Program för hållbar
stadsutveckling
Norra Djurgårdsstaden visar vägen
mot en hållbar framtid

Datum: 2017-03-22

N

orra Djurgårdsstaden har ett fantastiskt
läge med åtta k
 ilometer kustlinje i direkt
anslutning till Nationalstadsparken. På tio
minuter nås S

tockholm city med cykel.
Samtidigt finns en rad utmaningar att
bemästra i form av exempelvis markföroreningar från
tidigare verksamheter samt buller och risker från befintliga
verksamheter. Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms
största och mer komplexa s tadsutvecklingsområden.
Norra Djurgårdsstaden byggs för att möta stadens ökande
behov av allt från bostäder, arbetsplatser, 

service och
kollektivtrafik till förskolor, grönområden, kultur och idrott.
Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i
norr till Loudden i söder. Utvecklingen sker till stor del på
områden som tidigare använts för gasproduktion, hamneller andra industriverksamheter. Planeringen startade i
början av 2000-talet och utvecklingen kommer att pågå
under många år och i flera olika etapper.
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hektar

Norra Djurgårdsstaden är lika stort som ett halvt
Södermalm och består av delområdena Hjorthagen,
Värtahamnen, Frihamnen och Loudden.

Ropsten

Gasverket

Läsanvisning

Hjorthagen

12 000

Södra
Värtahamnen

Minst 12  000 nya bostäder planeras, varav merparten
längs Husarviken i Hjorthagen och på Loudden. Inflyttning påbörjades i oktober 2012 i kvarteret Garphyttan
i Hjorthagen.

35 000

Gärdet

Frihamnen
Loudden

Runt innerstaden ligger flera av stadens stadsutvecklingsområden och av dem är Norra Djurgårdsstaden det största.
Norra Djurgårdsstaden har fyra olika delområden: Hjorthagen,
Södra Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Dessa områden
har en nyckelposition i utvecklingen av såväl innerstaden som
regionen. Genom att koppla samman Norra Djurgårdsstaden
med staden i stort till en tät och mångfacetterad stad bildas en
helhet som både binder samman innerstaden och öppnar upp
den mot omgivande delar av Storstockholm.

Kungliga
Nationalstadsparken

nya arbetsplatser planeras. Inflyttningen påbörjades
2010 i kvarteret Riga i Södra Värtahamnen.

600  000 m
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Detta styrdokument beskriver stadens ambitioner avseende stadsbyggnad och hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden. Det består av tre huvudsakliga kapitel.
• Det första kapitlet beskriver områdets redan idag unika
kvalitéer, som viktiga utgångspunkter att bygga vidare på.
• Nästa kapitel samlar de fem strategierna för hållbar stadsutveckling som ska gälla för all utveckling av området.
Under var och en av strategierna formuleras dels ett antal
stadsbyggnadsprinciper för vägledning och inspiration,
samt ett antal styrande hållbarhetsmål som ska ligga till
JUXQGI|UGHNUDYVRPIRUPXOHUDVLQI|UYDUMHVSHFL¿N
utbyggnadsetapp.
• Det sista kapitlet innehåller en beskrivning av processen
utifrån såväl ett stadsbyggnads- som ett exploateringsperspektiv, och klargör hur ambitionerna i detta dokument ska förverkligas och upprätthållas även framöver.

Avgränsningar
Dokumentet fokuserar på mål och strategier för att hantera
planerad om- och nybyggnad i Norra Djurgårdsstaden.
• Programmet innehåller inga åtgärder utan dessa hanteras
i separata handlingsprogram och regleras i detaljplaner
och avtal.
• 3URJUDPPHWRPIDWWDULQWHEH¿QWOLJDYHUNVDPKHWHURFK
regional infrastruktur, dessa utgör dock viktiga förutsättningar som tas hänsyn till i planeringen.
• Programmet omfattar endast mål och ambitioner utöver
lagstiftade krav.

Arbetsgrupp
Detta dokument är framtaget av exploateringskontoret
och stadsbyggnadskontoret i samråd med stadens berörda
förvaltningar och bolag och med stöd av Tengbom
arkitekter samt White arkitekter.

kommersiell yta planeras.

Hela området
beräknas vara
färdigt omkring år

2030

OMSLAGSFOTO Lennart Johansson, Stockholms stad
LAYOUT OCH PRODUKTION Blomquist
TRYCK Edita Bobergs 2017
ARTIKELNUMMER 14169 Exploateringskontoret



Norra Djurgårdsstaden är
drivande i utvecklingen av nästa
generation hållbara stadsdelar
En promenad genom Norra Djurgårdsstaden är upplevelserik och berättar om områdets historia, kontraster och
karaktärer. Här möts hamn och nationalstadspark, storskalig
infrastruktur och historiska kulturbyggnader, bostäder och
verksamheter. Ny stad skapas utifrån platsens villkor.
Den täta och mångfunktionella staden ger här förutsättningar för ett inkluderande stadsliv, ett klokt användande
av resurser och minskad klimatpåverkan. Engagemang,
kreativitet och innovation växer i en inspirerande stadsmiljö.

I Norra Djurgårdsstaden är naturen en del av staden. Den
är både en källa till välbefinnande och till en mängd nyttiga
tjänster. Med genomtänkta helhetslösningar formas en
robust stadsdel som hanterar framtidens utmaningar.
Genom samverkan bidrar Norra Djurgårdsstaden till ett
Stockholm som är mångsidigt och upplevelserikt, sammanhållet och växande.

Bild: Kolkajen, Hjorthagen. Adept/Mandaworks.

Vision

Inledning

Detta program för hållbar stadsutveckling är ett styrdokument som innehåller hållbarhetsmål och stadsbyggnadsprinciper för Norra Djurgårdsstaden samlat i fem strategier.
Stockholm beräknas växa till en miljonstad redan år 2024. För att skapa långsiktigt
goda stadsmiljöer för stadens medborgare i en snabbt växande region krävs ett utvecklat hållbarhetsarbete. Kommunfullmäktiges beslut år 2009 att peka ut Norra Djurgårdsstaden som stadens nya miljöprofilområde ger förutsättningar för att stadsdelen ska
kunna bli ett nationellt och internationellt föredöme för hållbar stadsutveckling.
3ODQHULQJHQDY1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQKDUSnJnWWLÀHUDnU1\D
I|UXWVlWWQLQJDURFKQ\NXQVNDSJHQHUHUDVVWlQGLJWLSURMHNWHW
OLNVRPLRPYlUOGHQ8WJnQJVSXQNWHUI|URPUnGHWVXWYHFNOLQJ
lUDWWOlUDDYWLGLJDUHHUIDUHQKHWHUJHQHUHUDQ\NXQVNDSRFK
SODQHUDRFKE\JJDQlVWDJHQHUDWLRQKnOOEDUDVWDGVGHODU0nOVlWWQLQJHQlUDWW1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQVNDYDUDHQVMlOYNODUSODWV
I|UDWWSU|YDQ\DLQQRYDWLYDDUEHWVVlWWPHWRGHURFKO|VQLQJDU
5HVXOWDWHUIDUHQKHWHURFKDUEHWVVlWWVNDDQYlQGDVLGHQIRUWVDWWD
XWYHFNOLQJHQDY6WRFNKROP
XSSUlWWDGHVHWWI|UVWD|YHUJULSDQGHPLOM|RFKKnOOEDUKHWVSURJUDPI|U1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQVRPEHVNUHYDUEHWVVlWW
PnORFKnWJlUGHU(IWHUVH[nUVWLOOlPSQLQJDYSURJUDPPHWKDU
VnYlOEHKRYHWDYUHYLGHULQJDYKnOOEDUKHWVPnOHQVRPEHKRYHWDWW
VDPODWEHVNULYDYLONDXWJnQJVSXQNWHUVRPE|UJlOODI|UXWIRUPQLQJDYVWDGVPLOM|RFKEHE\JJHOVHEOLYLWW\GOLJW'HVVXWRPKDU
PnONULQJVRFLDOKnOOEDUKHWW\GOLJJMRUWVRFKQ\DPnOKDUODJWVWLOO
3URJUDPI|UKnOOEDUVWDGVXWYHFNOLQJ V\IWDUWLOODWWYLVDSnKXU
1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQNDQXWYHFNODVPHGK|JDDPELWLRQHUQlU
GHWJlOOHUKnOOEDUWVWDGVE\JJDQGHXUHQUDGROLNDDVSHNWHU$YVLNWHQlUDWWGHWVNDOOELGUDWLOOI|UVWnHOVHQI|U1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQ
RFKVDPWLGLJWLQVSLUHUDWLOOQ\VNDSDQGHDUNLWHNWXULQQRYDWLYD
O|VQLQJDUKnOOEDUDOLYVVWLODURFKK|JNYDOLWDWLYDVWDGVUXP
,SURJUDPPHWYlYVWUDGLWLRQHOODVWDGVE\JJQDGVIUnJRURFK
IUDPnWV\IWDQGHKnOOEDUKHWVDPELWLRQHUVDPPDQ'HWJ|ULQWH
DQVSUnNSnDWWJHHQKHOWlFNDQGHELOGDYRPUnGHWVVWUXNWXUHOOHU
PDUNDQYlQGQLQJXWDQXWJ|UHWWNRPSOHPHQWWLOOSODQHURFK
SODQSURJUDPI|UKHODHOOHUGHODUDYRPUnGHW*HQRPDWWWLOOlPSD
SURJUDPPHWSnROLNDSODQHULQJVQLYnHURFKLROLNDVNHGHQVlNHUVWlOOVDWWVWDGVE\JJQDGVPlVVLJDNYDOLWHWHURFKK|JDKnOOEDUKHWVDPELWLRQHUJHQRPV\UDUKHODSURMHNWHW±IUnQKHOKHWWLOOGHWDOM
$PELWLRQHUQDNRQNUHWLVHUDVSnWYnVlWW

