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Om denna bilaga

Norra Djurgårdsstaden utvecklas och byggs etappvis, från  
delområdet Hjorthagen till Värtahamnen och slutligen till Loudden.  
Markanvisningar sker via direktanvisning eller via tävlingar och 
marken antingen säljs eller så överlåts den till tomträtt. Handlings-
programmet som samlar alla krav är en bilaga i markanvisningsav-
talet och i överenskommelse om exploatering. Kraven är bindande. 
Handlingsprogrammet omfattar krav på energiprestanda,  
dagvattenhantering och grönstruktur, avfallshantering, transporter, 
innemiljö och materialval.

En första uppföljning av byggaktörer görs när parallella uppdrag 
utförs. Kraven följs upp i samtliga skeden, från programhandling till 
två år efter inflytt, medan detaljeringsgraden varierar.

Uppföljningen innebär att vi gör vårt  
yttersta för att utvärdera vårt arbete 
och leva upp till de höga kraven. Den 

nära dialogen med staden bidrar också till att  
öka engagemanget hos alla i projektet. 

Tina Wiséen, miljösamordnare,  
Besqab, Ellevio och Niam
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Sammanfattande bedömning
Klimatskalet i form av fasader, tak, golv och fönster är välisolerade och har en god 
täthet. Men kvaliteten på klimatskalet skiljer sig åt såväl mellan olika etapper som 
inom samma etapp. Generellt är det genomsnittliga Um-värdet2 i Norra Djurgårds-
staden lägre än BBR-kravet. Arbetet har bidragit till att det används speciella ”köld-
bryggsfria” produkter vid infästningar, att högre krav på täthet ställs i projekt, att 
bättre isoleringsmaterial används, samt ett större fokus på fönster och dess kvalitet.

En viktig faktor till att kravet uppnås är att värme återvinns ur frånluften. I etapp 
Norra 2 har det exempelvis installerats FTX–system3 i kombination med fjärrvärme. 
Om FTX och fjärrvärme inte räcker till för att värma byggnaden, installeras av-
loppsvärmeväxlare. I de senare etapperna har det fokuserats mer på varmvatten-
cirkulation och andra systemförluster.

Energi
  Krav i korthet:

Bostäder
  Kraven i Norra 1 och Västra är frivilliga åtagan-

den4. Projekterade värden är inte granskade 
av staden.

  Norra 2, Brofästet och Gasverket5: 
55 kWh/m2 Atemp, år, beräknad energi6. 

  Södra Värtan: 50 kWh/m2 Atemp, år,  
nettoenergi7.

Lokaler 8
  Norra 2, Brofästet och Gasverket: 

45 kWh/m2 Atemp, år, beräknad energi. 
  Södra Värtan: 45 kWh/m2 Atemp, år,  nettoenergi.
  Befintliga byggnader i Gasverket: målsättning 

50 % reduktion.

Energisamordnaren har en viktig roll genom
hela byggprocessen. Det är viktigt att jobba 
noggrant i projekteringen. På så sätt undviks 

att energiarbetet bara blir en pappersprodukt som ska 
skickas in. 

 Thomas Linderholm, energisamordnare,  
Besqab

2 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient är ett mått på isoleringsförmåga 
3 FTX är ett system för från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.
4 Lokalt producerad förnybar energi får tillgodoräknas i byggnadens energiprestanda.
5 El som används till uppvärmning, tappvarmvatten och komfortkyla ska viktas med en faktor 2.
6 Se fotnot 3. Norra 2 är dock undantaget.
7  Nettoenergi är den energi som tillförs byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten, samt energi  
för byggnadens fastighetsdrift. All tillförd energi räknas.

8 Lufttillägg får göras enligt gällande BBR.
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Resultat – energiprestanda9

1. Norra 1 – bostäder

3. Norra 210 – bostäder

2. Västra – bostäder

4. Brofästet11 – bostäder

  Staden har i ett tidigt skede haft dialog med byggaktörerna. Resultaten  
är med god marginal under då gällande byggregler BBR18. 

  Värden är normalårskorrigerade baserade på uppmätt statistik för år 
2015 eller 2016.

  Hälften av byggaktörerna har lägre uppmätta värden, jämfört med  
projekterade värden. I Norra 1 är de uppmätta värdena i genomsnitt  
på 69  kWh/m2 Atemp. Jämfört med de projekterade värdena ligger fel- 
marginalen i genomsnitt på bara 7 %.

  Alla har fjärrvärme med frånluftsvärmepump utom Lennart Ericsson  
som har fjärrvärme och FTX. Reinhold Gustafsson har bergvärmepump 
och FTX och är inte ansluten till fjärrvärme.

  Alla byggaktörer är anslutna till fjärrvärme och har FTX. 
  Erik Wallin, HEBA, Stockholmshem och NCC har avloppsvärmeväxlare  
för återvinning av varmvatten.

  Stockholmshem, SSM och Viktor Hanson har räknat med varmvatten  
25 kWh/m2 enligt gällande SVEBY:s brukarindata för bostäder och  
resterande räknade med 20 kWh/m2 enligt då gällande SVEBY.

  Lokalt producerad förnybar energi kan tillgodoräknas i byggnadens energi-
prestanda. Erik Wallin har lägst energiprestanda då de tillgodoräknat sig 
9  kWh/m2 fördelat på 6,5 kWh/m2 solvärme och 2,5 kWh/m2 solel.

  Staden har i ett tidigt skede haft dialog med byggaktörerna. Resultaten är 
med god marginal under då gällande byggregler BBR18. 

 Majoriteten i Västra har fjärrvärme med FTX förutom Järntorget som har 
frånluftsvärmepump med spets från fjärrvärme. För studentlägenheterna 
SB (Söderåsen) kan skillnaden mellan projekterade och uppmätta värden 
förklaras av hög varmvattenanvändning. Beräknat värde var 25 kWh/m2² 
och uppmätt är 41 kWh/m2.

  Stockholmshems plusenergihus12 förutsätter att huset är väldigt energieffek-
tivt. Det innebär bra formfaktor och att byggnads- och installationstekniska 
parametrar har hög prestanda i kombination med minimerade distribu-
tionsförluster. Systemverkningsgraden av solcellerna ökas genom återvin-
ning av överskottsvärmen från växelriktarna som återladdar borrhålen samt  
optimerar bergvärmepumparna för tappvattenproduktionen sommartid. 

  Tobin Properties har effektiv bergvärmepump och fjärrvärme som spets 
samt FTX med GeoFTX–lösning. Det innebär förvärmning av uteluft via 
borrhål samt kylning av uteluft sommartid.

  Övriga arbetar med att optimera klimatskalet, minimera distributions- 
förluster och installera avloppsvärmeväxlare. Hälften av byggnaderna 
har bergvärmepump och FTX.
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9 Inkluderar uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsenergi.
10  Siffror baseras på relationshandling, förutom SSM och NCC som redovisas enligt bygghandling.
11  Einar Mattsson 2:s värden baseras på programhandling, övriga på system och bygghandling.
12  Plusenergihus innebär att huset genererar mer energi än som används. Detta uppnås genom att egengenererad energi tillgodoräknas i prestandan.

