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1.1 Skapa en  
robust och sam-
manhängande 
stadsstruktur.

1.1.1 Utveckla naturliga kopplingar till omgivande stadsdelar.

1.1.2 Skapa en flexibilitet där så är lämpligt i områdets detalj- 
planer som möjliggör för många funktioner och kommande 
förändringar.

15 72 % av de boende är mycket/ganska nöjda med möjligheten 
att gå/cykla till närliggande stadsdelar.1

1.2 Bidra till att 
skapa en jämlik 
stad.

1.2.1 Norra Djurgårdsstaden ska vara en plats för alla att bo och 
vistas i, oavsett kön, ålder, härkomst eller andra individuella 
förutsättningar.

1.2.2 Skapa ett varierat bostadsutbud med olika upplåtelseformer 
som kan möta behov under livets alla skeden såsom bostads- 
och hyresrätter, studentbostäder, äldreboenden och LSS.

1.2.3 Medverka i kunskapsutvecklingen hos stadens förvaltningar 
och bolag om hur bostadsutbudet kan utvecklas för att möta 
mångfalden i samhället.

13 55 % hyresrätter (varav 18 % studentlgh) och  
45 % bostadsrätt (varav < 1 % äganderätt, 11 % 55+).  
Lägenhetsstorlekar varier.

1.3 Planera för ett  
väl fungerande 
vardagsliv.

1.3.1 Planera för god tillgång och närhet till offentlig service  
såsom ett rikt kulturutbud för alla, utbildningsmiljöer som är 
välkomnande för alla samt idrottsanläggningar inne och ute.

16 De boende är mycket resp. ganska nöjda med tillgång till: 
förskolor (62 %), med skolor (24 %), med kulturtbudet (14 %).

1.3.2 Planera för god tillgång till privat service, arbetsplatser samt 
lokaler för distansarbete.

De boende är mycket resp. ganska nöjda med daglivarubutik 
(51%), övrigt serviceutbud ex. restauranger (24 %).

1.3.3 Utforma den offentliga utomhusmiljön på ett sätt som 
underlättar och stimulerar till rörelse och fysisk aktivitet samt 
med god tillgång till offentliga rum för möten och aktivitet, 
inomhus och utomhus.

11 De boende är mycket resp. ganska nöjda med tillgången 
till torg och mötesplatser (48 %), med lekplatser (73 %), med 
idrottsanläggningar (50 %).

1.3.4 Skapa möjligheter för att tillhandahålla tjänster  
som underlättar vardagslivet genom digitalisering av 
stadsdelen.

1.4 Skapa attraktiva 
och trygga plat-
ser dygnet runt, 
året runt.

1.4.1 Planera för funktionsblandning som ger liv och rörelse på 
utvalda gator och platser.

1.4.2 Skapa målpunkter och aktiviteter som attraherar olika  
besökare till Norra Djurgårdsstaden.

1.4.3 Utforma allmänna platser så att alla känner sig trygga  
och välkomna under dygnets alla timmar.

1.4.4 Utforma bottenvåningar för att skapa aktiva fasader i alla 
lägen och god tillgång till verksamhetslokaler i hela stadsdelen.

11–13 Lokalyta: 12 % (färdigställt), 30 % (hittills planerat). 91 % av 
de boende är mycket resp. ganska nöjda med tryggheten i 
området.

2.1 Prioritera gång,  
cykel och 
kollektivtrafik i 
planeringen.

2.1.1 Skapa goda kopplingar samt gena och attraktiva vägar  
för gående och cyklister.

16 Genhetskvot varierar mellan 1,07 till 1,36 för dem som har 
längst att gå till viktiga målpunkter (Norra 2). De boende är 
mycket resp. ganska nöjda med tillgången till gångbana (77%), 
tillgången av cykelbanor (55 %), trafiksäkerheten för gång och 
cykel (43 %), och med kollektivtrafiken (20 %).

