergi i stadsmiljö

I stadsutvecklingsprojektet arbetar vi för att
skapa platser och sammanhang för dialog och
engagemang med och mellan boende. Under
2014 har Hjorthagens intresseförening i Norra
Djurgårdsstaden, HIND, bildats. HIND består av
ett 40-tal boende från områdets nya och gamla
delar. Föreningen driver frågor för att stärka
och förbättra det lokala livet. Att människor på
olika sätt kan agera och vara engagerade är
avgörande för utvecklingen av en trygg och
välkomnande stadsdel.

 ålet med plusenergitävlingen var att skapa
M
ett spjutspetsprojekt som genom nytänkande
når längre än hittills genomförda och planerade
projekt i Norra Djurgårdsstaden. Stockholmshem med arkitektkontoret DinellJohansson
vann markanvisningstävlingen Plusenergihus*
för två byggnader i etappen Brofästet. Juryns
bedömning var att förslaget präglas av ett helhetstänk för energieffektivitet, egengenerering
av energi, goda boendemiljöer i kombination
med ett intressant och spännande arkitektoniskt uttryck. Byggstart är 2016.

Utvecklingsprojektet C/O City har tagit fram
metoder för kvantifiering och värdering av eko
systemtjänster. Ett av resultaten är en handbok
för hur ekosystemtjänster kan integreras och
främjas i planeringen av stadsdelar. Trots att
de två första etapperna i Hjorthagen omfattas
av hållbarhetskraven, har erfarenheterna från
utredningar och planeringenhär varit viktiga
komponenter i kunskapsutvecklingen.

Utgångspunkt för innovationstävlingen
Stockholm Solar Challenge var att få förslag
på hur solenergi kan integreras i gatu- och
parkmiljön. 775 deltagare från 71 länder levererade 70 tävlingsbidrag. Vinnaren och ytterligare
tolv intressanta förslag presenteras under våren
2015. Därefter inleds en process för att utreda
om något av förslagen kan användas i Norra
Djurgårdsstaden.

>> Fler exempel på lokal samverkan på sid 13.

VISION & RESULTAT

1

>> Läs mer på www.cocity.se eller på sid 19.

>> Läs mer om plusenergitävlingen på sid 16–17.
* Byggnaden genererar mer energi än som används.
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Politisk vilja

För att säkerställa att hållbarhetsprogrammet omsätts i handling
finns ett antal fokusgrupper där stadens förvaltningar och bolag
bidrar med expertis. Därutöver har det utvecklats ett antal olika
samarbetsformer, forum och utbildningsinsatser som möjliggör
dialog och utbyte med och mellan stad, byggherrar, konsulter
och leverantörer. Byggherrar med konsulter inbjuds att delta i ett
kompetensprogram, en seminarieserie som noggrant går igenom
förutsättningar och särskilda krav. Dessa tillfällen är betydelsefulla
kommunikationsytor mellan staden och byggherrar där också ett
gemensamt lärande sker. <<

Krav &
uppföljning

Forskning &
utveckling

Hållbarhetskrav finns med redan i markanvisningen
och är grundläggande för planeringen. Eftersom kraven
påverkar byggnadens och fastighetens utformning är
det viktigt att de är tydliga och uppföljningsbara. Att
kraven sedan följs upp säkerställer att de höga ambi
tionerna omsätts i praktiken. Detta är av stor betydelse
för möjligheten att utvecklas i rätt riktning, men också för
att stadens aktörer och byggherrar ska kunna ta erfarenheterna vidare till andra projekt. <<

8

VÅRT SÄTT ATT ARBETA

En av förutsättningarna för utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden
är den breda politiska förankringen och ambitionen att Stockholm ska fortsätta vara ledande inom hållbar stadsutveckling. En
av stadens strategier är att arbeta med hållbarhetsprofilerade
områden som kan pröva vad som är möjligt i dagsläget och tänja
gränser där det går. Att Stockholm kommit långt är ingen slump
utan en mångårig strävan som bland annat lett till att staden 2010
utnämndes till Europas första miljöhuvudstad. <<

Samarbete &
utbildning

För att säkerställa att stadsutvecklingsprojektet är i
framkant krävs ny kunskap och nya lösningar. Därför
initieras det olika tillämpande forskningsprojekt
som utgår från behov som identifieras utifrån miljöoch hållbarhetsprogrammet. För tillfället pågår
ett 20-tal forsknings- och utvecklingsprojekt med
koppling till Norra Djurgårdsstaden. <<

Fem år med hållbarhetsprofil
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Några milstolpar och viktiga förutsättningar på vägen
Första markanvisning
etapp Norra 1
och etapp Västra

Markanvisning etapp
Norra 2 med skarpa
hållbarhetskrav

Byggstart
etapp Norra 1

Första inflyttning
i etapp Norra 1
Byggstart etapp Västra

Byggstart Värtapiren
Markanvisning
etapp Brofästet
Markanvisning
etapp Gasverket

2000

2009
2004

2011
2010

Första handlingsprogram
tas fram för etapp
Norra 2 som blir
bindande i mark
anvisningen med bl a
energikravet 55 kWh/m2