Energiprestanda i kWh/m2 Atemp

 Uppmätta värden 
 Projekterade värden   

 BBR18   kravnivå 
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5.  Gasverket – idrottshall, skola, förskola

6. Södra Värtan13 – bostäder

  Gasverkets nya byggnader har välisolerade och täta klimatskal med FTX 
och fjärrvärme. 

  Fastighetskontorets idrottshall har behovsanpassat luftflöde (VAV) och 
smart styrning av ventilationssystem.

  Utmaningen med befintliga byggnader i Gasverket är att väga kultur- 
historiska värden mot energieffektiviseringsåtgärder. SISAB:s förskola har 
minskat energianvändningen med 80 % och skolan med 50 % jämfört 
med de ursprungliga fastigheternas beräknade energianvändning.  
Golvbjälklag och tak är delvis eller helt utbytta och därmed förbättras  
isoleringsgraden avsevärt. Fönster har förbättrats så långt som  
antikvariska aspekter tillåter. 

  Baskravet i Södra Värtan är på 50 kWh/m2 Atemp nettoenergi. Ett av 
tävlingskriterierna vid markanvisningen var att ta fram ett koncept för 
lågenergihus, vilket lett till att en del byggaktörer har anammat lägre 
energiprestanda som 45 och 40.

13 Redovisade värden är baserade på beräkningar från parallella uppdrag.
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7. Södra Värtan – kontor

  Stockholms Hamnars Värtaterminal är, tack vare ett genomtänkt system 
för att minska energibehovet, väl under det ställda kravet. Energisystemet 
består bland annat av energilager i berg, värmepumpar och behovs-
anpassat ventilationssystem (VAV).
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Egengenererad energi

  Krav i korthet:

  Kraven i Norra 1 och Västra är frivilliga  
åtaganden.

  Egenproduktion 2 kWh/m2 Atemp solel  
alternativt 6 kWh/m2 Atemp solvärme  
eller en kombination av dessa två14. 1. Norra 2 – bostäder

2. Brofästet – bostäder15 3. Gasverket – idrottshall, skola, förskola

Resultat – lokalt producerad energi

  Byggaktörerna fick tillgodoräkna sig egengenererad energi  
i energiprestandan och därför är värdena höga.

 Wallenstams egenproducerade energi kommer från nybyggda  
vindkraftverk utanför Stockholm. 

  SSM:s solel produceras på NCC:s tak.
  Erik Wallin och Viktor Hanson har både solceller och solfångare  
för att producera el och värme.

  Åke Sundvall har på grund av ogynnsamt läge fått tillåtelse att placera 
solceller i kommande projekt i Gasverket Östra.

  Stockholmshems plusenergihus har hög solprestanda. Stockholmshem är 
den enda byggaktören som hittills även installerar små vindkraftverk på 
byggnaden.

  Den solel som SISAB:s skola och förskola producerar täcker både nya och 
befintliga byggnader. 
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14   I Norra 2 kunde byggaktörerna även välja alternativet att lokalt producera solel som motsvarade minst 30 % av fastighetsenergin.
15  Einar Mattsson 2:s redovisade värden baseras på beräkningar från programhandlingsskede.

Egengenererad  energi i kWh/m2 Atemp   

  solceller kWh/m2 Atemp (projekterat) 
  solfångare kWh/m2 Atemp (projekterat)
  vindkraft (projekterat) 
 kravnivå  solel
 kravnivå  solvärme
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  Krav i korthet:

  < 4 000 kWh/kontorsbod16 och år
  < 5 000 kWh/manskapsbod och år
 Krav på byggtransporter 
  Inga krav ställdes i Norra 1, Västra och Norra 2.1. Norra 2
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Resultat – energianvändning byggbodar

  Samtliga använder eluppvärmda energieffektiva bodar. HEBA, Skanska, 
Stockholmshem har gemensam etablering.

  Viktor Hanson har FTX-ventilation med återvinning.
  Erik Wallin, Wallenstam och Viktor Hanson har ej separata mätare för 
kontors- och manskapsbod.

  Samtliga har miljömärkt el för bodetablering och byggarbetsplats.

Energianvändning byggproduktion

16 Energiprestandan utgår från en bod med ca 21 m2 invändig area.

Energiprestanda i kWh/år 
  manskapsbodar (uppmätt) 
  kontorsbodar (uppmätt)  

 = kravnivå manskapsbod 
 = kravnivå kontorsbod
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Sammanfattande bedömning
Grönytefaktorn (GYF) i kombination med dagvattenstrategin bidrar till väl genom-
tänkta lösningar som gynnar både växtlighet och dagvattenfördröjning. Gårdens 
storlek och form spelar roll för hur stor ekoeffektiv yta som kan skapas. Samordning 
av byggaktörer samt samordning av olika teknikområden är viktiga förutsättningar 
som ska ske i tidiga skeden. Samtidigt är rätt konstruerade växtbäddar med väl 
tilltagna jorddjup, rikligt med växter och seriekopplade dagvattenlösningar som 
tillför vatten till växtligheten avgörande faktorer. Med detta som grund varierar 
gestaltningen stort. 

Tendensen är att GYF sänks från tidiga skeden till relationshandling vilket kan bero 
på flera saker, bland annat brist på samordning mellan exempelvis konstruktörer, 
arkitekter och VA-projektörer. I senare etapper kan vi se att det blir mer gröna tak, 
särskilt biotoptak. I Södra Värtan satsas det även mer på att göra taken till mer 
sociala platser. 

Norra 1 Västra Norra 2 Brofästet Gasverket Södra 
Värtan 
Bostäder

Södra 
Värtan 
Kontor

Antal gårdar som 
uppfyller GYF 25 % 11 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Klimatanpassning
  Krav i korthet:

  Kraven i Norra 1 och Västra baseras på  
frivilliga åtaganden.17

  En GYF18 på 0,6 ska uppnås för bostäder. 
  En GYF på 0,4 ska uppnås för lokaler.
  Befintliga hus i Gasverket omfattas ej på 

grund av kulturhistoriska skäl.

Samverkan mellan byggaktörer  
och projektörer blir allt viktigare  
för att uppnå stadens krav och  

vidareutveckla arbetet med grönytefaktorn.

 Anders Dahlgren, projektledare  
utemiljö, Stockholmshem

17 Resultaten är inte granskade av staden.
18 Grönytefaktorn beräknas per gård.
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1. Västra – bostäder

3. Brofästet – bostäder

2. Norra 2 – bostäder

4. Gasverket (nya byggnader) och Värtaterminalen 
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Resultat19 – grönytefaktor per gård

  Nio av elva byggaktörer har sedumtak.
  En stor del av Primulas gård är inte underbyggd vilket möjliggör ett  
mäktigare jorddjup. SKB har ett sedumtak och gårdens djupa växtbäddar 
skapar bra förutsättningar för träd.