2.1.2 Ge god plats och prioritet åt gång, cykel och kollektiv- 
trafik i gaturummet samt faciliteter i byggnader.

15–17 95 % av gång- och cykelvägar uppfyller ställda krav. 
• 2,1 cykelplatser per lägenhet finns på kvartersmark och  

0,15 per lägenhet på allmän platsmark
• 0,46 bilparkeringsplatser per lägenhet på kvartersmark  

och 0,1 per lägenhet på allmän platsmark
• 27 bilpoolsplatser vilket är 10 % av totala antalet  

parkeringar i gata

2.1.3 Lokalisera besöksintensiva verksamheter  
nära kollektivtrafik.

Ej aktuellt vid denna tidpunkt.

2.1.4 Planera så att andel resande med bil är lägre än  
genomsnittet i innerstaden.

Ej aktuellt vid denna tidpunkt.
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2.2 Planera för  
levande 
gaturum som 
medger flexibel 
användning.

2.2.1 Skapa goda vistelsekvalitéer samt säkerställa trygghet och 
tillgänglighet i alla gaturum.

2.2.2 Skapa förutsättningar för mångsidig användning av det 
 offentliga rummet.

15

2.3 Infrastrukturen 
ska gynna sam-
lastning och ef-
fektiva hållbara 
godstransporter.

2.3.1 Samordna alla byggtransporter till området via  
bygglogistikcenter.

16–17 Samlastningseffekt 60 %.

2.3.2 Ge plats och prioritet för hållbara godstransporter  
som försörjer området.

15–17

2.3.3 Bygg ut infrastruktur för laddning av elfordon i området. 15 Var 7:e parkeringsplats på kvartersmark i Norra 2 är en 
elladdningsplats. Var 10:e parkeringsplats är en elladdnings-
plats på allmän platsmark och en snabb-laddningstation 
finns på allmän platsmark.
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3.1 Kontinuerligt 
minska mäng-
den och öka 
renhetsgraden i 
avfall.

3.1.1 Förebygga uppkomsten av avfall genom bl.a. ökat återbruk.

3.1.2 Minska mängden restavfall över tid.

3.1.3 Öka renhetsgraden i avfallsslagen.

3.1.4 Farligt avfall förekommer inte i restavfallet.

28 

 

20–21

21

Plockanalys restavfall (varav 0,06 % farligt avfall,  
22,6 % matavfall, 30 % förpackningar). Renhetsgrad  
papper (92 %). 
Mängd restavfall 2017, 215 kg/lgh/år jämfört med 2015,  
242  kg/lgh/år.

3.2 Vatten- och 
avloppshan-
teringen ska 
effektiviseras 
med avseende 
på energi och 
resursanvänd-
ning.

3.2.1 Utveckla kunskapen hos samtliga aktörer om nyttan av 
sorterande avloppsystem genom pilotprojekt.

31

3.2.2 Planera så att insamlade organiska restprodukter från spill-
vatten är av en sådan kvalitet att det kan återföras i högre 
grad till kretsloppet på ett energi- och resursoptimerat sätt.

20–21 
31

100 % av hushållen och verksamheter har avfallskvarn i köken.

3.2.3 Omhänderta värme från spillvatten på det mest  
effektiva sättet (se även 3.4.3).

31

3.3 Främja en  
cirkulär bygg-  
och förvaltnings-
process.

3.3.1 Förebygg och minimera mängden byggavfall. 50–51 
62–63

Genomsnittlig mängd byggavfall: 39 kg/m2 BTA (bygg aktör)

3.3.2 Behandla och återvinn insamlat trädgårds- och  
parkavfall på ett energi- och resursoptimerat sätt.

24

3.3.3 Bygg upp kunskapen kring hållbar och cirkulär  
bygg- och förvaltningsprocess.

31

3.4 Effektiv energi- 
användning i 
byggnader och
anläggningar.

3.4.1 Minimera energibehovet vid ny- och ombyggnad.  
För nyproducerad byggnad ska energianvändningen vara 
lägre än 50 kWh/m2 Atemp och år.