Bild: Urbio

StadsbyggnadsprincipernaJHUYlJOHGQLQJLGHNRPSOH[D
VWDGVE\JJQDGVSURFHVVHUQDGlUPHGYHWHQKHWRFKRPVRUJ
HIWHUVWUlYDVIUnQSODQHULQJRFKJHVWDOWQLQJWLOOJHQRPI|UDQGH
RFKI|UYDOWQLQJ6WDGVE\JJQDGVSULQFLSHUQDVNDVDPOlVDVPHG
NORRA DJURGÅ R DSSTADEN

RPUnGHVNDUDNWlUHUQD3UHFLVHUDGHVWDGVE\JJQDGVSULQFLSHUWDV
IUDPI|UUHVSHNWLYHHWDSS
HållbarhetsmålenGH¿QLHUDUGHPnOVRPlUVW\UDQGHI|U
hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden för såväl stadens
I|UYDOWQLQJDURFKERODJVRPI|UE\JJKHUUDUQDLRPUnGHW0nOHQ
NRQNUHWLVHUDVRFKI|UW\GOLJDVLKDQGOLQJVSURJUDPLQI|UYDUMH
XWE\JJQDGVHWDSSRFKI|OMVXSSXQGHUKHODSURFHVVHQ0nOHQ
VNDVlNHUVWlOODDWW1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQNRQWLQXHUOLJWOLJJHU
LIURQWOLQMHQLQRPKnOOEDUVWDGVXWYHFNOLQJ
3URJUDPPHWNDQNRPPDDWWVHV|YHULVDPEDQGPHGDWW
VWDGHQVPLOM|SURJUDPUHYLGHUDV|YHUWLG

Stockholms stads hållbarhetsarbete
Stockholm har under lång tid arbetat med höga målsättningar för stadsbyggande. Sedan tidigt 1900-tal har
staden arbetat målorienterat och byggt upp en välutvecklad infrastruktur för till exempel transporter, energi,
vatten och avlopp.
Den svenska ambitionen att sätta miljön på agendan
började tidigt och bidrog till att Sverige och Stockholm
redan på 1970-talet tog en ledande position, till exempel
genom att 1972 stå värd för FN:s första konferens om
den mänskliga miljön. 1974 infördes begreppet ”Hållbar
utveckling” i den svenska grundlagen. Redan 1976 antog
Stockholm sitt första miljöprogram, vilket med tiden även
har kommit att omfatta övergripande stadsbyggnadsfrågor
som energiförsörjning, transporter och grönytefrågor.
Utnämningen av Hammarby Sjöstad till stadens första
miljöprofilerade område har befäst Stockholms position
som en av världens mest hållbara städer och var en
starkt bidragande orsak till att Stockholm utnämndes till
Europas första miljöhuvudstad 2010. Ytterligare ett steg
har tagits 2015 i och med inrättandet av Stockholms stads
hållbarhetskommission för att ännu tydligare få in den
sociala dimensionen av hållbarhet i stadsutvecklingen.
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Norra Djurgårdsstaden präglas av mångfald och kontraster. Här finns en variation
av stads- och naturmiljöer med olika karaktär och uttryck, från småskalig bostads
bebyggelse och natursköna omgivningar till hårt exploaterad och storskalig industri
miljö för hamn och energianläggningar. Här möts gammalt och nytt, stort och smått.
Att bygga vidare på det som finns är en nödvändig förutsättning för ett långsiktigt
hållbart stadsbyggande och samtidigt grunden för att skapa en dynamisk och
attraktiv stadsmiljö. I detta kapitel beskrivs förutsättningar och förhållningssätt till
Norra Djurgårdsstadens unika kvaliteter. Genom att förstärka och inspireras av dessa
skapas ett område med tydlig egen identitet, som förenar känslan av att vara en urban
hembygd med upplevelsen av en dynamisk och inspirerande plats med hög wow-faktor.

→ Stadsbild och landskapsform

→ Skapa morgondagens unika kvaliteter

2PUnGHWUHSUHVHQWHUDUHQGHODYGHWRUJDQLVNDVNlUJnUGVODQGVNDSHWGlUYDWWHQKLVWRULVNWIXQQLWVUXQW+MRUWKDJVEHUJHWRFKL
YLNDUYLG)ULKDPQHQ/DQGVNDSHWKDU|YHUWLGI|UlQGUDWVGHOV
QDWXUOLJWGHOVJHQRPPDUNXWI\OOQDGHU,GDJDYWHFNQDVHWWWLOO
VWRUDGHODUOnJOlQWVWDGVODQGVNDSVNDSDWJHQRPXWI\OOQDGRFK
VFKDNWRPJlUGDWDY+MRUWKDJVEHUJHWRFK*lUGHWVRPW\GOLJD
WRSRJUD¿VNDHOHPHQW0RGHUQEHE\JJHOVH9lUWDYHUNHWVDQOlJJQLQJDURFKKDPQHQVIDUW\JI|UVWlUNHUGHVVDHOHPHQW0HG
XWJnQJVSXQNWIUnQVWDGVODQGVNDSHWVNDUDNWlURFKKLVWRULDVDPW
JHQRPDWWWDWLOOYDUDRFKI|UVWlUNDGHVSHFL¿NDNYDOLWHWHUQDL
UHVSHNWLYHGHORPUnGHVNDSDVHQQDWXUOLJYDULDWLRQLRPUnGHW

3ODQHUDGVWDGVXWYHFNOLQJL1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQLQQHElUVWRUD
P|MOLJKHWHUDWWWLOOI|UDRPUnGHWQ\DNYDOLWHWHUVRPNRPPHUDWW
EHUlWWDRPYnUWLGI|UIUDPWLGDJHQHUDWLRQHU7LOOGHXQLNDNDUDNWlUHUVRPLGDJIRUPDUVWDGVGHOHQOlJJVQ\DODJHUVRPEnGHLYnU
VDPWLGRFKIUDPWLGXSSOHYVVRPLQWUHVVDQWDRFKIUDPVWnHQGH
WLOOH[HPSHOLQRPKnOOEDUWVWDGVE\JJDQGH
%H¿QWOLJDE\JJQDGHURFKPLOM|HUNDQInQ\WWOLYJHQRPQ\D
IXQNWLRQHUPHQRFNVnJHQRPDWWLQJnLHWWQ\WWVDPPDQKDQJ
(QIUDPJnQJVIDNWRUlUDWWNXQQDDYOlVDKLVWRULHQRFKVHWLOODWW
GHWVDPWLGDELGUDUWLOOXSSOHYHOVHQDYRPUnGHW

→ Utgå från Norra Djurgårdsstadens karaktärer
%H¿QWOLJDPLOM|HURFKE\JJQDGHUJHUJUXQGHQI|UHQW\GOLJ
ORNDOLGHQWLWHWPHGKLVWRULVNI|UDQNULQJVRPVDPPDQWDJHWELGUDU
WLOORPUnGHWVLGHQWLWHW3ULQFLSHQI|UGHWWDXWJnUIUnQI|OMDQGH
TillgängliggörRFKVNDSDElWWUHnWNRPVWWLOORPUnGHWVXQLND
NYDOLWHWHU±KHOKHWHUVRPGHWDOMHU
SynliggörNYDOLWHWHUQDVnDWWGHWLOOYDUDWDVLVWDGVELOGHQ
([HPSHOYLVNDQLGHQWLWHWVVNDSDQGHE\JJQDGHUJHVHQIUDP
WUlGDQGHUROORFKYlUGHQLHWWRPUnGHJ|UDVLJSnPLQGDOlQJV
JDWRURFKLEOLFNInQJ
UtvecklaNYDOLWHWHUJHQRPDWWOnWDQ\DI|UXWVlWWQLQJDUIn
SnYHUNDEH¿QWOLJDPLOM|HUVnDWWVlUGUDJRFKYlUGHQIUDPKlYV
RFKI|UVWlUNV
NORRA DJURGÅ R DSSTADEN

Ljussättning av Gasklockorna.

Bild: Lennart Johansson

Unika kvaliteter
igår, idag, imorgon
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Interiöra kvaliteter ska
tillvaratas när byggnader
ges ny funktion.

Gasverket utvecklas till
ett kluster för kultur.

Förhållningssätt

→

Gasverket öppnas upp och levandegörs. Området ska
vara välkomnande för alla, så att så många som möjligt
får ta del av gasverkets unika värden och historia.

Gasverket

→

Gasverket har en central roll i det framtida Hjorthagen
och bidrar till att koppla samman de gamla och de nya
delerna av stadsdelen.

→

Gasverket ska både vara en destination för en bred
allmänhet, och erbjuda service för hela stadsdelen.
Området kännetecknas av en stor andel publika funktioner.