  Borätt och JM (Tyresta) har underbyggd gård och tunnare sedumtak.  
Gården har grunda växtbäddar och utgörs till största del av gräsmatta  
och buskage.

  ByggVesta har endast ett mindre grönt tak och grunda växtbäddar.
  SB (Söderåsen) har liten gård och inget grönt tak.

  Besqab, Oscar properties och Åke Sundvall planerar för ett gemensamt 
system för dagvatten. Gården är utformad på ett sådant sätt så att vattnet 
fördröjs i flera steg. Gröna väggar kombineras med holkar och norrsidor 
används till klätterväxter. 

  HSB och Riksbyggen planerar för växthus och ett fuktstråk på gården.
  Stockholmshem använder grönska på ytterväggar som en del av  
arkitekturen.

  Einar Mattson 2 projekterar för djupa växtbäddar och 42 träd varav 5 ekar 
på gården. På gården finns många upplevelsevärden med blommande 
buskar, träd och synliga gröna tak.

  Erik Wallin, HEBA och Skanska har djupa växtbäddar på gården. På den  
gemensamma takterrassen finns odlingslådor och växthus. En stor del av  
dagvattnet leds ner i planteringsytor. Hög kvalitativt växtmaterial på förgårds- 
mark och varierad markgrönska samt pilkoja för barn finns på gården.

  NCC har biotoptak med sedum, örter och gräs. För de boende är taket  
en mötesplats.

  Stockholmshem har klätterväxter på väggar och djupa växtbäddar  
på gården. 

  Stockholms Hamnars terminalsbyggnad har grönt tak som täcker 49 % av 
takytan. En stor del innehåller även perenner som gör att taken upplevs 
som en trädgård av besökare. 

  Fastighetskontorets idrottshall planeras med klätterväxter på vajrar längs 
husfasaden och skelettjord med dagvattenhanterade träd samt sedumtak. 

  SISAB:s skolgård är liten, vilket kommer innebära stort slitage och därmed 
kräva hårdgjorda ytor. Totalt uppnås kravet för den gemensamma gården.

  SISAB:s förskola har sedumtak, fruktträd, blommande träd och buskar samt 
klätterväxter mot staket.

19  Norra 1 slutredovisades i hållbarhetsredovisningen 2015, se stockholm.se/norradjurgardsstaden.
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5. Södra Värtan20 – bostäder 

6. Södra Värtan – kontor

  Niam har djupa växtbäddar och då gården är skuggig har de arbetat med 
woodland-vegetation, det vill säga skogslik flerskiktad vegetation.

 Mannersons, Erik Wallin och CA Fastigheter planerar våtmark på gården 
med höga biologiska kvaliteter.

 Midroc kombinerar solpaneler och sedumtak. Skuggan från solcellerna ger 
en variation i mikroklimat som gör att fler olika växter kan trivas.

 Wallenstam och Veidekke planerar för en öppen dagvattenlösning på 
gården som gör regnet till en upplevelse av utemiljön.

  Bonnier (Pirhuset) planerarar för takterrasser på olika höjder och väl 
tilltagna växtbäddar för dagvattenhantering. Olika biotoper, som alla har 
utgångspunkt i Södra Värtan, får plats på taken. Längst ner planeras för 
eklandskap och högre upp kargare skärgårdsnatur. Ju högre upp i land-
skapet desto kargare blir växtligheten. Varje terrass är genomsläpplig och 
bidrar till att fördröja dagvatten.

 Wallfast saknar grön gårdsyta, men planerar trappformade, grönskande 
terrasser.
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20 Värdena baseras på parallella uppdrag. Många byggaktörer planerar takterrasser.

  projekterade värden 
  slutredovisade värden 
 kravnivå 
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lägga in en bild 
som utfyllnad.
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Hållbart avfallssystem
  Krav i korthet:

Längsta avstånd från port till: 
  Fastigheter ansluts till sopsug21 med längsta 

avstånd 30 meter från entrén. 
  Avfallskvarn installeras i kök.
  Miljörum för övriga fraktioner med längsta 

avstånd 50 meter från entrén.

1. Norra 2 – bostäder

2. Brofästet – bostäder

Sammanfattande bedömning
Alla byggaktörer är anslutna till sopsug och har avfallskvarn i kök och miljörum.  
Majoriteten klarar avstånd till sopsug. Om avståndet överskrids berör det bara 
ett fåtal bostäder eller enstaka trapphus. Miljörummen är i de flesta fall lättill-
gängliga. Genomsnittsytan per lägenhet för miljörum i Norra 2 är 0,44 m2 och 
i Brofästet 0,40 m2. Jämfört med tidigare skeden innebär det att ytorna för ett 
flertal miljörum har minskat. Det kan innebära en risk för att platsen inte räcker 
för rätt antal fraktioner.
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Resultat – längsta avstånd till sopsugsnedkast

21  I sopsugen sorteras tre fraktioner: tidningar, plastförpackningar och restavfall.

  Tobin Properties, HSB, Oscar Properties och Einar Mattson uppfyller inte 
kravet. Avsteg har godkänts på grund av kvarterets utformning.

  Erik Wallin, Stockholmshem och Wallenstam uppfyller inte kravet.  
Avstegen har godkänts på grund av kvarterets utformning.

  SSM har sopsugsnedkast i byggnaden.
  Viktor Hanson har sopsugsnedkast direkt utanför entrén som innebär  
kort avstånd för samtliga bostäder.

Avstånd sopsugs- 
nedkast, meter 

  projekterade värden 
 kravnivå 
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Byggavfall
  Krav i korthet:

  Kraven i Västra baseras på frivilliga åtaganden.22

  Max 20 kg/m2 BTA.
  100 vikt-% av byggavfallet ska källsorteras23, 

varav 5 vikt-% får läggas på deponi.
 Avfallshierarki.24

Sammanfattande bedömning
Ingen av byggaktörerna har hittills uppfyllt kravet gällande mängden byggavfall. 
Däremot klarar samtliga kravet om minskade mängder, under 1 viktprocent, till  
deponi. Byggaktörerna arbetar av olika anledningar inte proaktivt med att före-
bygga och minska mängden byggavfall. Bland annat har brister i kvalitetssäkringen 
under byggproduktionen gjort att det blivit fuktskador vilket i sin tur inneburit att 
fuktskadat material har kasserats. En del projekt har haft hög personalomsättning, 
vilket inneburit brister i kommunikationen gällande vilka krav som gäller. Även valet 
av byggmetod spelar stor roll för hur mycket byggavfall som genereras. 

För att minska mängden avfall krävs det god planering under byggprocessens alla 
skeden. Resultaten från Norra 2 har lett till att kraven ändrats för senare etapper. 
Bland annat finns nu krav på att en avfallsplan måste tas fram under projekteringen. 

22  Resultaten är inte granskade av staden. Järntorget har inte använt sig av BLC.
23  Källsortering enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
24  Uppkomst av byggavfall ska förebyggas och avfallet ska i första hand återbrukas, i andra hand materialåtervinnas och i tredje hand energiåtervinnas.