19 Bostäder, genomsnittlig energianvändning: 
• uppmätt (Norra 1, Västra) = 71 kWh/m2 Atemp

• projekterat (köpt, alla utom Södra Värtan,  
Norra 1 och Västra) = 51 kWh/m2 Atemp

• projekterat (nettoenergi, Södra Värtan)  
= 48 kWh/m2 Atemp

3.4.2 Utveckla kunskapen hos samtliga aktörer om allt energi-
effektivare byggnader genom pilotprojekt.

31

3.4.3 Ta tillvara spillenergi. Se 3.2.3.

3.4.4 Utforma anläggningar för hög energiprestanda. 19 1,8 kWh/km

3.5 Norra Djur-
gårdsstaden  
ska vara fossil- 
bränslefritt 
2030.

3.5.1 Ta tillvara lokala förnybara energiresurser effektivt. 19 Genomsnittlig producerad solenergi: 3,1 kWh/m2 el och  
5,5 kWh/m2 värme (Norra 2 och Brofästet).

3.5.2 Planera för att varu- och persontransporter i Norra  
Djurgångsstaden är fossilbränslefria.

15, 19

3.5.3 Planera för att energi till bostäder och verksamhetslokaler  
är fossilbränslefri.

19

3.5.4 Utveckla kunskapen om hur Norra Djurgårdsstaden  
kan arbeta med de konsumtionsbaserade utsläppen av 
växthusgaser.

Ej aktuellt vid denna tidpunkt.

3.5.5 Skapa möjligheter för att mäta, följa upp, styra och återkop-
pla resurs-användningen genom digitalisering av stadsdelen.

1 Boendes nöjdhet baseras på boendeenkät utförd 2016.
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3.6 Låg klimatpå-
verkan från 
byggnader och 
anläggningar ur 
ett livscykel-
perspektiv.

3.6.1 Utforma klimat- och energioptimerade byggnader och 
anläggningar ur minst ett 100-års perspektiv.

20 Bostäder, genomsnittlig producerad solenergi (projekterat):  
3,1 kWh/m2 el och 5,5 kWh/m2 värme. Omfattar ej Norra 1, 
Västra och Södra Värtan. 

3.6.2 Utforma byggnader och anläggningar för en  
resurseffektiv drift.

62

3.6.3 Utforma yteffektiva bostäder och verksamhetslokaler.

3.7 Sund inom-
husmiljö i 
utformning och 
användning av 
byggnader.

3.7.1 Utforma byggnader motsvarande Miljöbyggnad Guld,  
inomhusmiljö

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

3.7.3 Öka kunskapen hos samtliga aktörer om sambandet  
mellan stadsbyggnad, energieffektiva byggnader och en 
god inomhusmiljö.

20

3.8 Hållbara val av
byggmaterial.

3.8.1  Utforma byggnader och anläggningar så att material  
och produkter som innebär risker för negativ miljö- och 
hälsopåverkan undviks och dokumenteras.

20 Andel avvikelser av inkomna begärda avsteg (ej godkända): 
Byggaktörer: 13 %, allmän plats: 0 %. 100 % av material  
dokumenteras. Omfattar ej Norra 1 och Västra.

3.8.2  Utforma byggnader och anläggningar med material och 
produkter som är producerade på ett socialt hållbart sätt.

20 Trä 100 % FSC-märkt, natursten 100 % screenad enligt  
etiska kriterier.

3.9 Främja robust
byggande.

3.9.1  Beakta livscykelkostnader vid utformning av och materialval 
för byggnader och anläggningar.

62 LCC för LED-teknik i belysningssystem allmän platsmark.

3.9.2  Utforma byggnader och anläggningar med hög arkitekto-
nisk, funktionell och materiell kvalité.

13 100 % av byggaktörer genomför parallella uppdrag med 
kvalitetsprogram som grund.
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4.1 Utnyttja eko-
systemtjänster 
för att bygga 
en resilient 
och hälsosam 
stadsmiljö.

4.1.1 Utforma grönytor mångfunktionella för att möta kommande 
klimatförändringar bl.a. för att hantera dagvatten, bidra till 
den biologiska mångfalden och skapa goda livsmiljöer.

23–25 100 % av byggaktörer uppnår GYF. Omfattar ej Norra 1  
och Västra.  