,*DVYHUNVRPUnGHWKDUGHWWLGLJDUHSURGXFHUDWVJDVWLOOVWDGHQV
JDVQlW2PUnGHWKDUYDULWVWlQJWI|UDOOPlQKHWHQL|YHUKXQGUD
nU1XVNDGHW|SSQDVXSSRFKI\OODVPHGQ\DYHUNVDPKHWHURFK
Q\WWOLY,XWYHFNOLQJHQVNDGHQXQLNDNDUDNWlUHQEHYDUDV
(QEHW\GDQGHGHODYRPUnGHWSODQHUDGHVRFKULWDGHVDY
DUNLWHNWHQ)HUGLQDQG%REHUJLVOXWHWDYWDOHW*DVYHUNVDPKHWHQVSURGXNWLRQVOLQMHIUnQROLNDHSRNHUNDQLGDJIRUWIDUDQGH
DYOlVDVRFKRPUnGHWKDUHQ|SSHQVWUXNWXUPHGVROLWlUDE\JJQDGHU
PHGXQLNDUNLWHNWXU7HJHOlUGHWGRPLQHUDQGHPDWHULDOHW
LRPUnGHW0nQJDE\JJQDGHURFKSURGXNWLRQVDQOlJJQLQJDU
¿QQVNYDURFKPLOM|QVRPKHOKHWKDUVWRUDNXOWXUKLVWRULVND
YlUGHQOLNVRPGHHQVNLOGDE\JJQDGHUQDVRPKDUK|JDUNLWHNWRQLVNNYDOLWHW

Området ska öppnas upp och fyllas med nya
verksamheter och nytt liv samtidigt som den
unika karaktären ska bevaras.
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→

Områdets höga arkitektoniska kvalitet ska värnas, både
genom varsamhet med den befintliga bebyggelsen och i
moderna tillägg. De befintliga byggnadernas karaktäristiska slutenhet ska vägas mot möjligheten att levandegöra
byggnaderna.

→ Gasverkets karaktäristiska struktur, där varje byggnad

landar på ett torg eller i en park och inte har några baksidor,
är en viktig utgångspunkt för framtida kompletteringar.

→

För angränsande kvarter gäller att Gasverkets särart
ska framhävas genom att ny bebyggelse bildar en kontrast,
till exempel i valet av fasadmaterial.

→

Gasverkets befintliga byggnader ska vara huvudnumret,
nya kompletterande byggnader ska stärka Gasverket, inte
vara dominerande. Gasklockornas dominerande roll ska
bibehållas i förhållande till ny bebyggelse och viktiga siktstråk mot dessa ska värnas.
Gasverkets struktur med
avläsbara produktionslinjer
ska värnas.

PROGRAM FÖR HÅ L LBAR STADSUTVECKLING

→

Fackverkskonstruktionen
på Gasklocka  3.

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Hållbarhetsmålen för Norra Djurgårdsstaden behöver
inom gasverksområdet vägas mot de mycket stora kulturhistoriska värdena.
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YHUNVDPKHWHUEHK|YHUKDQWHUDVSnHWWYDUVDPWVlWWGnVWDGV
GHOHQVW\QJGSXQNWI|UVNMXWVPRWGHQRPIDWWDQGHEHE\JJHOVHQ
LJDVYHUNVRPUnGHW
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Bild, beskuren: Lennart Johansson

Förhållningssätt

→

→

Stärk kopplingen till
övriga staden men låt
delar av Hjorthagens
gräns vara avläsbar.

Biblioteket i
Hjorthagen.

PROGRAM FÖR HÅ L LBAR STADSUTVECKLING

kransen som omger
Hjorthagsberget. Kompletterande bebyggelse som
syftar till att koppla ihop
det gamla Hjorthagen med
gasverksområdet ska ske
på parkens villkor.

→ Hjorthagsparken

kan bidra till att koppla
samman – stärk de sociala
kvaliteterna.

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Bild, beskuren: Lennart Johansson

→ Värna den gröna

Hjorthagens karaktär formas av låga
flerbostadshus, ett småskaligt serviceutbud
runt Artemisgatan och en tydlig inramning
av Hjorthagsbergets grönska.
+MRUWKDJHQVNDUDNWlUIRUPDVDYOnJDÀHUERVWDGVKXVHWWVPn
VNDOLJWVHUYLFHXWEXGUXQW$UWHPLVJDWDQRFKHQW\GOLJLQUDPQLQJ
DY+MRUWKDJVEHUJHWVJU|QVND
+MRUWKDJHQVVWDUNDORNDODLGHQWLWHWVRPEODQGDQQDWlU
NRSSODGWLOOVWDGVGHOHQVVPnVNDOLJDVHUYLFHXWEXGRFKRIIHQWOLJD

Hjorthagsparken utvecklas i anslutning
till den nya bebyggelsen i syfte att stärka
kopplingen till befintliga Hjorthagen.

Hjorthagens småskalighet är en kvalitet.

Bild, beskuren: Lennart Johansson

+MRUWKDJHQlUHWWERVWDGVRPUnGHPHGEHE\JJHOVHVRPWLOONRPPLWXQGHUROLNDHSRNHUIUnQWLOO2PUnGHWVNDUDNWlU
SUlJODVDYGHVVVPnVNDOLJDVWDGVEHE\JJHOVHPHGOnJDÀHUERVWDGV
KXVRFKEXWLNHULERWWHQYnQLQJHQSODFHUDGHOlQJVJU|QVNDQGH
VWDGVJDWRUPHQRFNVnGHVVYHJHWDWLRQRFKWRSRJUD¿VNDI|UKnOODQGHQ6RPNRQWUDVWWLOOGHWWD¿QQVKlURFNVnGHI|UVLQWLG
UDGLNDOWPRGHUQLVWLVNDYLWDERVWDGVKXVHQL$EHVVLQLHQULWDGH
DYDUNLWHNWHQ+$DOEHUJ+MRUWKDJHQVDWPRVIlUVRPI|UVWDGRFK
WLGLJDUHDUEHWDUVWDGVGHONQXWHQWLOOJDVYHUNHWRFKKDPQHQNDQ
IRUWIDUDQGHDYOlVDV

Småhusområdet
Abessinien.

Bild, beskuren: Lennart Johansson

Hjorthagen
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De enskilda
objektens gestaltning spelar stor roll.
Hjorthagen juni 2015.

Foto, beskuret: Hans Ekestang

Förhållningssätt

→

Industriverksamheterna inom området bejakas som
vitala och nödvändiga delar av stadens försörjning och
ekonomiska hållbarhet.

→

Både industriområden och infrastruktur ses som en del
av staden och ska utgöra en sammanhängande del av den.
Barriäreffekterna minskas.

→ Där så är möjligt bör verksamheter med publik eller

mer personintensiv verksamhet placeras i området eller dess
randzon för att skapa en trygg och befolkad miljö.

Bild, beskuren: Lennart Johansson

1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQSUlJODVWLOOYLVVGHODYVWRUVNDOLJLQGXVWULPLOM|RFKLQIUDVWUXNWXUEODQGDQQDWLRPUnGHWPHOODQ5RSVWHQ
RFK9lUWDKDPQHQVDPWLQRP/RXGGHQ+lUnWHU¿QQVEHWRQJEUXN
VNRUVWHQDURFKROMHFLVWHUQHUYDUVIXQNWLRQJHWWSODWVHUQDVLWW
W\GOLJDXWWU\FN%HE\JJHOVHQlUELWYLVPRQXPHQWDORFKNDQ
VHVSnOnQJWKnOOLVWDGHQ
+lUV\QOLJJ|UVVWDGHQVQ|GYlQGLJDLQIUDVWUXNWXURFKI|UV|UMQLQJVV\VWHPWLOOVWRUGHOJHQRPGHVVXWWU\FNRFKVNDODPHQ
RFNVnJHQRPVLQ|SSHQKHWRFKWLOOJlQJOLJKHW7LOOYLVVGHOVNDSDU
GHVVDREMHNWRFKRPUnGHQEnGHI\VLVNDRFKPHQWDODEDUULlUHU
,QRPGHVVDRPUnGHQlUGHQWUDGLWLRQHOODVWDGVYlYHQHUVDWW
PHGVWRUVNDOLJDREMHNWGLWEnGHE\JJQDGHURFKLQIUDVWUXNWXU
UlNQDV2PUnGHWVIXQNWLRQHUWDODUI|UDWWGHQQDNDUDNWlUWLOOYLVV
GHONRPPHUDWWNYDUVWnLQRP|YHUEOLFNEDUWLG,QRP/RXGGHQ
NRPPHUGHQGRFNHUVlWWDVDYQ\VWDGVEHE\JJHOVH

Norra Djurgårdsstaden präglas till viss del
av storskalig industrimiljö och infrastruktur,
bland annat i området mellan Ropsten och
Värtahamnen och inom Loudden.
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Bild, beskuren: Lennart Johansson

Industri och infrastruktur

Bild, beskuren: Kasper Dudzik Arkitekt: &Rundquist

Ett av avluftstornen
till Norra länken.

PROGRAM FÖR HÅ L LBAR STADSUTVECKLING

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

→

Genom Energihamnen utvecklas trygga och definierade
gaturum för att människor ska kunna röra sig genom och inom
området, till fots och till cykel.

→

Tillkommande bebyggelse kan inspireras av den industriella karaktären, till exempel när det gäller material och
formspråk, men utvecklas mot en högre gestaltningsmässig
ambitionsnivå.

→ De större, enskilda objektens gestaltning spelar stor roll.
17

Bild: Södra Värtan, Stockholms stad med AIX Arkitekter och Suteki Studios

Hamnens roll
som entré till
staden ska
synliggöras.
Skapa gena
och välkomnande stråk
mellan färjeterminalerna
och till närliggande
kollektivtrafik
och övriga
staden.
Södra Värtan.

Förhållningssätt

→

Hamnens koppling till staden ska stärkas, genom
att stadsmiljön så långt som möjligt närmar sig hamnanläggningarna.

Hamn och stad

18

Hamnen innehar en central roll i arbetet
med att ställa om Stockholmsregionen till
en långsiktigt hållbar region.
Magasin 2 i Frihamnen.

→ Hamnens roll som entré till staden ska synliggöras.
Skapa gena och välkomnande stråk mellan färjeterminalerna, samt till närliggande kollektivtrafik och
övriga staden.

Den nya Värtaterminalen blir en förlängning av
stadens offentliga rum genom ett taklandskap
som blir tillgängligt för allmänheten.