50 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017



Resultat – byggavfall25

Hur omhändertas byggavfallet i Västra?

Hur omhändertas byggavfallet i Norra 2?

  På grund av bristfällig sortering eller platsbrist har en del avfall kvalifice-
rats som blandat avfall. Det blandade avfallet sorteras och material-  
eller energiåtervinns. Mineralull går till deponi då det i dagens läge inte 
materialåtervinns.

  På grund av bristfällig sortering eller platsbrist har en del avfall kvalifice-
rats som blandat avfall. Det blandade avfallet sorteras ut och material- 
eller energiåtervinns. Mineralull går till deponi då det i dagens läge inte 
materialåtervinns.

 Energiåtervinning
 Materialåtervinning
 Återanvändning
 Deponi (mineralull)

  JM har ett avfallsråd och har arbetat proaktivt för att minska avfallet.
  Svenska Bostäder, SB (Söderåsen), lämnade över ansvaret för avfallshante-
ringen till entreprenören. 

  Svenska Bostäder, SB (Björnlandet) hade ett internt mål tillsammans med 
entreprenören om att nå 23 kg/m2 BTA. Fasaden putsades på plats vilket 
bidragit till mer avfall samt att en del av redovisat avfall är flyttsopor från 
nyinflyttade boende.

  Byggvestas entreprenör utförde felaktiga konstruktioner som behövde 
rivas. Entreprenören byttes ut under projektet.

  Primula har platsgjutit betong med ökad åtgång av formvirke.  
Tegelfasad ger också mer spill med högre vikt.

  SKB har haft bruk- och tegelspill med högre vikt. 
  Stockholmshem har inte arbetat proaktivt för att minska avfallet.

  SSM och Viktor Hanson hade på grund av vattenskador kasserat gips och 
fyllnadsmassor.

  Erik Wallin och Wallenstams förskola har inte arbetat aktivt med frågan. 
Wallenstam förskola har haft problem med att externt avfall har lagts i 
avfallscontainrarna.

  Viktor Hanson har, trots två omfattande vattenskador i projektet, lyckats 
hålla nere mängden byggavfall genom att i tidigt skede sätta mål att 
minimera byggavfall. 

  Stockholmshem planerade för att förebygga uppkomst av byggavfall, 
men hade problem i byggproduktionen vilket medförde att stora mängder 
betong kasserades. Ett annat problem var att externt avfall har lagts i 
avfallscontainrarna.

  Skanska/HEBA tror bland annat att stor omsättning av personal i projekten 
gjort att avfallsfrågan har varit nedprioriterad. 

1. Västra

2. Norra 2
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25 Norra 1 slutredovisades 2016.

Byggavfall i kg/m2 BTA 
  källsorterat 
  blandat  

  ej specificerat
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Hållbara transporter
  Krav i korthet:

Kraven i Norra 1 och Västra baseras på  
frivilliga åtaganden och resultaten har ej  
granskats av staden.

Cykelparkering 
   2,2–2,5 platser/lägenhet 
  0,25 platser/anställd

Bilparkering 
   0,5 platser/lägenhet
   0–4 platser/1 000 m2 BTA (kontor)
  0–6 platser/1 000 m2 BTA (handel)

  Från och med Södra Värtan gäller mobilitets-
index minimum 0,65. 

  Samtliga parkeringsplatser i garage ska 
förberedas för laddmöjlighet. Från och med 
Brofästet ska 20 % av parkeringsplatserna 
förses med laddplatser.

Sammanfattande bedömning
Alla byggaktörer i Norra 2 och Brofästet klarar kraven för cykelparkering.  
Däremot har inga kvalitativa krav funnits innan Brofästet vilket har lett till att cykel-
parkeringar inte alltid uppfattas som attraktiva och trygga. Från och med Brofästet 
finns kvalitativa krav, trots det har det visat sig svårt att bedöma hur bra lösningar 
det blir. Därför har verktyget mobilitetsindex utvecklats med inspiration från 
grönytefaktorn. Verktyget som ger byggaktören en större möjlighet att utforma 
lösningar för den egna fastigheten används från och med Södra Värtan. Krav för 
bilparkering uppnås av alla byggaktörer förutom två.

Mobilitetsindex
Byggaktören väljer olika åtgärder av fem moduler, utifrån vilka åtgärder som passar 
bäst i den egna byggnaden. De fem modulerna innehåller specificerade åtgärds-
områden inom cykelstaden, promenadstaden, stillastående fordon, godshantering 
och mobilitetstjänster. Åtgärderna kan vara lättare eller svårare att genomföra men 
är viktade i förhållande till de förväntade effekterna, genom en poängskala.

Laddplatser i garage
Resultat – andel laddplatser i procent 
 

 Norra 1 2 % (8 av 355)

 Västra 7 % (38 av 521)

 Norra 2 15 % (45 av 295)

 Brofästet 24 % (72 av 300)
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  78 % av cykelparkeringar i Norra 2 är inomhus.
  NCC, SSM, Wallenstam och Viktor Hanson har enats om en fördelnings-
modell där kvarteret som helhet lever upp till kravet för bilparkering. 

  SSM har fått godkänt för sitt låga p-tal för bil genom att ha en bilpoolsbil  
till bostadsrättsföreningen samt att de byggt fler cykelplatser. 

  Erik Wallin har fått godkänt för en bilparkering per radhus. 
  Skanska har effektiviserat cykelplatserna inomhus genom att ha cykel- 
platser i två nivåer i cykelrummet. 

  Värtaterminalen har några enstaka platser för servicebilar och  
52 cykelplatser för anställda. 

  Skolan, förskolan och idrottshallen har endast bilparkeringar avsedda 
för funktionshindrade.

  Skola, idrottshall och förskola har dels 95 cykelplatser på kvartersmark 
och 208 på allmän platsmark.

  69 % av cykelparkeringar i Brofästet är inomhus.
  Åke Sundvall har fått godkänt för en bilparkering per radhus. 
  Stockholmshem har cykelparkering på balkongen. 

  Byggaktörerna har högre ambitionsnivå vad gäller gång och cykel, 
men lägre för mobilitets- och godstjänster.
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Resultat parkeringstal

1. Norra 2 – bostäder 2. Brofästet – bostäder

Gasverket och Värtapiren Södra Värtan26 – mobilitetsindex

Antal parkeringsplatser 
  cykelplatser inomhus 
  cykelplatser utomhus 
  bilparkering i garage
 kravnivå cykel 
 kravnivå bil 

26  Beräkningarna baseras på 2016-årsredovisning.

  projekterade värden
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Hållbara byggnader
  Krav i korthet:

  Material ska klara krav på innehåll och doku-
mentation.

  Motsvarande innehållskriterierna i nationella 
bedömningssystem.27 

  PVC, hormonstörande ämnen samt zink och 
koppar får inte förekomma.

  Material ska dokumenteras i digital loggbok.