”Världsklassavtalet”
undertecknas av aktörer
om att tillsammans
verka för att genomföra
visionen
Frivilliga miljöåtaganden
sluts med byggherrar
som har markanvisning

GYF för kvartersmark introduceras

Kompetensprogrammet startar

Boendedialog inleds
med temakvällar för
boende i Hjorthagen

2014

Bygglogistikcenter
startas
Uppföljningsmetodik utvecklas
Första introduktionsmötet
för nyinflyttade

Forum för hållbara
lösningar inleds
Stadsodling börjar
Mobilitetsindex
utvecklas

Första resultaten
av byggherrarnas
hållbarhetsarbete
publiceras
Markanvisningstävling plusenergihus
i etapp Brofästet
Innovationstävlingen solenergi
i stadsmiljön startas

Kommunfullmäktige
godkänner miljö- och
hållbarhetsprogrammet
Stockholm utses
till Europas första
miljöhuvudstad

2004–2007 Stockholms stads miljöprogram pekar ut
behovet av nya miljöprofilerade områden som kan ta
över stafettpinnen från Hammarby sjöstad.
10

Byggstart etapp Norra 2

Hållbarhetsportalen
upphandlas och
kommer igång

Norra Djurgårdsstaden
Innovation invigs

Kommunfullmäktige
beslutar att Norra
Djurgårdsstaden
ska utvecklas med
miljöprofil

Inflyttning etapp Västra

2013
2012

Hållbarhetsstyrning
och organisationen byggs upp

Bobergsgatan
öppnar för trafik

DÅTID/NUTID

Planering av Norra
Djurgårdsstaden börjar

2008–2011 Miljöprogrammet nämner Norra
Djurgårdsstaden som ett av de områden som
ska utvecklas med särskild miljöprofil.

2012–2015 Stockholms stad anammar Norra Djurgårds
stadens energikrav i n
 yproduktion på max 55 kWh/m2
och år för stadens miljöprogram, i alla projekt.
11

Under året har lekplatsen
 korrparken (bilden), ett utegym
E
och en hundrastgård färdigställts.
Hjorthagstorget framför tunnel
banan har r ustats upp och förnyats.

 yinflyttade har under året varit på introduktionsn
möte och på seminarierna.

Eftersom det ska vara enkelt att göra hållbara val måste system som
utvecklas i Norra Djurgårdsstaden fungera i vardagen. Därför fokuserar
exempelvis den fysiska planeringen på att u
 nderlätta för de som går,

bin har tagits hand om av 10 bifaddrar.

63

cyklar eller åker kollektivt. Sopsugen gör det både enklare att sortera

MÄNNISKAN

120000

Det ska vara lätt
att göra rätt
och återvinna sopor, samtidigt som mängden transporter kan hållas
nere. Att det är nära till service, handel och natur är också betydelsefullt.
Därför är det glädjande att den lokala matbutiken åter öppnat.

odlingslotter.

BOENDEMÖTEN: Introduktionsmöten anordnas för alla nyinflyttade vilket ökar förståelsen
och möjligheten att vara delaktig och engagerad i stadsdelens utveckling. Det arrangeras
också öppna seminarier med teman som
energi, förskola, återvinning och stadsodling.
Intresset för stadsodling har fortsatt att öka och
satsningen utökades under året till 63 pallkragar – men mer än dubbelt så många hade
anmält intresse. Även en biodling med lokala
bifaddrar startades.

personer följer Norra Djurgårdsstaden
på Facebook.

MEDBORGARNÄTVERK: Med syfte att
underlätta för boende att diskutera och driva
viktiga lokala frågor startade boendenätverket
Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden, HIND.
Nätverket har under året haft fem möten och
frågor som diskuterats har bland annat rört
service och mötesplatser, återvinning och
avfallshantering, trafik och kommunikationer
samt skola och förskola.

förskolor finns i den första etappen Norra 1, och
tre är planerade för den a
 ndra etappen Västra.

bilpoolsbilar finns
i etapp Norra 1,
och ytterligare
femton är planerade
i Hjorthagen.

Under året har lekplatsen Ekorrparken (bilden), ett utegym och en
hundrastgård färdigställts. Hjorthagstorget framför tunnelbanan
har rustats upp och förnyats. En ny gång- och cykelbro över Husarviken är viktig för kopplingen till Nationalstadsparken. Även den
nyöppnade huvudgatan Bobergsgatan har fått cykelbana.