→

Ta tillvara de flöden av människor som alstras för
att stärka stadslivet i stort och utveckla besöksnäringen
i området. Skapa miljöer och platser som inbjuder till
vistelse och service i anslutning till färjeterminalerna.

→

Bilder: Stockholms Hamnar

+DPQHQRFKGHVVYHUNVDPKHWHUKDUDOOWLGKDIWHQYLNWLJUROOI|U
6WRFNKROPLQWHPLQVWXUHWWHNRQRPLVNWSHUVSHNWLY+DPQHQ
XWJ|UHWWYLNWLJWJRGVRFKORJLVWLNQDYI|UKHOD0lODUUHJLRQHQ
RFKKDUHQEHW\GDQGHUROOQlUGHWJlOOHUSDVVDJHUDURFKNU\VVQLQJVWUD¿NHQLgVWHUVM|Q9LGDUHLQQHKDUKDPQHQHQFHQWUDOUROO
LDUEHWHWPHGDWWVWlOODRP6WRFNKROPVUHJLRQHQWLOOHQOnQJVLNWLJWKnOOEDUUHJLRQJHQRPDWWVM|IDUWHQXWJ|UHWWKnOOEDUWVlWWDWW
WUDQVSRUWHUDVWRUDJRGVPlQJGHU6DNWDKDUKDPQHQRFKGHVV
YHUNVDPKHWHUYl[WVDPPDQRFKI|UHQDWVPHGDQGUDIXQNWLRQHU
LVWDGHQ,GDJ¿QQVKlUEODQGDQQDW6WRFNKROPVE|UVHQKRWHOO
RFKNRQVWKDOODUVRPlUYLNWLJDI|URPUnGHWVLGHQWLWHWRFKVNDSDU
NRQWUDVWHU+DPQHQELGUDUPHGHQLQWUHVVDQWG\QDPLNWLOOVWDGHQ
GlUVWRUVNDOLJEHE\JJHOVHYDWWHQUXPRFKKDPQEDVVlQJHU
VDPWVWDUNDOLQMlUDHOHPHQWVRPH[HPSHOYLVNDMHURFKSLUDU
EHULNDUVWDGVPLOM|Q'HVVXWRPDOVWUDUKDPQYHUNVDPKHWHQWLGYLV
LQWHQVLYDÀ|GHQDYPlQQLVNRU'HQNRPPHUVLHOODEnWWUD¿NHQ
VRPlUH[WUDSnWDJOLJXQGHUPRUJRQRFKNYlOOlUYLNWLJI|U
HQKnOOEDUXWYHFNOLQJDYVnYlOVWDGHQLVWRUWVRPQlURPUnGHW
6WRFNKROPlUHQVWDGSnYDWWQHWHQKDPQRFKVM|IDUWVVWDGVRP
P|MOLJJMRUWEODQGDQQDWKDQGHORFKP|WHQ+DPQHQL1RUUD
'MXUJnUGVVWDGHQKDUKLVWRULVNWYDULWRFKlUIRUWVDWWHQDYGH
KXYXGVDNOLJDHQWUpHUQDWLOO6WRFNKROP

→

I stadsdelen säkerställs förutsättningar för en
utveckling av primärt färje- och kryssningsverksamheten på kort och längre sikt. Samtidigt utgör sjöfarten genom godstrafiken från hamnen ett av de
mest energieffektiva sätten att transportera stora
godsmängder. Dess behov av anslutande infrastruktur
behöver beaktas med hänsyn till barriäreffekter och
stadsmässighet.

Staden och hamnen utvecklas parallellt
och närmar sig varandra.

PROGRAM FÖR HÅ L LBAR STADSUTVECKLING

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Hamnens dynamik och varierade skala inspirerar
den tillkommande bebyggelsen. Här ges utrymme för
hög bebyggelse.

→

Hamnverksamheten och det kultur- och industri
historiska arvet synliggörs genom omsorg i utformning
och materialval av såväl bebyggelse som det offentliga
rummet. Gamla hamnbyggnader ges ny användning,
helst med ett publikt innehåll.
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STAD

HAMN

STAD

HAMN

STAD

Principskiss för vattenfronten mot Lilla Värtan. Intensiva stadsmiljöer skapas mot vattnet och ger plats
för hamnverksamhet däremellan. Områdena knyts samman, men inte alltid längs vattenlinjen.

Förhållningssätt

Byggnation av Värtapiren.
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Flygbild med Lilla Värtan och Norra
Djurgårdsstaden i förgrunden.

Bild, beskuren: Stockholms Hamnar

Liksom i Stockholm i övrigt gör sig
vattnet ständigt påmint.

PROGRAM FÖR HÅ L LBAR STADSUTVECKLING

Husarviken.

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Bild, beskuren: Sockholms Hamnar

/LNVRPL6WRFNKROPL|YULJWlUYDWWQHWVWlQGLJWQlUYDUDQGH
L1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQ*HQRPQlUKHWWLOOYDWWQHWInURPUnGHW
VLQW\GOLJDLGHQWLWHWRFKLQWUHVVDQWDG\QDPLN+lUU\PVEnGH
+XVDUYLNHQVVPnVNDOLJKHWRFKJU|QVNDRFKKDPQHQVVWRU
VNDOLJDG\QDPLVNDPLOM|

Bild, beskuren: Stockholms stad genom Andersson Jönsson Landskapsarkitekter

Vattenrum och vattenfront

0|WHWPHGYDWWQHWlUEnGHGLUHNWRFKLQGLUHNW.DMDQOlJJQLQJDU
EDVVlQJHUEURDUIDUW\JRFKKDPQE\JJQDGHUXWJ|UGHQIUlPVWD
OLQMHQPRW/LOOD9lUWDQVYDWWHQ%DNRPRFKJHQRPGHWWDNDQ
VNlUJnUGVODQGVNDSHWVXUVSUXQJOLJDIRUPDYOlVDVL*lUGHWVRFK
+MRUWKDJHQVJU|QDK|MGHU3nVDPPDYLVNDQQlUKHWHQWLOOYDWWQHW
J|UDVLJSnPLQWOlQJUHLQLRPUnGHWLEODQGLGLUHNWDVLNWVWUnNRFK
LEODQGJHQRPDWWIDUW\JRFKKDPQE\JJQDGHUDQDVSnOnQJWKnOO
'HWlULQWHEDUDYDWWQHWVYLVXHOODNYDOLWHWHUVRPlUDYYlUGH
XWDQlYHQGHVVP|MOLJKHWWLOOUHNUHDWLRQRFKHNRORJLVNDVDPEDQG9DWWHQIURQWHQL1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQKDUIUlPVWQ\WWMDWV
I|UWUDQVSRUWHURFKYHUNVDPKHWHU1lUVWDGHQXWYHFNODVLRPUnGHW
VNDlYHQGHDQGUDSRWHQWLDOHUQDWDVWLOOYDUD

→

Utveckla och
aktivera vattenfronten genom att
skapa offentliga
rum för alla, med
ett rikt innehåll
och omsorgsfull
gestaltning.

Öka allmänhetens tillgång
till vattnet. Skapa sammanhängande stråk i så stor utsträckning som möjligt. Såväl siktlinjer
som fysiska kopplingar ska användas medvetet för att stärka
närheten till och upplevelsen
av vattnet.

→

Utveckla och aktivera
vattenfronten genom att skapa
offentliga rum för alla, med ett
rikt innehåll och omsorgsfull
gestaltning.

→

Vattnets ekologiska värden
värnas i utformningen av stadsdelen.

→

Verksamheter som nyttjar
vattnet, till exempel bad, båtplatser och kollektivtrafik ska
främjas där så är möjligt.

→

De stora vattenrummen
möjliggör att högre bebyggelse
kan prövas i lämpliga lägen,
medan en lägre skala bör användas mot Husarviken.

→

Vattenlinjen kan, där så
bedöms lämpligt, omformas
för att skapa ökad vattenkontakt och vattenrum med högre
kvalitet.
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Utformningen av
Norra Djurgårdsstaden ska bidra till
att stärka parkens
värden.

.XQJOLJD1DWLRQDOVWDGVSDUNHQlU6WRFNKROPVJU|QDRDVRFKHWW
DYGHPHUYlOEHV|NWDUHNUHDWLRQVRPUnGHQDLUHJLRQHQ1DWLRQDO
VWDGVSDUNHQVWUlFNHUVLJ|YHUHQPLOIUnQ8OULNVGDORFK6|UHQWRUS
LQRUUWLOO'MXUJnUGHQRFK)MlGHUKROPDUQDLV|GHU3DUNHQVRP
RPIDPQDULSULQFLSKHOD1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQKDUEHW\GDQGH
HNRORJLVNDYlUGHQRFKNXOWXUKLVWRULVNDODJHUVRPYLWWQDURPHQ
KLVWRULVNNRQWLQXLWHW3DUNHQKDUHWWULNWYl[WRFKGMXUOLYPHG

Förhållningssätt
NATIONALSTADSPARKEN
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→

Låt Nationalstadsparken sätta prägel på
stadsdelen. Upplevelsen av parken kan ökas
genom att koppla stråk och mindre parker till
Nationalstadsparken. Många ska uppleva att
de bor vid parken.