Materialval – kemiskt innehåll

Sammanfattande bedömning
Varje byggnad innehåller 100–400 produkter. Samtliga byggaktörer använder 
miljöbedömningssystemen BASTA, Byggvarubedömningen eller SundaHus och 
dokumenterar byggmaterial i loggbok. De särskilda kraven gällande halogenerade 
material och hormonstörande ämnen har bidragit till produktutveckling hos leveran-
törer och kriterieutveckling hos de olika miljöbedömningssystemen.

Resultat – material

Krav Anmälda avsteg Motivering

Produkter som klassas 
undviks enligt nationella 
bedömningssystem samt 
andra ämnen som inte får 
förekomma.

Halogenerade (Pvc m.fl.) 
18 avsteg. Finns i rör, belys-
ning, kabel, våtrumsbekläd-
nad, armeringsdistanser, dörr, 
fogmassa, ventilation och 
fönsterdetaljer.

Brist på alternativ, kvalitetsrisk,  
upptäckts efter inbyggnad.

Utfasningsämnen (Bly m.fl.) 
8 avsteg. Finns i rör, ljuskällor, 
fogband, tappvattenkranar,
ventiler, vvs.

Brist på alternativ, funktionsskäl.

Hormonstörande ämnen
11 avsteg. Finns i fog, el, 
golv, våtrumsbeklädnad, 
fallskyddsgummi, stegskydd, 
isolering, injektering, nycklar.

Funktionsskäl, upptäckts efter inbyggnad, 
brist på alternativ.

Zink 
3 avsteg. Finns i huvar, tak/
fasad, trappa.

Funktionsskäl.

Koppar  
2 avsteg. Finns i beslag, 
slingtankar.

Funktionsskäl (värmeledning),  
alternativ saknas.

Saknar innehållsinformation 4 avvikelser 
Kemiska produkter, kabel, rör.

Upptäckts efter användning,  
avvaktar bedömning.

  Under året har 13 byggaktörer av totalt 21 rapporterat in avsteg från materialkraven. I de fall där  
byggaktörer redovisat många avsteg betyder det oftast att de har bra kontroll på materialval och  
ett systematiskt arbetssätt. 

  Vissa avsteg utifrån kemiskt innehåll godkänns eftersom alternativ saknas. SISAB har exempelvis  
haft svårt att hitta armaturer utan hormonstörande ämnen, men har arbetat proaktivt för att hitta 
andra alternativ.

27  BASTA, Byggvarubedömningen, BVB och SundaHus.
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  Krav i korthet:

Klass Guld enligt Miljöbyggnad28 

(innemiljö).

Inomhusmiljö

Sammanfattande bedömning
Ju tidigare samverkan mellan arkitekt, energi- och innemiljöexperter påbörjas desto 
större är sannolikheten att innemiljökraven uppnås. Dagsljus är den stora utmaningen  
i en tätbebyggd stadsdel. Framtida klimatförändringar förväntas öka kylbehovet och 
olika lösningar med frikyla blir allt vanligare. Även olika typer av grönska som skyddar 
mot uppvärmning och innovativa arkitektoniska utformningar som släpper in ljus och 
värme på vår och höst, men minskar sommarvärmen, blir allt vanligare.
 

Resultat29 – Miljöbyggnad, indikator innemiljö

Norra 2
Byggherrarna i Norra 2 är i bygghandling resp. relationshandling

2 
Silver

1 
Guld

3 
Brons

NCC Erik Wallin

SSM Wallenstam förskola

Skanska Stockholmshem

Wallenstam

Viktor Hanson

HEBA

  Staden har beviljat avsteg för silver på innemiljö för Skanska,  
HEBA och SSM med hänsyn till planeringsförutsättningarna. 

Gasverket

2 
Silver

1 
Guld

3 
Brons

SISAB skola

SISAB förskola

Fastighetskontoret 
(Idrottshall)

  Trots behovet att ta hänsyn till kulturhistoriska värden har SISAB:s skola 
uppnått bra resultat. 

Värtapiren

2 
Silver

1 
Guld

3 
Brons

Stockholms Hamnar 
(Värtaterminalen)

Brofästet
Byggherrarna i Brofästet är i systemhandling

2 
Silver

1 
Guld

3 
Brons

HSB Besqab

Tobin Properties

Stockholmshem

Einar Mattsson 1

Oscar Properties

Riksbyggen

Åke Sundvall

Einar Mattsson 2

  Staden har med hänsyn till planeringsförutsättningarna beviljat avsteg för 
HSB och Besqab för silver på innemiljö. 

  Besqab utmärker sig genom att i ett tidigt skede ha gjort en genomarbetad 
redovisning av indikatorn dagsljus. 

  Stockholmshem har arbetat arkitektoniskt med att få så bra dagsljus som 
möjligt i lägenheterna.

28  www.sgbc.se
29  Norra 1 och Västra slutredovisades 2016.
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Exploateringskontoret ansvarar för att planera och bygga gator, 
torg och parker. Detta sker i nära samverkan med de förvaltningar 
och bolag som ansvarar för drift och underhåll. Norra Djurgårds-
staden utvecklas och byggs etappvis. För närvarande är 11 entre-
prenader i olika skeden på gång i olika etapper.

Handlingsprogrammet för allmän plats omfattar krav på klimatan-
passning, energi- och kretsloppsystem, transporter och materialval. 
För att skapa goda förutsättningar för byggaktörerna att nå de 
ambitiösa hållbarhetsmålen identifieras i tidiga skeden centrala 
principer för bland annat transporter som integreras i planeringen 
av stadsstrukturen.

Handlingsprogrammets generella krav omformuleras under pro-
jekteringen till preciserade krav i förfrågningsunderlaget. För att 
säkerställa att kraven uppfylls görs kontinuerlig uppföljning under 
projekteringsskedet samt regelbundna miljöronder under bygg-
produktionen och enstaka revisioner av entreprenader. 
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Hållbara transporter
Trafikplanering – generellt
Det har tagits fram särskilda planeringsriktlinjer för hållbart resande. Riktlinjer som 
beskriver hur gator och områden i Norra Djurgårdsstaden ska utformas för att un-
derlätta för gående, cyklister och kollektivtrafik. 

Den senaste utvärderingen från 2015 visade att gång- och cykelvägnätet är väl 
anpassat för att främja gång och cykel inom stadsdelen, samt kopplar området till 
omgivande stråk och övriga staden. Potentialen att ytterligare förbättra förutsätt-
ningarna omfattar bland annat att minska barriärer och skapa gena förbindelser för 
gång och cykel.

Cykelparkeringar på gatumark planeras som komplement till de som planeras på 
kvartersmark. Det finns särskilda parkeringsplatser för bilpoolsbilar och en snabb-
laddningsstation i området som är tillgänglig för alla. Samtliga laddplatser på 
allmän plats är för bilpoolsbilar. 

Norra 1 Västra Norra 2 Målpunkter 30

Cykelparkeringar 144 128 104 58

Lånecyklar 15 0 0 27

Bilparkering 80 126 61  -

Bilpoolsplatser 6 13 8  -

Elladdningsplatser 10 8 10  -

30  Med målpunkter menas exempelvis tunnelbana med mera. Cykelparkering, bilparkering och elladdningsplatser finns i Ropsten men redovisas inte.