4.1.2 Planera Norra Djurgårdsstaden för att stärka de  
ekologiska sambanden i staden.

24

4.1.3 Utveckla vattenområden för att stärka och utveckla  
rekreations- och naturvärden.

61   

4.1.4 Planera för god tillgång till parker och områden med  
höga rekreations- och naturvärden.

25 100 % av lägenheter har tillgång till park och natur-
områden inom 200 meter.

4.1.5 Utveckla ekosystemtjänster som bidrar till hälsa och  
välmående, bl.a. med avseende på akustik och luftkvalitet.

23

4.1.6 Skapa goda förutsättningar för producerande ekosystem-
tjänster genom odling och återföring av stadens närings-
ämnen (se 3.2.2).

31
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5.3 Näringsliv och  
offentlig verk-
samhet bidrar 
till hållbar profil  
i området.

5.3.1 Skapa ett varierande utbud av lokaler för en mångfald av 
mötesplatser och verksamheter.

5.3.2 Stödja nätverk och samverkan för att stimulera hållbart 
företagande.

29

5.3.3 Stimulera initiativ till att sysselsätta människor som står 
utanför arbetsmarknaden.

28 Testprojekt entreprenader: 2 projektanställningar (varav en 
person blev provanställd).

5.3.4 Utveckla offentliga verksamheter som är förebilder inom 
hållbarhet.

27–28 4 av 7 grön flagg-certifierade förskolor.

5.4 Kunskap och 
erfarenheter 
som genereras 
i Norra Djur-
gårdsstaden  
ska spridas.

5.4.1 Stödja och främja forskning och utveckling för att bidra till 
innovation och att kontinuerligtligga i framkant inom hållbar 
stadsutveckling.

30–31 18 pågående FoU-projekt.

5.4.2 Uppmuntra till utveckling av hållbara lösningar genom 
kompetensutveckling, nätverk och forum.

29 Kompetensprogram: 350 (totalt 1   090),  
Forum för hållbar lösnignar 1  640 totalt.

5.4.3 Utveckla verktyg, arbetsmetoder och erfarenheter som 
ska influera stadens övriga stadsutvecklingsprojekt.

8–9, 
28–29

5.4.4 Sprida erfarenheter via visning, dialog, nätverk och  
konferenser.

29 5 400 besökare, totalt 27 000.
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5.1 Stimulera aktivt 
deltagande i 
utvecklingen  
av NDS mot  
en hållbar och  
öppen stadsdel.

5.1.1 Utveckla stadsdelen genom utökad medborgar- 
dialog för att engagera olika grupper att delta i  
tidigt skede.

27
 

Digital dialog Södra Värtan: 700 deltagare och  
100 inkomna förslag eller synpunkter.  

5.1.2 Stimulera medborgarmedverkan för en långsiktig och  
hållbar förvaltning och utveckling av stadsdelen.

27–28 90 odlingslådor, temakvällar, vårmarknad/loppis   (3 000 
besökare), hållplatsen (12  aktiviteter, 750 deltagare).

5.1.3 Uppmuntra till kontinuerligt utbyte och öppen dialog  
för att stärka det sociala kapitalet där medborgare,  
verksamheter och staden deltar.

27–28  

5.1.4 Genomför kontinuerlig dialog och möjliggör  
medinflytande och återkoppling kring hållbarhets- 
arbetet för samtliga aktörer.

27–28  
 

5.1.5 Ta hänsyn till befintliga verksamheter och deras  
förutsättningar att fortsatt verka i området.  

5.2 Skapa förut- 
sättningar  
för hållbar  
konsumtion.

5.2.1 Bygg upp kunskapen kring hållbar konsumtion och  
cirkulär ekonomi.

28, 31  
5.2.2 Skapa platser, digitala plattformar och förutsättningar  

för återbruk och delande.
28–29 Pop-up återbruk: 2 gånger i NDS (800 besökare och  

drygt 1 500 saker bytte ägare under dagarna).

5.2.3 Stimulera verksamheter att tillhandahålla hållbara  
produkter och tjänster.

28
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