→

Nationalstadsparken har betydande
ekologiska värden och kulturhistoriska lager
som vittnar om en historisk kontinuitet.
|YHUROLNDVRUWHUVEORPYl[WHUPHUlQ VNDOEDJJVDUWHU
RFKFLUNDKlFNDQGHInJHODUWHU'HPnQJDnOGULJDHNDUQD
HUEMXGHUOLYVUXPI|UEnGHLQVHNWHURFKInJODURFKXWJ|UHWWDY
QRUUD(XURSDVVW|UVWDVDPODGHHNEHVWnQG6DPWLGLJWSnPLQQHU
HNDUQDRPSDUNHQVOnQJDKLVWRULDLNXQJOLJlJRVRPP|MOLJJMRUW
HWWEHYDUDQGHDYHWWXQLNWNXOWXUKLVWRULVNWODQGVNDS
6WDGVXWYHFNOLQJHQL1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQLQQHElUDWWHQQ\
VWDGVIURQWELOGDVPRW1DWLRQDOVWDGVSDUNHQSnÀHUDSODWVHU

Norra Djurgårdsstadens norra del har formats
med relativt låg bebyggelse i en dov färgskala,
med syfte att minska påverkan på Nationalstadsparken.

Bild, beskuren: Stockholms stad med Aaro Designsystem

Bild, beskuren: iStock

Nationalstadsparken

Utformningen av Norra Djurgårdsstaden ska
bidra till att stärka parkens värden.

PARK

→

Nationalstadsparkens karaktär och ekologiska
värden kan tas till vara och inspirera gestaltningen
av parker och offentliga rum i stadsdelen.
BEBYGGELSE

Flygbild över del av Nationalstadsparken och Stockholm.

PROGRAM FÖR HÅ L LBAR STADSUTVECKLING

Genom att koppla mindre parker mot Nationalstadsparken förstärks
upplevelsen av denna. Friktionsytorna mot parken ökas genom att
skapa en oregelbunden bebyggelsegräns – fler upplever sig bo direkt
mot Nationalstadsparken.

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

→

Nationalstadsparken är ett komplement till,
inte en ersättning för, parkytor i stadsdelen.

→

Mötet mellan park och bebyggelse ska ske
med utgångspunkt i parkens värden, närmiljön
samt landskapet i stort. Detta kan se olika ut
beroende på vilka delar av parken som berörs.
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Med utgångspunkt från visionen och områdets unika kvaliteter, ska strategierna
säkerställa att Norra Djurgårdsstaden utvecklas över tid på ett hållbart sätt.
Ambitionen är att de sammantaget ska spegla den helhetssyn som är en förutsättning för hållbar stadsutveckling.

Bild Kolkajen, beskuren: Stockholms stad med Adept/Mandaworks
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'HIHPVWUDWHJLHUQDRPIDWWDUÀHUWDOHWDYGHDVSHNWHURFKGLPHQVLRQHUVRPEHK|YHURPKlQGHUWDVLSURMHNWHW±VnYlOHNRORJLVND
RFKHNRQRPLVNDVRPVRFLDODDVSHNWHULUHODWLRQWLOOHQUXPVOLJ
NRQWH[W6WDGHQVK|JDDPELWLRQHUI|U1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQ|NDU
NUDYHWSnSULRULWHULQJDULLQYHVWHULQJVYHUNVDPKHWHQ6W\UQLQJHQ
VNDXWJ|UDVDYHWWVWDGV|YHUJULSDQGHSHUVSHNWLYGlUYLNWLJDDYYlJQLQJDUPnVWHJ|UDVPHOODQROLNDLQWUHVVHQRFKYHUNVDPKHWVPnO
)|UYHUNOLJDQGHWDYVWDGVXWYHFNOLQJVRPUnGHWVYLVLRQI|UXWVlWWHU
HWWVXFFHVVLYWJHQRPI|UDQGHPHGEHDNWDQGHDYVWDGHQVLQYHVWHULQJVVWUDWHJL'HWlUYLNWLJWDWWVWDGHQVWUlYDUHIWHUDWWVlNHUVWlOOD
JRGDLQWlNWHUIUnQGHPDUNYlUGHQVRPVNDSDVJHQRPRPUnGHWV
RPYDQGOLQJRFKDWWSURMHNWHWJHQRPV\UDVDYHQNRVWQDGVPHG
YHWHQKHWYDGU|UVWDGHQVLQYHVWHULQJVXWJLIWHURFKGULIWHNRQRPL
,HQGHODYVHHQGHQlUGHIHPVWUDWHJLHUQDLQWLPWVDPPDQNRSSODGHRFKJHQRPHQLQWHJUHUDGWLOOlPSQLQJDYVWUDWHJLHUQD
VWDGVE\JJQDGVSULQFLSHUQDRFKKnOOEDUKHWVPnOHQNDQV\QHUJL
HIIHNWHURFKPHUYlUGHQXSSQnV'HWWDI|UKnOOQLQJVVlWWLQQHElU
lYHQDWWVWUDWHJLHUQDRPVlWWVSnROLNDXUEDQDVNDORURFKLROLND
VDPPDQKDQJLSODQHULQJJHVWDOWQLQJRFKJHQRPI|UDQGH
+nOOEDUVWDGVXWYHFNOLQJE\JJHUSnKHOKHWVV\QRFKOnQJVLNWLJKHWVnYlOLSODQHULQJVRPJHQRPI|UDQGH'HWLQQHElUDWWHQ
UREXVWRFKJHQHUHOOVWDGVVWUXNWXUHWDEOHUDVVRPJHUÀH[LELOLWHW
I|UIUDPWLGDI|UlQGULQJDU±EnGHSnNRUWRFKOlQJUHVLNW2PUnGHW
NRPPHUDWWXWYHFNODV|YHUOnQJWLGPHQnWJlUGHUNDQEHK|YD
NORRA DJURGÅ R DSSTADEN

De fem strategierna kan tillämpas
på flera nivåer, för Norra Djurgårdsstaden som helhet, ett delområde,
en bebyggelseetapp eller en enskild
byggnad. Levande stad fokuserar
på människan genom formandet av
en attraktiv och levande stadsmiljö.
Tillgängligt och nära handlar om den
täta och tillgängliga staden som ger
underlag för hållbara transportsätt.
I Norra Djurgårdsstaden skapas flexibla
och robusta lösningar som bidrar till
Resurshushållning och klimatansvar
för att möta en föränderlig framtid.
Låt naturen göra jobbet beskriver hur
ekosystemen kan nyttjas för ett rikt
växt- och djurliv och för människors
hälsa och välmående. I Norra Djurgårdsstaden stimuleras Engagemang
och inflytande för att skapa motivation
och förankring på platsen, men även
för att sprida kunskap och erfarenheter.

YLGWDVWLOOIlOOLJWHOOHUPHGNRUWIUDPI|UKnOOQLQJ6WUDWHJLHUQDNDQ
KlUYLGODJIXQJHUDEnGHVRPULNWOLQMHURFKVRPNDWDO\VDWRUHUI|U
DWWnVWDGNRPPDI|UlQGULQJ,YLVVDIDOONDQVWUDWHJLHUQDNRPPD
DWWVWnLPRWVDWVI|UKnOODQGHWLOOYDUDQGUD(QDYYlJQLQJEHK|YHU
J|UDVLYDUMHHQVNLOWIDOOPHOODQROLNDLQWUHVVHQ
+nOOEDUWVWDGVE\JJDQGHLQQHElUDWWKlQV\QEHK|YHUWDVWLOOHQ
UDGDVSHNWHUSnÀHUDQLYnHURFKXUÀHUDSHUVSHNWLY7LOOlPSQLQJHQDYVWUDWHJLHUQDXWJnUEODQGDQQDWGlUI|UIUnQWUHNlUQYlUGHQ
HOOHUGLPHQVLRQHUDYKnOOEDUKHWVSHUVSHNWLYHWVRPNRPSOHWWHUDU
GHPHUWHPDWLVNWIRUPXOHUDGHVWUDWHJLHUQD
Människan±P|MOLJKHWHQWLOOI|UV|UMQLQJUHNUHDWLRQNXOWXURFK
XSSOHYHOVHUVDPWVRFLDOWXWE\WHLHQWU\JJRFKDWWUDNWLYVWDGVPLOM|
Staden±VWDGVPLOM|Q GHQI\VLVNDI|UHWHHOVHQ PHGVLQDE\JJQDGHUYHUNVDPKHWHURFKRIIHQWOLJDUXPVRPVDPPDQWDJHWXWJ|U
EnGHHQP|MOLJKHWVRPEHJUlQVQLQJI|UDWWWLOOJRGRVHPlQQLVNDQV
EHKRY,VWDGHQLQJnUlYHQGHXUEDQDV\VWHPIXQNWLRQHURFK
À|GHQVRPJ|UVWDGVOLYHWP|MOLJW
Tiden±DWWSODQHUDXWLIUnQQXOlJHWPHQVDPWLGLJWWDDQVYDUI|U
VnYlOKLVWRULHQVRPNRPPDQGHJHQHUDWLRQHURFKGlUPHGDJHUD
PHGHWWOnQJVLNWLJWSHUVSHNWLY
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Bild, beskuren: Midroc Property Development med White

LEVANDE STAD

Södra Värtan.

Stadsbyggnadsprinciper
→ Koppla samman staden

Levande stad
Stadens motto ”Vår stad – dygnet runt varje dag” är i högsta grad vägledande
för områdets utveckling. En levande stad utgår från medborgaren: från mänskliga
behov, önskemål och från en mänsklig skala. Den ska därför vara öppen och välkomnande för alla människor, i olika livsskeden. Spontana och oväntade möten ökar
potentialen för mänsklig och samhällelig utveckling. Stadens struktur lägger grunden
för detta där de offentliga rummen och mötet mellan det offentliga och privata utgör
kärnan i det urbana livet. En levande stad har ett varierat innehåll och rymmer funktioner som gör den befolkad, trygg och spännande dygnet runt, året runt.