  Tabellen visar funktioner kopplat till parkering på allmän platsmark
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Närhet till service
Närhet till privat och offentlig service spelar stor roll i vilka resmönster som skapas 
i Norra Djurgårdsstaden. Från en central punkt i Norra 2 tar det högst fem minuter 
att ta sig till vardagsservicen, se tabell nedan. Fem minuter motsvarar ca 450 meter.
Genhetskvoten jämför det faktiska gång- eller cykelavståndet med avståndet 
fågelvägen.

Service och aktiviteter m Genhetskvot

Livsmedelsaffär 280 1,28

Förskola 285 1,36

Skola 420 1,35

Stomhållplats 300 1,30

Tunnelbana 825 1,21

Park 160 1,07

Nationalstadsparken 460 1,31

  Längsta avstånd till service, aktiviteter och genhetskvot i Norra 2.
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Gröna tak

13 500 m2

Gröna gårdar

29 500 m2

Park och regnträdgårdar

50 000 m2

Planering av grönstrukturen
Grönytefaktor
Grönytefaktor är ett beräkningsverktyg för ekosystemtjänster som även utvecklats 
för allmän platsmark, det vill säga den offentliga grönskan på gator, parker och 
torg. GYF för allmän platsmark anger hur stor del av den allmänna platsmarkens 
yta som är ekoeffektiv. Grönytefaktorn uppmuntrar till ekoeffektiva ytor som kan 
leverera flera olika ekosystemtjänster.

Planeringsverktyget har testats i Kolkajen och Södra Värtan och ligger på 0,6 och 
0,7. Kvoten beror till stor del på att de blåa och gröna ytorna fylls med många olika 
kvaliteter. Resultaten visar att det är svårt att få poäng för biologisk mångfald, men 
lättare att få poäng för pollinering och rekreation. Mest poäng tjänades för klimat-
reglering, det vill säga dagvatten och mikroklimat.

Ambitionen i planeringen av Hjorthagen är att ha en stor friytetillgång på 25 m2 per 
lägenhet. Totalt har färdigställda etapper en friytetillgång på 33 m2 per lägenhet 
och planerade etapper 31 m2 per lägenhet. Med friyta i detta avseende läggs ytor  
för allmän platsmark samt övriga gemensamma ytor samman med gårdsmarken.

Färdigställt Planerat

Norra 1 Västra Norra 2 Övriga 
Hjorthagen

Andel lägenheter som har tillgång till 
park och naturområden inom 200 
meter i %.

100 % 100 % 100 % 99 %

Grönyta parker, ha 2,5 2,0 1,0 6,5

Grönyta parker per lägenhet, m2 37 14 13 19

Allmän friyta per lägenhet, m2 37 16 17 20

Kvartersgård och tak ha 1 0,9 1 3,8

Antal planterade träd 118 209 120  400

Växtbäddar/trädgropar, m2 0 64 137 1 820

Raingardens, m2 0 2 100 700 3 850

  Tabellen visar utbyggda friytor och grönstruktur.

Dagvattenstrategi
En särskild dagvattenstrategi har tagits fram för Norra Djurgårdsstaden. Den an-
vänds för att minska översvämningsrisker och behovet av att bevattna gatuträd och 
grönska. För det som planeras från 2018 och framåt kommer stadens dagvatten-
strategi användas.
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Känsliga arter 
Trots den höga andelen förorenad mark finns känsliga arter i området, vilket tas 
hänsyn till under planering och byggnationer. Exempel på detta är omlokalisering av 
arter som spetsfingerörten samt anläggning och byggnation av våtmark och grod-
djurstunnel. Förekommande rödlistade arter är bland annat berguv, silltrut, gråtrut 
och den bredbandade ekbarkbocken. Ek- och groddjursmiljöer värnas och förstärks 
inom området.

På Loudden har den fridlysta större vattensalamandern påträffats i en damm vid 
oljecisternerna. En ny damm för vattensalamandrarna utreds i nära anslutning till 
den ursprungliga dammen.

Inför planerade byggnationer i Lilla Värtan har det utförts en noggrann kartering av 
förekomst av vattenlevande organismer och bottenlevande växter. För att utreda 
vilka fiskarter som lever inom utbyggnadsområdet samt hur fiskbeståndet kommer 
att påverkas av byggnationerna har även provfiske utförts. Därutöver har det också 
utretts om fisken innehåller föroreningar som kan härledas till tidigare gasproduk-
tion i området.

Avfallsplanering
Sopsug
Under 2016 öppnade den permanenta sopsugsanläggningen i ett bergrum i Hjort-
hagen. Hushåll, verksamheter och papperskorgar på allmän platsmark är anslutna 
till sopsugen. 27 av papperskorgarna är för närvarande i drift. 

Norra 1 Västra Norra 2 Målpunkter 31

Antal papperskorgar 14 8 5 -

Sopsugen drivs med 

100 %
miljömärkt el.

31  Med målpunkter menas exempelvis tunnelbana med mera.
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Energi för belysning

Energi som används för belysning är miljömärkt. Belysningsarmaturer i Norra Djur-
gårdsstaden är energieffektiva och fri från kvicksilver. Från och med 2017 används 
enbart LED-teknik. Med LED sänks energianvändning till ca 1,8 kWh/kilometer32 för 
gatubelysning, vilket motsvarar en energibesparing på runt 50 % jämfört med tidigare  
teknik (metallhalogen). Staden har utfört LCC som ger återbetalningstid ca 5,5 år för 
investeringskostnader samtidigt som ljuskvaliteten bibehållits eller förbättrats.

Byggproduktion
Marksanering och masshantering
Marksaneringen utgår från platsspecifika riktvärden som följer Naturvårdsverkets 
riktlinjer och metodik. Dessa riktvärden medför behov av att avlägsna föroreningar 
som kan orsaka olägenhet för människor som bor och arbetar i området eller för 
den omgivande miljön. I praktiken innebär det att massor schaktas, renas och åter-
används lokalt eller transporteras bort. 

Alla jordmassor sorteras i samband med schaktning. Föroreningarna är framförallt 
bundna till finpartiklar så grövre material kan för det mesta renklassificeras och 
återanvändas. Massor som ska återanvändas krossas i nya fraktioner och behövs  
för byggnation av vägar och annan infrastruktur samt grundläggning av byggnader. 
Förorenade jordmassor och annat som schaktas upp ur marken, till exempel slipers 
och förorenad betong, provtas och klassificeras för att sedan transporteras bort.

 Återanvändning 
  Borttransporterat/deponi

28 %13 843 ton35 396 ton72 %

Massbalans

1,8 
kWh/kilometer används för gatubelysning. 
 Detta ger en återbetalningstid på ca. 5,5 år.

13 800 ton 
schaktade massor har återanvänts 2017.