Fem år med hållbarhetsprofil

NATUR- OCH KULTURSTIG: En fyra kilometer

kultur- och naturstig b inder samman områdets
nya och gamla delar. 15 skyltar visar vägen
genom grönska och asfalt, och b erättar om

Hjorthagens natur, kultur och historia. Stigen
har utvecklats tillsammans med boende och
varje skylt väcker intresse genom en fråga som
besvaras på nästa skylt.
SOCIALA MEDIER: Stadsutvecklingsprojektet

är aktivt i sociala medier och har bland annat
en Facebooksida där projektledningen informerar om vad som är på gång och svarar på
kommentarer. S
 tatistiken visar på både ökad
spridning och ökat engagemang.

ÄR DET LÄTT ATT GÖRA RÄTT? För att ta

reda på om det är lätt att sopsortera rätt har det
genomförts en plockanalys i den första etappen
Norra 1. Plockanalysen undersöker hur mycket
matavfall, tidningar och förpackningar som
hamnar i restavfallet. <<

PLOCKANALYS AV TVÅ FRAKTIONER
I SOPSUGEN VISADE ATT:
• I fraktionen papper var renhetsgraden 97 %.
• Tack vare avfallskvarnen i köken är m
 atavfallets
del av restavfallet bara 13 %, att jämföra med
39 % i stadsdelen Södermalm.

NORRA DJURGÅRDSSTADENS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014
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Kraven skiljer sig åt mellan olika etapper och är därför inte helt
jämförbara. De etapper som ingår är Norra 1, Västra, Norra 2,
Brofästet, Ängsbotten och Gasverket. Norra 1 och Västra mark
anvisades innan beslutet om miljöprofil och omfattas enbart av
frivilliga åtaganden. På vår hemsida finns fler resultat i rapporten
”Uppföljning av hållbarhetskrav juni 2014”.

Verktyg för
hållbara lösningar

av byggherrar med skarpa energikrav når målet.
I de etapper som inte omfattas av kravet klarar 18 %
kravet. Från och med etapp Norra 2 är e
 nergikravet på alla byggherrar 55 kWh/m2 år Atemp

Stockholms stad ställer tydliga krav på byggherrar som har fått mark
anvisning. Krav som bland annat handlar om att minska resurs
användningen, öka andelen förnybar energi, förbereda byggnader för

75 %

kommande klimatförändringar, välja sunda material och att prioritera
hållbara transportlösningar. Men för att höga krav också ska leda till
hög kvalitet krävs att det finns verktyg som bidrar med ny kunskap och
uppmuntrar till kreativitet. Bra verktyg ska både motivera och underlätta
planeringen redan från tidiga skeden.

av byggherrarna klarar par
keringskraven för cykel. I de
etapper som inte omfattas av
kraven klarar 36 % av bygg
herrarna kravnivån. Kravet på
antalet cykelparkeringsplatser
är 2,2–2,5 platser per lägenhet.

GRÖNYTEFAKTORN är ett verktyg som inne-

håller å tgärder som byggherren kan vidta för
att uppfylla både kvantitativa och k valitativa
aspekter av klimatanpassning och grönstruktur,
till e xempel gröna tak som fördröjer regn
vattnet, förstärker den biologiska mångfalden
och skapar förutsättningar för sociala ytor.

Grönytefaktorn ska säkerställa att kvartersmarken
uppfyller tre olika funktioner
– klimatanpassning, biologisk
mångfald och sociala värden.

HÅLLBARHETSPORTALEN är ett IT-stöd

som implementerats för att systematisera och
strukturera uppföljningen av hållbarhetskraven.
Tanken är att det både ska underlätta för byggherrarna och erbjuda bättre möjligheter att
sammanställa och analysera resultaten. Norra 2

100%

av byggherrarna klarar kravet på grönytefaktor.
I de etapper som inte omfattas av kraven klarar
14 % av byggherrarna kravnivån.

82 %
av byggherrarna med krav på lokal generering
av solenergi klarar kravet. Fr o m etapp Norra
2 är kravet på lokal generering av solenergi på
alla byggherrar 2 kWh/m2 år Atemp (solel).

BYGGNADEN

91 %

MOBILITETSINDEX är ett verktyg som inne

håller åtgärder som byggherren kan vidta för
att uppfylla både kvantitativa och kvalitativa
aspekter av hållbart resande. Exempelvis antal
cykelparkeringsplatser, men även var i huset de
finns och hur lätt det är att använda dem. Olika
lösningarna poängsätts sedan efter hur mycket de
bidrar till hållbart resande. Verktyget har testats
under det gångna året och införs under 2015.
>>

Goda exempel

Goda exempel

Mobilitetsindex
>>	
I kvarteret Söderåsen i etapp Västra har Svenska

Grönytefaktorn
>>	
I kvarteret Kosterhavet i etapp Västra bygger

Bostäder byggt 142 studentlägenheter. Bygg
naden är utformad för att främja cykling och
har över 250 cykelparkeringsplatser. En cykelramp gör det enkelt att leda cykeln till och
från källaren där cyklarna parkeras i yteffektiva
vertikala ställ.