6WDGVGHOHQSODQHUDVVRPHQQDWXUOLJI|UOlQJQLQJDYLQQHU
VWDGHQPHGHQUREXVWRFKVDPPDQKlQJDQGHVWDGVVWUXNWXU
XWDQI\VLVNDRFKVRFLDODEDUULlUHU'HWlULV\QQHUKHWGHW
RIIHQWOLJDUXPPHWLIRUPDYJDWRUSODWVHURFKSDUNHUVRP
VNDNRSSODVDPPDQVWDGHQ'lULJHQRPNDQIXQNWLRQHU
P|WHVSODWVHURFKVWUnNLROLNDGHODUDYVWDGHQNRPSOHWWHUD
RFKVWlUNDYDUDQGUDRFKVWDGHQEOLUPLQGUHVnUEDUI|U
I|UlQGULQJDU

→ Flexibel planering
)|UE\JJQDGHUDYRIIHQWOLJNDUDNWlUE|UPXOWLIXQNWLRQDOLWHW
HIWHUVWUlYDVVnDWWORNDOHUQ\WWMDVSnHWWRSWLPDOWVlWW'HWVND
¿QQDVHQOnQJVLNWLJUREXVWKHWRFKÀH[LELOLWHWLGHQI\VLVND
SODQHULQJHQL1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQ)|UDWWP|MOLJJ|UDGHWWD
VNDRPUnGHWVGHWDOMSODQHUGlUVnlUOlPSOLJWYDUDÀH[LEODI|U
PnQJDIXQNWLRQHURFKNRPPDQGHI|UlQGULQJDU'HWWDNUlYHU
HQI|UDQNULQJPHGVnYlOE\JJKHUUHVRPDOOPlQKHW
Förhöjda bottenvåningar och flera möjliga entréer
ger en flexibel bebyggelsestruktur, som rymmer
såväl bostäder som kontor och butiker.
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→ Offentliga rum för olika behov,

3ODWVHUVRPQ\WWMDVP\FNHWLGHWYDUGDJOLJDOLYHW±VNRORUKnOO
SODWVHUOLYVPHGHOVEXWLNHUSDUNHU±RFKIXQNWLRQHUVRPWLGYLV
GUDUWLOOVLJP\FNHWIRONVSHODUHQYLNWLJUROOI|UDWWVWlUNDDQGUD
IXQNWLRQHULVWDGHQRFKELGUDULK|JXWVWUlFNQLQJWLOOHQOHYDQGH
RIIHQWOLJPLOM|'HQQDP|MOLJKHWVNDPHGYHWHWWDVWLOOYDUDLSODQHULQJHQVnDWWSODFHULQJRFKSURJUDPPHULQJDYSODWVHUVWUnNRFK
E\JJQDGHUVDPYHUNDUI|UDWWVNDSDHWWULNWRFKWU\JJWVWDGVOLY

→ Intensiva och karaktärstarka platser
1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQVNDU\PPDHQDUNLSHODJDYLQWHQVLYD
SODWVHU±QRGHUVRPPHGK|JWlWKHWHWWVlUVNLOWLQQHKnOOHOOHU
JHVWDOWQLQJVNDSDUNDUDNWlUVVWDUNDRULHQWHULQJVSXQNWHULRPUnGHW
'HWWDNDQVHROLNDXWSnROLNDSODWVHU'HWNDQYDUDHWWWRUJYLG
WXQQHOEDQDQHQSODWVYLGHQPlUNHVE\JJQDGHOOHUHQNDMSURPHQDG
,YDUMHGHORPUnGHE|ULGHQWL¿HUDVYLONDSODWVHUVRPKDUVW|UVW
SRWHQWLDODWWIXQJHUDVRPElUDUHDYHQORNDOLGHQWLWHWRFKULNW
IRONOLY3UHFLVHUDGHVWUDWHJLHUWDVYLGEHKRYIUDPI|UKXUGHVVD
NYDOLWHWHUNDQVWlUNDV

→ Speciella målpunkter
1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQVNDYDUDLQEMXGDQGHRFKDWWUDNWLYWVRP
EHV|NVPnOlYHQI|UPlQQLVNRUVRPWLOOYDUGDJVLQWHERUHOOHU
YHUNDULRPUnGHW±I|UVnYlOERHQGHLVWDGHQV|YULJDGHODUVRP
PHUOnQJYlJDEHV|NDUH,1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQVND¿QQDV
SODWVHURFKYHUNVDPKHWHUWLOOH[HPSHOLQRPNXOWXULGURWWRFK
UHNUHDWLRQVRPlUXQLNDL6WRFNKROPRFKNDQIXQJHUDVRP
PDJQHWHUVRPDOVWUDUVWDGVOLY

Gasverket

dygnet runt, året runt

LEVANDE STAD

→ Ta vara på naturliga flöden

En gångväg med stark identitet kopplar samman
Hjorthagens olika delar. Gångvägen är ett av
stadens konstprojekt.

2PUnGHWVJDWRUWRUJRFKSODWVHUVNDI\OODHQPlQJGROLNDEHKRY
I|UDOODVRPERUYHUNDUHOOHUEHV|NHURPUnGHW.XQVNDSRP
ORNDONOLPDWHNRORJLVNDVDPEDQGPnOSXQNWHURFKVWUnNPHG
PHUDVNDQ\WWMDVI|UDWWVNDSDHQYlYDYIXQNWLRQHOODWU\JJD
RFKLQEMXGDQGHRIIHQWOLJDUXP,QRPYDUMHGHORPUnGHVND¿QQDV
HQPnQJIDOGDY\WRUPHGROLNDNDUDNWlUHUI|UDWWSDVVDROLND
PlQQLVNRUPHGROLNDEHKRYXQGHUROLNDnUVWLGHURFKWLGHUSn
G\JQHW9LVVDSODWVHUNDQYDUDJHQHUHOODWLOOVLQNDUDNWlUDQGUD
PHUW\GOLJWSURJUDPPHUDGHRFKULNWDGHWLOOHQYLVVIXQNWLRQ
HOOHUPnOJUXSS'HWNDQLQQHElUDDWWQnJUDSODWVHUXWIRUPDV
VRPWUDGLWLRQHOOD¿QSDUNHURFKDQGUDVRP|SSQDJUlV\WRUHOOHU
DNWLYLWHWVWRUJ

→ Tillfällig eller flexibel användning
)OH[LELOLWHWHIWHUVWUlYDVGlUSODWVHUNDQInlQGUDGDQYlQGQLQJ
HIWHUnUVWLGHOOHUJHVHQWLOOIlOOLJDQYlQGQLQJYLGROLNDHYHQHPDQJ7LOOH[HPSHONDQHWWWRUJEOLHQVNULGVNREDQDYLQWHUWLG
HOOHUEDGEU\JJRUDQOlJJDVYLGYDWWQHW|YHUVRPPDUHQ'HW
RIIHQWOLJDUXPPHWE|UJHXWU\PPHI|UWLOOIlOOLJDDNWLYLWHWHURFK
YHUNVDPKHWHU±EnGHXQGHUE\JJWLGHQRFKQlURPUnGHWlUNODUW

Ropsten

Hjorthagen
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PROGRAM FÖR HÅ L LBAR STADSUTVECKLING

Frihamnen

Intensiva platser, målpunkter
och flöden bidrar till en levande
stadsmiljö.

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Loudden

Inom varje delområde ska finnas en
mångfald av ytor med olika karaktärer för
att passa olika människor med olika behov
under olika årstider och tider på dygnet.

Bild, beskuren: Lennart Johansson

Bild, beskuren: Lennart Johansson

Södra
Värtahamnen
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Mål och delmål

'HWlUDYVWRUYLNWDWWKDEnGHGDJRFKQDWWEHIRONQLQJI|UDWW
nVWDGNRPPDHQOHYDQGHVWDG%RVWlGHUYHUNVDPKHWHUKDQGHO
RFKVHUYLFHVNDLQWHJUHUDVVnOnQJWVRPP|MOLJW)XQNWLRQVEODQGQLQJNDQlYHQJHQHUHUDVDYDWWHQVWDNDNYDUWHUHOOHU
PLQGUHGHORPUnGHQPHGHQVWDUNHJHQLGHQWLWHWLQWHJUHUDVL
GHQVDPPDQKlQJDQGHVWDGVYlYHQ([HPSHOSnGHWlUKDPQPLOM|QHOOHU*DVYHUNHWVRPJHQRPXWPlUNDQGHGUDJNDQELGUD
PHGDQGUDVlUVNLOGDNYDOLWHWHULRPUnGHW

9DULDWLRQRFKHQPnQJIDOGDYE\JJKHUUDUVNDHIWHUVWUlYDV
|YHUWLGLJHVWDOWQLQJLLQQRYDWLYDO|VQLQJDULE\JJQDGHUV
XWIRUPQLQJRFKVWRUOHNHOOHULGHVVDQYlQGQLQJVRPUnGH9DUMH
XWE\JJQDGVHWDSSVNDU\PPDERVWlGHUPHGROLNDXSSOnWHOVH
IRUPHU'HVVXWRPYlONRPQDVROLNDW\SHUDYNDWHJRULERHQGHQ
RFKERHQGHNRQFHSWH[HPSHOYLVVWXGHQWERVWlGHUlOGUHERHQGHQ
RFKE\JJHPHQVNDSHU'HQQDPnQJIDOGVNDWLOOnWDVSnYHUND
EHE\JJHOVHQVJHVWDOWQLQJPHQNDQRFNVnLYLVVPnQDYVSHJODV
LGHWRIIHQWOLJDUXPPHW

→ Offentligt möter privat

Uteservering i Hjorthagen. Öppna, levande
bottenvåningar berikar gatumiljön.