94 500 ton 
berg har under året krossats på plats som  
därmed har minskat antalet transporter som  
motsvarar 23 varv runt jorden.

7 800 m3 
förorenat vatten renats i vattenrenings- 
anläggningen.

Sanerad yta 2017

18 200 m2 
Total sanerad yta t.o.m 2017

282 000 m2

32  Stockholms stads snittvärde för den generella gatubelysningen.

  Deponerade massor utgörs av massor  
med förhöjda föroreningshalter.  
Dessa massor har oftast dålig geoteknisk 
kvalitet varför de inte kan användas  
i samband med byggprojekt.
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Antalet transporter har  
under 2017 minskat med

och sedan 2014 med drygt  8 % 

2017 stod byggaktörerna för 74 % 
av transporterna.

Länshållningsvatten
I samband med schaktning under grundytan sker länshållning av grundvatten som 
på grund av föroreningar i marken måste renas innan det släpps ut till Lilla Värtan.
Under 2017 har 7 800 m3 förorenat vatten renats i vattenreningsanläggningen vilket 
drygt motsvarar vattnet i tre olympiska simbassänger.

Bygglogistikcenter (BLC)
BLC startades 2013 och samordnar alla logistikflöden och erbjuder tjänster såsom 
samlastning, korttidslagring av gods, samordnad avfallshantering, bevakning och 
renhållning. Logistikplaneringen ökar leveransprecision, minskar skador på mate- 
rial och risker för stölder och skapar en säkrare arbetsplats samt minskar antalet 
transporter i byggområdet genom samdistribution. Genom att byggmaterial kan 
lagras på BLC underlättas byggprocessen för byggaktörer på grund av platsbrist  
på byggarbetsplatsen. 

Genom samlastning blir det färre leveranser till byggarbetsplatsen. Koordinationen 
av leveranser skapar bättre framkomlighet och ordning på arbet splatsen. Små 
leveranser samlastas via BLC och för dessa har antalet transporter hittills minskat 
med 60 %.

Bygglogistikcentret ska i största möjliga mån använda transporter som drivs av 
HVO100, ett förnybart alternativ till diesel. Under 2017 har 22 % av bränslet som 
använts varit förnybart.

Byggavfall
Staden ställer krav på entreprenörer att minska mängden avfall. För att förebygga 
avfallsuppkomst ska entreprenörer ta fram avfallsplan och utse avfallssamordnare. 

  Krav i korthet:

  100 vikt-% av byggavfallet ska källsorteras.
  Byggavfall som går till deponi ska minimeras.

Allmän platsmark, byggavfall omhändertagande i %

 Materialåtervinning 
  Energiåtervinning
 Deponi

  Den största delen av byggavfallet går 
till materialåtervinning. Detta på grund 
av skrot och metall som uppkommit från 
rivning av Gasklocka 4 går till material-
återvinning. Mindre än 1 % går till deponi.

12 %

63

U
ppföljningsrapport

NORRA DJURGÅRDSSTADEN



  Krav i korthet:

  Krav på byggtransporter33

El- och dieselanvändning34

Den energi som används under byggproduktion är en liten del av den totala 
energianvändningen under livscykeln. Energi kommer till stor del från fossila 
bränslen. El är 100 % förnybar och diesel miljöklass 1.

Lastbilstransporter på allmän platsmark  
motsvarade 

9varv 
runt jorden.

På allmän platsmark har arbetsmaskiner varit 
igång i totalt 2 år och 8 månader under 2017.

Rivning

Norra 2

Brofästet

Gasverket

GK 3 och 4

Jackproppen

Södra
Värtahamnen

0 2 4 6 8 10 12

0 2 4 6 8 10 12

Markrening

Norra 2

Brofästet

Gasverket

0 2 4 6 8 10 12

Arbetsgator

Västra

Norra2

Ängsbo�en

Brofästet

0 2 4 6 8 10 12

73

55

12

Finplanering
Västra

Norra 1

Norra 2

0 2 4 6 8 10 12

  Energianvändningen är beroende på vad som rivs samt hur stor detaljplanen är.
  Jackproppens detaljplan är mindre vilket bidrar till att energianvändningen blir större.

  Omfattande markrening pågår i Gasverket sedan 2015, övriga markreningsprojekt 
pågick under ca 2 år.

  Uppgifter om elanvändning för arbetsgator, Västra saknas. 
  Västra och Ängsbotten har hög dieselanvändning på grund av sämre markförhållanden.

  Norra 1 och Västra är avslutade.
  Norra 2 planeras bli klart 2018. 

33  "Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader 2012", Stockholms stad m.fl.
34  Anläggningsmaskiner, per detaljplan 2013–2017, kWh/m2 Atemp.

  Diesel till arbetsmaskiner (kWh/m2) 
  El (kWh/m2)
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Materialval

Krav – kemiskt innehåll
Material och produkter (material) ska klara krav på innehåll och dokumentation 
enligt Byggvarubedömningen, BVB. PVC, hormonstörande ämnen samt zink och 
koppar får inte förekomma. Material dokumenteras i digital loggbok.

Alla material som byggs in i Norra Djurgårdsstaden kontrolleras ur kemikalie- 
synpunkt mot BVB. Varje entreprenad använder omkring 30 produkter. För totalt 
sex avslutade projekt under 2017 har 12 avsteg på material som innehåller ut- 
fasningsämnen och 14 avsteg som saknar innehållsinformation rapporterats.  
100 % av dessa avsteg har beviljats. Alla material som använts har dokumenterats  
i en digital loggbok.

Krav Avsteg Motivering

Material som klassas 
 ”undviks” enligt BVB 
samt andra specificerade  
ämnen får inte användas 

Halogenerade (Pvc m.fl.)
0 avvikelser

Utfasningsämnen 
5 avsteg
Finns i injektering, märkspray,  
rengöring, lim, rengöring

Funktionsskäl, alternativ saknas.

Hormonstörande ämnen
5 avsteg
Finns i hydrauloljor, parasoll, soffa, 
bitumen

Funktionsskäl, upptäckts efter 
inbyggnad, alternativ saknas,  
krav saknades på SIN-ämnen.

Zink 
2 avsteg
Finns i cykelställ, nät

Estetiska skäl, alternativ saknas.

Koppar 
0 avsteg

Saknar innehållsinformation 
14 avsteg
Finns för klotterskydd, betonghäll, 
grindar, fågelholk, galler, brunn, 
asfalt, armering, lekutrustning

Leverantör vill ej bedöma  
produkt. När projekt startades 
saknades krav.
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Materialval – klimat och ändliga resurser 
Livscykelanalyser har tidigare utförts för torgmaterial, pålar och påldäck. Under 
2016 inleddes ett samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet för att testa deras  
LCA-verktyg på anläggningsprojekt. Ett pilotprojekt ska genomföras under 2018. 

Under 2017 har ett försök gjorts att samla in information om hur mycket material 
som byggs in i Norra 1 och den klimatpåverkan som det bidrar till. Emissionsfaktorer 
har tagits från miljöbelastningsprofilen, ett verktyg som utvecklades för Hammarby 
Sjöstad. 