Fem år med hållbarhetsprofil

och Brofästet är de första etapperna där
verktyget testas. Planen är att både byggherrar
och stadens egna planeringsprojekt och entreprenader ska följas upp med hjälp av portalen.
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Byggvesta 188 hyreslägenheter och student
bostäder, men också odlingslådor för de boende.
Dessutom planeras fågelholkar, hängmattor och
sällskapsytor som alla ger poäng enligt grönytefaktorn. Syftet är också att främja mötesplatser
och ökad trivsel.

15

Fortsättning – Verktyg för hållbara lösningar

MILJÖBYGGNAD INOMHUSMILJÖ KLASS
GULD: För att säkerställa bra inomhusmiljö i

byggnader har Stockholms stad beslutat att använda
det nationella verktyget Miljöbyggnad, där klass
Guld för inomhusmiljö ska uppnås. E
 rfarenheter
visar att byggherrar som har innemiljöaspekter
med från början i designkriterierna har lättare
att uppnå kravet än när de tas in i senare skeden.
Exempelvis är dagsljus svårt att uppfylla när
byggnaden samtidigt ska optimeras utifrån energi
prestanda och termisk komfort.

VINNARE

FINALIST A

FINALIST A

BYGGHERREGRUPPER: Byggherrarna har själva
tagit initiativet till arbetsgrupper som fokuserar
på särskilt u tmanande frågor som energieffektiv
vattenanvändning och lönsamhet för solcells
investeringar. <<

FINALIST C

Goda exempel
Energi
>>	
Einar Mattsson har byggt 77 bostadsrätter i kvar-

teret Färnebofjärden i etapp Västra. De anlitade
en energisamordnare som var med under hela
processen – från tidig projektering till injustering
av färdig byggnad. En process som genererat stor
kunskap vilket kommer framtida projekt till gagn.
Den beräknade energiprestandan i kvarteret
Färnebofjärden ligger på 55 kWh/m2 Atemp inklusive
tappvarmvatten, värme och fastighetsenergi.

Några exempel från
Plusenergitävlingen

FINALIST B

FINALIST D

>>	
Reinhold Gustafssons har byggt 39 hyreslägenheter
i kvarteret Abisko i etapp Norra 1. Där används
en geoenergilösning som provar ett nytt sätt att
samla in värme – på taket. Byggnaden värms med
bergvärme. På sommaren återladdas berget med
solvärme som samlas upp i vattenslingor placerade under sedumväxterna på byggnadens tak.
Återladdningen ökar temperaturen i berget, vilket
gör att bergvärmesystemet blir mer effektivt på
lång sikt. Den beräknade energiprestandan ligger
på 49 kWh/m2 Atemp , inklusive varmvatten, värme
och fastighetsenergi.

Fem år med hållbarhetsprofil

VINNARE Utgångspunkten för vinnaren är ett yteffektivt hus med ytsnåla lägenheter med generösa
balkonger där det går att vistas stora delar av
året. Projektet utgår från en betongstomme med
fristående balkongkonstruktion av trä för att undvika
köldbryggor. Byggnadens form är optimerad för
lokal energiproduktion med solceller på fasaden
och på taket. Av det skälet vreds nockarna så att
taken lutar 30 grader mot söder. Förslaget är också
klimatanpassat med gröna tak, fasadgrönska och
regnträdgårdar som tillvaratar regnvattnet. Gårdsmiljön främjar gemenskap genom bl a odlingslotter,
solterrass, långbord och bikupor.

Byggherre: Stockholms
hem i samarbete med
DinellJohansson,
Incoord, Tyréns, Kåver
& Mellin och DeBrand.

FINALIST A Förslaget utgår från en betongstomme,
men teamet har arbetat särskilt med att både få ner
mängden betong och valt leverantör som producerar
den koldioxidneutralt. Behovsstyrd ventilation och
PIR-isolering i fönsterkarmarna är lösningar som valts
för att minska energisvinnet. För att kunna minska
varmvattenanvändningen förvärms bland annat
kallvattnet under vinterhalvåret.

Byggherre: Wallfast i
samarbete med K + S
Arkitekter, Aton energiteknik och NCC.

FINALIST B I denna lösning har särskild uppmärksamhet ägnats åt att minimera antalet köldbryggor.
Balkongerna placerades med tanke på solen och
kläddes med träribbor. Husen ska utnyttja gråvattnet
för att producera värme och ha tre olika värmepumpar, varav en som producerar varmvatten. En
utmaning för arkitekterna var att göra den klumpiga
formen uttrycksfull. Taken är brutna och en del av
takytorna är försedda med solceller. I konceptet
ingår även takterrasser för att ge boende utsikt mot
nationalstadsparken.

Byggherre: Olov
Lindgren i samarbete
med ÅWL Arkitekter,
Tyréns och Ebab.