Funktionsblandning och variation eftersträvas
såväl i det enskilda huset som för ett kvarter eller
delområde.
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→ Aktiva och öppna bottenvåningar
*DWXPLOM|QVNDYDUDYDULHUDGRFKXSSOHYHOVHULNPHGHQPHGYHWHQ
SODFHULQJDYYHUNVDPKHWHURFKDNWLYLWHWHULERWWHQYnQLQJDUQD
2DYVHWWRPJDWDQGRPLQHUDVDYERVWlGHUHOOHUYHUNVDPKHWHUVND
HQ|SSHQNDUDNWlUPHGWlWKHWPHOODQHQWUpHUHIWHUVWUlYDV

→ Konst som berikar
8WEXGRFKWLOOJnQJWLOONRQVWKDUVWRUEHW\GHOVHI|UDWWEHULND
XSSOHYHOVHQDYGHWRIIHQWOLJDUXPPHW.RQVWHQNDQWDVLJXWWU\FNSnROLNDVlWWLQWHJUHUDGLEHE\JJHOVHQJHQRPLQVWDOODWLRQHU
HOOHUWUDGLWLRQHOODNRQVWYHUNSnSODWVHURFKOlQJVVWUnNHOOHUVRP
GHODYWLOOH[HPSHOHQOHNSODWV6WDGHQDYVlWWHUHQSURFHQWDYGH
RIIHQWOLJDLQYHVWHULQJDUQDI|UDWWELGUDWLOOlQGDPnOHW

→ Rikhet på intryck – omsorgsfull gestaltning
2PUnGHWVE\JJQDGHURFKSODWVHUELGUDUEnGHJHQRPVLQJHVWDOWQLQJ
RFKVLWWLQQHKnOOWLOOHQULNHGRPDYKlQGHOVHURFKLQWU\FN+HOKHWHQ
OLNDYlOVRPGHWDOMHUQDELGUDUWLOOXSSOHYHOVHQDYVWDGHQVUXP
*HVWDOWQLQJHQVNDVNHPHGXWJnQJVSXQNWIUnQGHJnHQGHGHWYLOO
VlJDIUnQ|JRQK|MGLHWWOnQJVDPWWHPSR'HWLQQHElUDWWIUDPI|U
DOOWERWWHQYnQLQJDUQDPHQlYHQDQGUDGHODUDYEHE\JJHOVHQVND
KnOODHQK|JDUNLWHNWRQLVNNYDOLWHWRFKHWWJRWWGHWDOMXWI|UDQGH
(QYDULDWLRQDYLQWU\FNI|UXWVlWWHUHQRPVRUJLXWIRUPQLQJHQDY
GHWDOMHUVRPSRUWDUI|QVWHUVN\OWI|QVWHUEDONRQJHURFKEXUVSUnN
PHQNUlYHUlYHQVWRURPVRUJRPGHWRIIHQWOLJDUXPPHWVP|EOHULQJRFKXWUXVWQLQJ'HWlUYLNWLJWPHGHWWGULIWHNRQRPLVNWSHUVSHNWLY
I|UDWWVlNHUVWlOODHQOnQJVLNWLJNYDOLWHW$UNLWHNWXUHQLRPUnGHW
E|ULVLJYDUDVnVWDUNDWWGHQELGUDUWLOORPUnGHWVRPEHV|NVPnO

Bild, beskuren: Stockholms stad

→ Eftersträva variation

6WDGVPLOM|QVNDXWIRUPDVPHGHQDYOlVEDULQGHOQLQJL\WRUPHG
ROLNDJUDGDYRIIHQWOLJKHW(QWUpHUVNDVRPSULQFLSRULHQWHUDVPRW
RIIHQWOLJDJDWRURFKSODWVHU7LOOERVWlGHUE|UVRPUHJHO¿QQDV
JnUGDUPHGHQSULYDWHOOHUKDOYSULYDWNDUDNWlUgYHUJnQJHQPHOODQ
RIIHQWOLJWRFKSULYDWNDQVHROLNDXWEHURHQGHSnVWDGVPLOM|QV
NDUDNWlUVNDODRFKLQQHKnOO,VPDODJDWXUXPHOOHUWlWEHIRONDGH
VWUnNPHGP\FNHWYHUNVDPKHWHUE|UJUlQVHQPHOODQRIIHQWOLJW
RFKSULYDWOLJJDLIDVDGOLY/lQJVJDWRUPHGInHOOHULQJDYHUNVDPKHWHULERWWHQYnQLQJDUQDNDQKDOYSULYDWD]RQHUXWDQI|UHQWUpHUQD
JHXWU\PPHI|USHUVRQOLJSnYHUNDQVRPNDQEHULNDJDWXPLOM|Q
RFKVNDSDP|MOLJKHWWLOOVSRQWDQDP|WHQ

LEVANDE STAD

→ Hållbarhetsmål – Levande stad

→ Blanda funktioner

→ Integrerade lösningar

Genom medveten utformning kan tydlighet och
avläsbarhet nås mellan det privata och offentliga.

PROGRAM FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING

,1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQ¿QQVHQPlQJG\WWUHIDNWRUHUH[HPSHO
YLVEXOOHUVW|UQLQJDUVRPEHK|YHUKDQWHUDVI|UDWWVNDSDJRGD
ERHQGHPLOM|HU6W|UQLQJDUQDVNDVnOnQJWP|MOLJWUHGXFHUDVYLG
NlOODQPHQLEODQGNUlYVlYHQVlUVNLOGXWIRUPQLQJSnUHVSHNWLYH
E\JJQDGI|UDWWUHJOHURFKULNWOLQMHUVNDXSSQnV,GHVVDIDOOVND
JRGDKHOKHWVO|VQLQJDUHIWHUVWUlYDVRFKVN\GGHWYDUDHQLQWHJUHUDG
GHODYDUNLWHNWXUHQRFKJHVWDOWQLQJHQ
NORRA DJURGÅ R DSSTADEN

1.1

Skapa en robust och sammanhängande
stadsstruktur.

1.1.1

 tveckla naturliga kopplingar till omgivande
U
stadsdelar.

1.1.2

 kapa en flexibilitet där så är lämpligt i områdets
S
detaljplaner som möjliggör för många funktioner och
kommande förändringar.

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

 kapa ett varierat bostadsutbud med olika
S
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.

1.3

Planera för ett välfungerande vardagsliv.

1.3.1

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

1.3.2

 lanera för god tillgång till privat service, arbetsP
platser samt lokaler för distansarbete.

1.3.3

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

1.3.4

 kapa möjligheter för att tillhandahålla tjänster
S
som underlättar vardagslivet genom digitalisering
av stadsdelen.

1.4

 kapa attraktiva och trygga platser dygnet runt,
S
året runt.

1.4.1

 lanera för funktionsblandning som ger liv och
P
rörelse på utvalda gator och platser.

1.4.2

 kapa målpunkter och aktiviteter som attraherar
S
olika besökare till Norra Djurgårdsstaden.

1.4.3

 tforma allmänna platser så att alla känner sig trygga
U
och välkomna under dygnets alla timmar.

1.4.4

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

Förslag till uppföljningsmått och ansvar för varje mål åter
finns på sidan 52.
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Bild, beskuren: Södra Värtan, Stocholms stad med AIX Arkitekter

TILLGÄNGLIGT OCH NÄRA

Stadsbyggnadsprinciper
→ Koppla ihop

Tillgängligt och nära
Utformningen av en stadsdel och tillgång till service i närområdet har en stor
inverkan på vilka resmönster som skapas. I Norra Djurgårdsstaden skapas en tät,
funktionsblandad och tillgänglig stad som i sig minskar transportbehovet och
samtidigt ger underlag för långsiktigt hållbara transportsätt. I området tillämpas
en tydlig trafikhierarki som prioriterar gång och cykel, följt av kollektivtrafik och
i sista hand bilar. För att transportera fler människor och mer gods i en växande
och hållbar stad behövs en övergång till mer kapacitetsstarka och resurseffektiva transportmedel. Strukturen i området ska vara tydlig och orienterbar, med
stadsrum som gestaltas med utgångspunkt från gående och cyklister.t
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PROGRAM FÖR HÅ L LBAR STADSUTVECKLING

$WWNRSSODLKRSRPUnGHWWLOOHQVDPPDQKlQJDQGHVWDGVYlY
XQGHUOlWWDUWUDQVSRUWHUWLOOIRWVRFKPHGF\NHO1RUUDOlQNHQ
/LGLQJ|YlJHQRFK9lUWDEDQDQELOGDULGDJGHOYLVVYnU
IRUFHUDGHEDUULlUHUVRPEHK|YHU|YHUEU\JJDVSnVWUDWHJLVNW
YLNWLJDSODWVHU
2PUnGHQPHGLQGXVWULHOONDUDNWlUNUDIWLJDWRSRJUD¿VNDI|U
KnOODQGHQHOOHUVW|UUHJU|QRPUnGHQNDQXSSOHYDVVRPRWU\JJD
RFKRWLOOJlQJOLJDRFKGlUPHGXWJ|UDEDUULlUHUI\VLVNWVRPPHQWDOW
, GHIDOOLQJDDQGUDEUDDOWHUQDWLYDVWUnN¿QQVE|UJOHVWEHIRONDGH
VWUnNPHOODQROLNDRPUnGHQDNWLYHUDVI|UDWW|NDP|MOLJKHWHQDWW
U|UDVLJWU\JJWXQGHUDOODWLGHUSnG\JQHW

→ Anpassa miljön efter den mänskliga skalan
3ULRULWHULQJHQDYJnQJRFKF\NHOWUD¿NVNDDYVSHJODVLJLVWDGVUXPPHQ*nQJEDQRURFKF\NHOYlJDUVNDJHVIXQNWLRQHOODRFK
JHQHU|VDPnWW6DPWLGLJWVNDXWIRUPQLQJHQDYJDWRURFKWRUJJHV
HQVNDODVRPVWnULSURSRUWLRQWLOOGHVVIXQNWLRQRFKRPJLYDQGH
EHE\JJHOVH2PUnGHWVNDJHVWDOWDVI|UDWWXSSOHYDVLHWWOnQJVDPW
WHPSRPHGHWWVPnVNDOLJWJDWXQlWVRPHUEMXGHUPnQJDRFKJHQD
NRSSOLQJDUJHQRPRPUnGHW*DWRURFKVWUnNVNDOOLQWHEDUDIXQJHUD
I|UDWWU|UDVLJJHQRPRPUnGHWXWDQRFNVnJHSODWVI|UYLVWHOVH
WLOOH[HPSHOLIRUPDYXWHVHUYHULQJDU6nYlOJDPODVRPXQJD
VNDOONXQQDU|UDVLJVlNHUWRFKWU\JJWJHQRPRPUnGHW
NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Gasverket

Ropsten

Hjorthagen

Södra
Värtahamnen

Gärdet
Frihamnen
Loudden

Kungliga
Nationalstadsparken

Viktiga kopplingar inom och till Norra
Djurgårdsstaden.