Norra 1  Inbyggt material Klimatpåverkan Inbyggd energi

Betong 15 200 ton =1430 ton CO2e 2 950 MWh

Stål 1 096 ton = 320 ton CO2e 9 350 MWh

Asfalt 3 300 ton = 115 ton CO2e 550 MWh

 Totalt 1 865 ton CO2e 12 850 MWh

Fördelat per m2 27 kg CO2e / m2 185 kWh/ m2

Från och med 2016 är det krav på att endast 25 % av ballasten i betong får utgöras 
av jungfruligt naturmaterial, det vill säga naturgrus, sand och singel. 

Materialval – sociala aspekter
Norra Djurgårdsstaden ingår sedan 2015 i ett samarbete med flera andra kom-
muner gällande etiska krav på natursten i anläggningsentreprenader. Syftet är att 
utbyta kunskap och erfarenheter samt ta fram gemensamma rutiner för att påverka 
och bidra till bättre arbetsmiljöförhållanden enligt internationella konventioner. 
Under 2017 har gruppen bland annat utvecklat ett gemensamt verktyg för uppfölj-
ning. Tillsammans med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, sker ett arbete för 
gemensamma stickprovsrevisioner och undersöker hur arbetet med andra produkt-
grupper kan utvecklas. All importerad natursten till allmän plats har kontrollerats 
och resultatet visar att all sten klarar arbetsgruppens gemensamma krav.

Allt inbyggt trä är FSC-märkt35. Swedwatch har på uppdrag av staden analyserat  
miljömässiga och sociala aspekter av träslaget Azobé som används för konstruk- 
tioner i bryggor. Rapporten visar att avverkningen, trots FSC-märkning, innebär 
vissa etiska och miljömässiga risker. Under 2018 kommer Stockholms stad att testa 
och utreda alternativa träslag och behandlingsmetoder.

  Klimateffekter och inbyggd energi i Norra 1.

35  FSC-märkning är en certifiering för ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.
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Staden arbetar aktivt för en säker byggarbetsmiljö. Stadsutvecklingsprojektet driver 
även ett aktivt byggarbetsmiljöarbete med exploatörer och byggaktörer. Ett samar-
bete som Norra Djurgårdsstaden var först med i byggbranschen.

Norra Djurgårdsstaden är ett komplext byggarbetsområde med många bygg- 
aktörer, exploatörer, entreprenörer och andra yrkesverksamma. Parallellt med 
byggproduktionen sker det inflyttning och andra verksamheter. Det är många  
som ska samarbeta på säkert sätt på en liten yta. Staden har hög ambitionsnivå 
gällande byggarbetsmiljö och driver flera forum och aktiviteter för allas säkerhet 
och trygghet. Projektet har en vision för byggarbetsmiljön och en nollvision för 
arbetsolyckor och tillbud. 

Norra Djurgårdsstadens vision för byggarbetsmiljön
Våra bygg- och anläggningsprojekt ska präglas av högt säkerhets- och 
kvalitetstänkande och brett engagemang i alla led i syfte att synliggöra och 
stärka byggarbetsmiljöarbetet. Detta ska ske genom allas aktiva deltagande 
för att minimera tillbud och olyckor.

Från byggstart 2010 fram till 2017 har projektet haft få arbetsolyckor som lett till 
sjukskrivning. För att underlätta rapporteringen av incidenter används applikationen 
Buildsafe i mobilen. Antal rapporterade incidenter har ökat stort under 2017 jämfört 
med tidigare år. Det har tidigare funnits ett mörkertal som numer reduceras då en 
mer öppen attityd att redovisa incidenter skapats. Detta medför att projektet kan 
arbeta med mera förebyggande åtgärder i tidiga skeden.

2015 2016 2017

Antal rapporterade 
incidenter

59 73 405

Tillbud 14 16 19

Arbetsplatsolyckor med 
sjukskrivning

3 1 2

Förebyggande arbetsmiljöarbete
Norra Djurgårdsstaden initierar och driver ett antal förebyggande aktiviteter för att 
skapa en trygg och säker byggarbetsplats. Detta för att ta hänsyn till samtliga som 
vistas i byggområdet och handlar bland annat om riskkartläggning, logistik- och 
etableringsinformation, brandskydds- och säkerhetsrondering med fokus på gång- 
och cykeltrafikanter. 

Under 2017 rapporterades

19 tillbud 

2 arbetsplatsolyckor

Arbetsmiljö – byggarbetsplats
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GRI-index
Strategi och analys

INDIKATOR VAD SIDA OMFATTNING PÅ REDOVISNINGEN

G4.1 Uttalande från projektchefen 5

Organisationsprofil

G4.3 Organisationens namn Framsida

G4.4 Viktigaste varumärkena, produkterna 
eller tjänsterna

4–5, 8–9

G4.5 Platsen för organisationens huvudkontor Baksida

G4.6/ 4.8 Länder/marknader där organisationen är verksam 4–5

G4.7 Ägarstruktur och företagsform 8–9

G4.9 Organisationens storlek 4–5

G4.10 Antalet anställda, anställningsform, kön GRI-index Totalt 93 (47 % kvinnor 53 % män) varav 14 anställda (genom-
snittsålder 38 år) och 79 konsulter. Inga säsongsvariationer.

G4.11 Antalet anställda som omfattas av kollektivavtal GRI-index Samtliga omfattas av kollektivavtalet. 

G4.12 Leverantörskedjan 66 Antikorruptionskrav ställs enligt 13 kap 1 § i LOU.

G4.13/4.22/4. 
23

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden/ 
Förklaringar av effekten av förändringar/Signifikanta 
 rapporteringsförändringar

8 Uppdaterad vision och hållbarhetsmål beslutades i kom-
munfullmäktige, januari 2017. Vision och mål är uppdelad 
i fem strategier. Sedan föregående rapport har inga 
väsentliga förändringar gjorts vad gäller avgränsning och 
omfattning.

G4.14 Försiktighetsprincipen 20

G4.15/4.16 Medlemskap i hållbarhetsinitiativ / Engagemang i  
organisationer

29, 66 BVB.

Identifierade materiella aspekter och gränser

G4.17 Organisationsstruktur 8–9

G4.18 Processen för redovisningen 5, 8–9

G4.19-21 Lista på alla identifierade aspekter, avgränsning av aspekt 
nivå inom/utanför organisationen

8–9

Intresserrelationer

G4.24-4.27 Intressenter som har involverats/Princip för identifiering av 
intressenter/Tillvägagångssätt/Nyckelområden och frågor

8–9

Information om redovisningen

G4.28 Redovisningsperiod Framsida 2017

G4.29 Senast utgivna rapport GRI-index April 2017

G4.30 Redovisningscykel GRI-index Årligen

G4.31 Kontaktperson 9

G4.32 Tillämpad GRI-nivå GRI-index Core

G4.33 Organisationens policy att låta redovisningen
externt belysas

GRI-index Redovisningen är inte externt bestyrkt. 
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