FINALIST C Med solcellsfasader mot söder, men där
även balkonger och fönsterpartierna vill utnyttja
solljuset blir det konkurrens om utrymmet. Husens
grund är i natursten, fasaden är klädd i cederträ och
på taket ligger ett ängstak med 300 mm jord. På
taket finns också solceller. I förslaget finns en central
FTX-ventilation och bergvärmepump. Dagvattnet är
tänkt att magasineras för att kunna återanvändas i
toaletterna. Gråvattnet separeras från övrigt spillvatten och samlas i en spillvattentank.

Byggherre: SKB i
samarbete med Utopia
Arkitekter, Creanova
och Sweco Systems.

FINALIST D Den yttre gestaltningen i detta förslag är
inspirerad av magasinsbyggnader från den svenska
landsbygden. Projektteamet har initialt valt mellan
trä- och betongstomme, men kommit fram till att materialvalet inte spelade så stor roll för energianvändningen och slutligen valt betong. Ett intressant inslag
i denna lösning är att husen försetts med fönsterluckor som kan stängas nattetid och därigenom minskas
energitappet. Luckorna är försedda med solceller för
att också kunna bidra till husets energiproduktion. De
får dessutom fönsterpartierna att se större ut. <<

Byggherre: Åke
Sundvall i samarbete
med Tham & Videgård
arkitekter och Sunda
Hus.
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BYGGNADEN

PLUSENERGITÄVLINGEN som arrangerades inför
markanvisning för två byggnader i etappen
Brofästet väckte stort intresse och 17 förslag
lämnades in. Tävlingsförslagen, varav fem visas
till höger, visar tydligt vikten av samarbetskon
stellationer med olika kompetenser för att nå nya
lösningar. Resultatet av tävlingen utgör inspiration
för kommande projekt och är ett led i utvecklingen
både för byggbranschen och för den fortsatta
kravställningen för stadsutvecklingsprojektet.
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350 000

ton berg har sedan starten krossats på plats och

Vi bygger stad
Under 2014 har området öppnats upp mer och rörligheten har ökat.

av bergmassorna har återanvänts lokalt.
Det har sparat transportsträckor motsvarande
200 000 mil, eller

50

Kontakten med Kungliga nationalstadsparken har stärkts med en ny
gång- och cykelbro över Husarviken och i november öppnade Norra
länken för trafik. Det gjorde att genomfartstrafiken i princip försvann
och förbättrade framkomligheten för busstrafiken. Samtidigt öppnade
trafiken på Bobergsgatan, huvudgatan genom Gasverket. Hela stads
delen kommer att vara öppen och välkomnande för alla Stockholmare.

varv runt
jorden.

DEN GRÖNA INFRASTRUKTUREN: Norra
Djurgårdsstaden ligger mitt i ett av Nordeuropas
större bestånd av gamla ekar och är hem för
en mängd rödlistade vedlevande organismer.
För att stadsdelen bl a ska fungera som
spridningskorridor mellan södra och norra
Djurgården har en grönytefaktor för allmän
platsmark tagits fram. Den omfattar även att
säkerställa en god dagvattenhantering och
anpassa stadsdelen till kommande klimatförändringar. I detta arbete har tester med olika
växtbäddar genomförts.

Under året har

33300 m2
mark sanerats som motsvarar
ca 5 fotbollsplaner.

Genom bygglogistikcentret har
antalet byggtransporter minskat med

20%

13 papperskorgar på
allmän platsmark är
hittills anslutna till
sopsugssystemet.
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STADSDELEN

100%

BYGGLOGISTIK: När en ny stadsdel växer

fram med omkring 500–700 nya bostäder per
år genererar byggandet mellan 35 000 till
40 000 fordonsrörelser. Därför ska byggherrar
och entreprenörer ansluta sig till ett bygglogi
stikcenter som koordinerar alla leveranser
till och från byggplatsområdet. Kravet på att
samlasta och samordna byggleveranser leder
till ökad framkomlighet samt minskad energianvändning och klimatpåverkan för stadsdelen
och staden. Ett FoU-projekt som ska utvärdera
resultaten har kopplats till verksamheten.

Fem år med hållbarhetsprofil

AVFALLSHANTERING I STADSDELEN:

I Norra Djurgårdsstaden anläggs en sopsug för
att minska transporter och förbättra arbetsmiljön. Sopsugen bidrar till att minska energianvändningen med ca 30 % och bidrar till att
byggherrarna kan minska miljörummens yta
med ca 65 %.
För att hantera grovavfallet genomförs en
innovationsupphandling för ett lokalt återbrukscentrum.

GIFTFRIA MATERIALVAL: Traditionellt har

materialbedömningsverktyg framför allt omfattat material för byggnader. Stockholms stad
driver utvecklingen på anläggningsmaterial
sidan genom att uppmuntra leverantörer att
deklarera sina produkter i verktyget Byggvarubedömningen. <<
C/O City
Forskningsprojektet c/o city har vidareutvecklat metoder och verktyg
för att arbeta med grönytefaktor där kvantifiering och värdering av
ekosystemtjänster är i fokus. Ett planeringshandbok samt en metod för att
kvantifiera ekosystemtjänster har tagits fram. I Norra Djurgårdsstaden har
det dessutom genomförts tester för att öka kunskapen om gröna tak och
väggars inverkan på byggnaden.

NORRA DJURGÅRDSSTADENS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014
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8000

Stadsutveckling
som inspirerar

besökte utställningen
om Gasverket
i Stockholms
rummet på
Kulturhuset.

Norra Djurgårdsstaden ska tänja gränser där det går. Erfarenheter från

besökte Norra Djurgårdstadsdagen som innehöll aktiviteter som klimatvåg, foodtrucks och
visning av Gasverket.

3140

bygglogistik, energikrav, hållbarhetsstyrning med mera håller på att
överföras såväl till andra projekt inom staden som nationellt och inter

personer från ett
30-tal länder besökte
området som del i
olika delegationer
eller studiebesök.

nationellt. Intresset för att följa utvecklingen är stort. Projektet är på olika

OMVÄRLDEN

1 500

sätt del av kunskapsutvecklingen för hållbara städer och tar exempelvis
emot ett stort antal studiebesök, driver forum och sammanhang för
frågor som behöver nå en lösning.

1 445
128

KOMPETENSPROGRAM: Kompetens
programmen är en seminarieserie som vänder
sig till byggherrar med markanvisning och
deras projektörer, men också stadens entreprenader. Syftet är att höja kunskapen inom
de områden där det ställs krav. Men också
inspirera med goda exempel och visa vilken
forskning och ny kunskap som kraven grundas
på. Att möjliggöra en dialog som kan bidra
till en gemensam lärandeprocess. Under året
har 14 seminarier genomförts. Ämnen som
behandlats är material, energi, ekosystemtjänster och grönska, sociala frågor, avfall,
föroreningar, arkitektur, dagvatten, transporter
och mobilitetet.

har hittills gått standardutbildningen
på Bygglogistikcenter.

personer
deltog under
året i olika
kompetens
program.

UTBILDNING AV ENTREPRENÖRER OCH
HANTVERKARE: Bygglogistikcenter utbildar

490

alla som behöver ha tillträde till arbetsplatsområdet. Utbildningen finns på nio språk och
syftar till att öka kunskap om bygglogistik och
arbetsmiljö.
FORUM FÖR HÅLLBARA LÖSNINGAR:

Forumen är en återkommande minimässa där
byggherrar och teknikleverantörer möts för att
knyta kontakter och utveckla affärer. Bygg
herrar kan scanna marknaden för att finna nya

personer från 77 olika företag, varav
34 utställare deltog vid något av årets
sex forum för hållbara lösningar.

Fem år med hållbarhetsprofil

tekniska metoder och leverantörer kan visa
innovativa lösningar.
FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGS
PROJEKT (FOU): Norra Djurgårdsstaden

bedriver ett 20-tal FoU-projekt. Syftet är att
arbeta med de utmaningar vi står inför och utvecklar verktyg och metoder för att nå de högt
ställda hållbarhetsmålen. C/O City och Smart
City SRS är två projekt som väckt stort intresse
både nationellt och internationellt.
INTERNATIONELLT ERFARENHETSUTBYTE: Under året har arbetet fortsatt med att

i enlighet med Clinton Climate Initiatives
ramverk ta fram en färdplan mot en klimatpositiv utveckling. Arbetet ger en möjlighet
till benchmarking mot andra internationella
projekt och erfarenhetsutbyte. <<
Smart City SRS

I Smart City projektet har en databasprototyp utvecklats där realtidsdata kan samlas in, analyseras och
återkopplas. Prototypen kommer att vidareutvecklas i
ett av stadens EU-projekt, Grow Smarter. Utmaningen
är att utforma en affärsmodell för drift och underhåll
av databasen. Detta kommer göras i projektet Smart
City Market Place.

NORRA DJURGÅRDSSTADENS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014
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På väg mot en hållbar
Värtapiren
färdigbyggd

Markanvisning 4 000
bostäder i etapp Kol
kajen/Ropsten och
Södra Värtan

Fortums nya
Byggstart etapp biokraftvärmeverk
Brofästet med tas i drift.
plusenergihus
Byggstart etapp
Kolkajen/Ropsten

Byggstart för
bostäder och
kontor Södra Värtan

2015

GYF allmän platsmark
introduceras i projektet
Mobilitetsindex för
fastigheter introduceras
 innaren av solenergiV
tävlingen utnämns

Kretsloppsmodellen sjösätts
Medborgardialog inleds och
social konsekvensanalys genomförs för etapp K
 olkajen/Ropsten
och Södra Värtan
Innovationsupphandling
”Återbrukscentrum i tät
innerstad” inleds

Spårväg city
färdigbyggd

Stockholm har genom
Norra Djurgårdsstaden
fått ett tillskott med
12 000 nya bostäder och
35 000 arbetsplatser

Byggstart Spårväg city

2017
2016

Oljehanteringen
på Loudden
avvecklas och stads
utveckling påbörjas

Hjorthagen fullt
utbyggd med cirka
6 000 nya bostäder,
lokaler för kontor
och handel, förskolor,
skolor, idrott och kultur

2020
2019

2023
2022

FRAMTID/NUTID

Markanvisning
musikhotell i gasklocka 1 i Gasverket

Inflyttning i Gasverket
med idrottshall, gästspelsscen, hotell, skola,
förskola, bibliotek och
Spårvägsmuseet

stad

2030

Bygglogistikcenter utvärderas
avseende emissioner till följd av
byggtransporter i området.
Tester med eldrivna bussar startar
i området.
Tre nya FoU-projekt startar: Vidare
utveckling kretsloppsmodell,
Resurseffektivt byggande och Mat
i kretslopp.

Ny lag om hamnbuller och
bostäder träder i kraft
vilket möjliggör fler
bostäder i hamnområdet
GYF kvartersmark
introduceras i hela staden
Bygglogistikkonceptet och
prototyp för realtidsuppföljning,
Smart City SRS, vidareutvecklas i
projektet Grow Smarter.
22

2016–2030

Erfarenhetsspridning av goda
exempel sker till hela staden.

Kontinuerlig utvärdering och
skärpning av hållbarhetskrav.

Identifiering av nya FoU-projekt.
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Måluppfyllelse – prognos för 2030

Målet nås med nuvarande krav.
På väg, men frågor återstår att klargöra.
Målet kommer inte att nås med dagens förutsättningar.

Detta är en prognos utifrån pågående arbete och nuvarande förutsättningar.

Färdplanen färdigställs
2015. Aktivitetslista med
milstolpar och kontinuerlig uppföljning säkerställer måluppfyllelse.

1.2

2020 understiger utsläppen
1,5 ton CO2e per person.

Krav på energieffektivisering och egengenerering av energi för fastigheter,
ökad källsortering, systemstudie transporter, utveckling av mobilitetsindex för
fastigheter.

Systemstudie för att
optimera energilösningar, mobilitetsindex
för stadsdelen, matavfall
till tank samt utredning
av miljözon för bilar.

Enligt Stockholms stads
beräkningar uppnås
målet för hela staden redan
2020.

Norra Djurgårdsstaden är
fossilbränslefritt 2030 (enligt
stadens systemgränser som
omfattar energi, avfall och
transporter).

Krav på energieffektivisering och egengenerering av energi för fastigheter,
ökad källsortering, systemstudie transporter, utveckling av mobilitetsindex för
fastigheter.

Systemstudie för att
optimera energilösningar, mobilitetsindex
för stadsdelen, matavfall
till tank samt utredning
av miljözon för bilar.

Tunga infrastruktursatsningar såsom energi och
trafik har projektet låg
rådighet över. Trafiken
är en regional/national
fråga. Sopor till fjärrvärme
bedöms innehålla en liten
andel fossil plast.

Norra Djurgårdsstaden är
anpassad till kommande
klimatförändringar.

Höjdsättning, d
 agvattenstrategi och
dagvattensystem i gata, u
 tveckling av
planeringsverktyg som grönytefaktor för
kvartersgårdar och allmän platsmark,
värmeöeffekter.

Dagvattenstrategi för
Södra Värtan.

Frågor kring höjdsättning
i Södra Värtan och i Gas
verket återstår.

Norra Djurgårdsstaden har
en låg resursanvändning.

Se mål 1.2-1.3. Krav på låg resursanvändning i produktion och drift, lokal
masshantering, krav på anslutning till
bygglogistikcenter (avfall, material), systemanalyser för sorterande avloppssystem, transportstudier, LCA för påldäck,
torgmaterial och stommar.

Förenklat LCA-verktyg.
Kretsloppsmodell som
förklarar. Mobilitetsindex på fastighets- och
stadsdelsnivå.

Djurgårdsstaden
2.2 Norra
har en begränsad miljö-

Krav på materialspecifikationer och krav
på god inomhus- och utomhusmiljö.

Norra Djurgårdsstaden
har fokus på hållbara
produktions- och kon
sumtionsmönster.

Djurgårdsstaden har
2.4 Norra
en grönstruktur som stöder
och utvecklar ekosystemet
samt värdefulla ekosystemtjänster.

Se mål 2.1 Krav på byggherrar och
stadens anläggningsbyggare. Stads
delen planeras för att underlätta
gående, cyklande och åkandet med
kollektivtrafik.

Strategi för konsumtions Staden har låg rådighet
perspektiv.
kring konsumtions
perspektivet, konsumtion är
till största del den e
 nskildes
ansvar.

Krav på grönytefaktor för kvartersmark
har utvecklats och använts. Hjorthagen
har använts som testbädd för att öka
kunskapsläget i FoU-projektet C/O City
samt utveckling av grönytefaktor för
allmän platsmark.

Implementeringsprojekt
C/O City för att testa
och verifiera teoretiska
modeller och verktyg.
Grönytefaktor för allmän
platsmark ska imple
menteras.

Genom att Hjorthagen
använts som testbädd når
man inte riktigt hela vägen
i området.

Fem år med hållbarhetsprofil

Exempel på
planerade åtgärder

3.1

I Norra Djurgårdsstaden är
det ”lätt att göra rätt”, boende och verksamma utvecklar
sin kunskap och förmåga att
leva och verka hållbart.

Sopsug och trygga hållbara transporter
som gång- och cykelvägar, kollektiv
trafik, bilpool, cykelparkeringsplatser
med mera. Att det är nära till rekreation
och service.

Implementera mobili
tetsindex för fastig
heter, återkoppling och
information.

3.2

I Norra Djurgårdstaden
skapas engagemang bland
boende och verksamma.

Boendeträffar, informationsmöten, tema
kvällar, Norra Djurgårdsstadsdagen,
odlingslådor, biodling, HIND med mera.

Utökad medborgardialog och utveckling
av verktyg.

3.3

Norra Djurgårdsstaden
främjar social integration
och samverkan genom blandade upplåtelseformer och
bostäder i olika storlekar.

Olika storlekar på bostäder och
blandade upplåtelseformer som
bostadsrätt, hyresrätt, studentbostäder.

Vidareutveckling av
markanvisningstävlingar
och tidig medborgardialog.

3.4

Norra Djurgårdsstaden är
en funktionsblandad och
trygg stadsdel som är
tillgänglig för alla.

Blandad bebyggelse med bostäder,
service, kontor med mera. Sociotopstudier och trygghetsvandringar har
genomförts. Platser och aktiviteter som
attraherar besökare från olika delar av
staden.

Sociala konsekvens
beskrivningar, utredning
för hållbara transporter
kopplat till trygghet
och aktivitet på gatan
och implementering av
åtgärder från trygghetsvandringar.

3.5

Norra Djurgårdsstaden
erbjuder goda möjligheter
till rekreation och kultur.

Närhet och kopplingar till park- och
grönområden inom stadsdelen. Gångoch cykelbro till Norra Djurgården, naturoch kulturstig, konst och så vidare.

Öppna upp kajer, parker
och Gasverksområdet.
Utveckla Gasverket till
kulturcenter.

4.1

I Norra Djurgårdsstaden
återanvänds marken och
den kulturhistoriska bebyggelsemiljön värnas och
tillvaratas.

Marksanering, hög exploateringsgrad,
tillvarata kulturhistoriska byggnader och
förädling av gammal industrimark.

Användning av bergrum
för värmelagring och
P-garage.

Djurgårdsstaden är en
4.2 Norra
ekonomiskt vital stadsdel.

Funktionsblandning av bostäder,
service och kommersiell verksamhet.
service planerad i kollektivtrafiknära
lägen. Handelsanalyser, sociotopkartor,
möjlighet till publik verksamhet i botten
våning, dialog med fastighetsägare och
verksamhetsutövare, m.m.

Utveckling av digital
plan för stadsutvecklingsområdet.

4.3

C40-koppling, FoU-projekt, forum för
hållbara lösningar, kompetensprogram,
FoU-plan. Goda exempel lyfts fram.
Nationell och internationell marknadsföring genom konferenser, utställningar
och nätverk, innovationstävling, mark
anvisningstävling.

Innovationsupphandling. Identifiering av
FoU-behov, tillsättning av
akademisk referensgrupp. Dialog och
samarbete med andra
kommuner.

Robustheten i strukturen. (LCC på
sopsugssystemet, 100-års perspektiv på
viktiga konstruktioner, dagvattensystem
som minskar risken för översvämningar).

Utveckling av gemensam metodik för beräkning av LCC.

och hälsopåverkan.

2.3

Målupp Exempel på
fyllelse genomförda åtgärder

Norra Djurgårdsstaden
bidrar till innovation,
utveckling och marknads
föring av svensk miljöteknik.

byggande av Norra Djur4.4 Vid
gårdsstaden gäller principen
om Life Cycle Cost (LCC).
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Kommentarer
Staden har låg rådighet kring konsumtions
perspektivet.

Staden har begränsad
rådighet och marknaden
styr.

MÅL FÖR EKONOMISK HÅLLBARHET

En färdplan som beskriver åtgärder för
en klimatpositiv utveckling håller på att
tas fram.

2.1

Mål

Kommentarer

Norra Djurgårdsstaden är
en klimatpositiv stadsdel
(enligt det internationella
ramverket Clinton Climate
Initiative (CCI)).

1.4

MÅL FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

Exempel på
planerade åtgärder

1.1

1.3
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Målupp Exempel på
fyllelse genomförda åtgärder

MÅL FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

MÅL FÖR KLIMATET

Mål

Behov av en strategi att
säkerställa byggherrarnas
långsiktighet.
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Fem år med hållbarhetsprofil
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