Vägarnas och gatornas roll som
attraktiva platser ska förstärkas
genom att förbättra gångvänligheten i promenadstaden.
Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030
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6DPODYLNWLJDIXQNWLRQHUVRPKDQGHOVHUYLFHRFKVNRODWLOO
NROOHNWLYWUD¿NQRGHUHOOHUVW|UUHRIIHQWOLJDSODWVHU6lUVNLOW
SHUVRQLQWHQVLYDYHUNVDPKHWHUE|UORNDOLVHUDVWLOONROOHNWLY
WUD¿NQRGHU3nVnYLVXQGHUOlWWDVHWWYDUGDJVOLYXWDQSULYDWELO
GnGXH[HPSHOYLVNDQnNDNROOHNWLYWUD¿NIUnQGLWWDUEHWHRFK
VHGDQLGLUHNWQlUKHWKDQGODPDWRFKKlPWDEDUQSnI|UVNROD
LQQDQGXJnUKHP*HQHUHOOWHIWHUVWUlYDVHQK|JH[SORDWHULQJVJUDGI|UDWWVNDSDXQGHUODJI|UORNDOVHUYLFHRFKNROOHNWLYWUD¿N
+|JVWWlWKHWPHGJHVQlUDNROOHNWLYWUD¿NQRGHUHOOHUGlUVWDGV
ODQGVNDSHWWnOHQK|JUHEHE\JJHOVH

I vissa lägen kan en högre
andel aktiviteter och verksamheter vara motiverat för att
bidra till områdets upplevelse,
avläsbarhet eller funktion.

→ Kollektivtrafik som ryggrad

Energieffektiva transporter

Näringslivets
transporter

Käll
a: F
ram
kom
ligh
etss
trat
egi
för

Kollektivtrafik

Sto
ckh
olm
203
0.

Kapacitetsstarka och energisnåla färdmedel prioriteras.

Gång/Cykel

TILLGÄNGLIGT OCH NÄRA

→ Koncentrera och bygg tätt

Taxi

Bil

(QIUHNYHQWNDSDFLWHWVVWDUNRFKOlWWLOOJlQJOLJNROOHNWLYWUD¿N
XWJ|UHQU\JJUDGLIRUPDQGHWDY1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQRFK
KDUHQDYJ|UDQGHSnYHUNDQSnVWUXNWXUHQ
.ROOHNWLYWUD¿NHQVUXPVNDIRUPDVVRPHQLQWHJUHUDGGHODY
VWDGHQI|UDWWEnGHVWlUNDVWDGVOLYHWRFKGUDQ\WWDDYVWDGVPLOM|Q
+nOOSODWVHURFKWHUPLQDOHUVNDYDUDIXQNWLRQHOODE\WHVRFK
YlQWSODWVHUPHQRFNVnHUEMXGDGHUHVDQGHHQLQEMXGDQGHPLOM|
PHGP|MOLJKHWDWWVWDQQDWLOOJ|UDlUHQGHQRFKWDGHODYVWDGV
OLYHW.ROOHNWLYWUD¿NSnYDWWHQXSSPXQWUDVYLONHWRFNVnEHK|YHU
DYVSHJODVLXWIRUPQLQJHQDYKnOOSODWVOlJHQOlQJVNDMHU

→ Energieffektiva transporter
.RUWDUHVRURFKDUEHWVSHQGOLQJVNHUWLOOVW|UVWDGHOHQPHGJnQJ
F\NHOHOOHUNROOHNWLYWUD¿N2PUnGHWI|UV|UMVJHQRPVDPODVWDGH
WUDQVSRUWHUPHGHQHUJLHIIHNWLYDPLOM|IRUGRQI|UDWWPLQVND
DQWDOHWWUDQVSRUWHULQRPRFKWLOOVWDGVGHOHQ([HPSHOYLVNDQ
RPODVWQLQJVFHQWUDOHUOLNW1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQV%\JJORJLVWLN
FHQWHUDQYlQGDV$QYlQGQLQJDYHOELODURFKDQGUDPLOM|ELODU
XSSPXQWUDVRFKSUHPLHUDVJHQRPHQJRGWLOOJnQJWLOOODGG
VWROSDUELOSRROVELODURFKLQIUDVWUXNWXUI|UIRVVLOIULDEUlQVOHQ

→ Skapa tydliga stråk
2PUnGHWVNDSODQHUDVPHGHQW\GOLJDYOlVEDURFKUREXVWJDWX
VWUXNWXUVRPPHGJHUIUDPWLGDI|UlQGULQJDURFKHQGLYHUVLWHW
DYWUDQVSRUWVlWW+XYXGVWUnNI|UNROOHNWLYWUD¿NHQVNDOOW\GOLJW
NXQQDDYOlVDVLVWDGVELOGHQ'lUGHQUXPVOLJDVWUXNWXUHQlUPHU
VYnUW\GGNDQVWUnNPHGVWDUNHJHQLGHQWLWHWIUDPKlYDYLNWLJD
ULNWQLQJDULVWDGHQWLOOH[HPSHO|YHUEDUULlUHUHOOHULQRPKDPQRPUnGHW

→ Ge plats för hållbara transportmedel

→ Hållbarhetsmål – Tillgängligt och nära

8WU\PPHVNDSDVI|UHQVWRUDQGHOF\NHOSDUNHULQJVSODWVHUSn
VnYlONYDUWHUVPDUNVRPDOOPlQSODWV%\JJQDGHUSODWVHURFK
VWUnNVNDJHVWDOWDVPHGYHWHWVnDWW\WRURFKIXQNWLRQHUI|U
F\NHOLQWHJUHUDVSnHWWQDWXUOLJWVlWWLVWDGVPLOM|Q9LVVDJDWRU
NDQRFNVnYDUDLGHWQlUPDVWHELOIULDXWDQDWWWLOOJlQJOLJKHWHQ
NRPSURPLVVDV
%LODUJHVEHJUlQVDWPHGXWU\PPHJHQRPOnJDSDUNHULQJVWDO
I|UERHQGHYHUNVDPKHWHURFKKDQGHOSnSULYDWRFKRIIHQWOLJ
PDUN6lUVNLOGDSODWVHUI|UELOSRROHURFKI|UODGGQLQJDYHOIRUGRQ
VNDGRFNVlNHUVWlOODVLJ\QQVDPPDOlJHQ,V\IWHDWWVlNHUVWlOOD
IUDPNRPOLJKHWRFKNDSDFLWHWVEHKRYNDQRPPRWLYHUDWDYVWHJ
IUnQSULQFLSHUQDSU|YDVI|UYLVVDYHUNVDPKHWHUDYEHW\GHOVHI|U
6WRFNKROPVUHJLRQHQ

Mål och delmål
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)|UDWWHWDEOHUDKnOOEDUDUHVP|QVWHUlUGHWDYVWRUYLNWDWWHQYlO
IXQJHUDQGHVHUYLFHRFKNROOHNWLYWUD¿N¿QQVUHGDQQlUEUXNDUQD
À\WWDULQ2PUnGHWVNDSODQHUDVVnDWWYDUMHHWDSSLQRPJnQJ
DYVWnQGNDQI|UV|UMDVPHGWLOOH[HPSHOI|UVNRORUOLYVPHGHOV
EXWLNHURFKDQQDQGDJOLJVHUYLFHLHWWWLGLJWVNHGH
PROGRAM FÖR HÅ L LBAR STADSUTVECKLING

Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i planeringen.

2.1.1

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

2.1.2

Ge god plats och prioritet åt gång, cykel och kollektivtrafik i gaturummet samt facitliteter i byggnader.

2.1.3

Lokalisera besöksintensiva verksamheter nära
kollektivtrafik.

2.1.4

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

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.

→ Service från start

Småskalig kvartersstruktur med en tydlig gatuhierarki.

2.1

2.3

Infrastrukturen ska gynna samlastning och effektiva
hållbara godstransporter.

2.3.1

Samordna alla byggtransporter till området via bygg
logistikcenter.

2.3.2

Ge plats och prioritet för hållbara godstransporter
som försörjer området.

2.3.3

Bygg ut infrastruktur för laddning av elfordon i
området.

Uppföljningsmått och ansvar för varje mål återfinns på sidan 53.

NORRA DJURGÅRDSSTADEN
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Bild, beskuren: Stocholmshem med Dinell Johansson

RESURSHUSHÅLLNING OCH KLIMATANSVAR

Vinnarförslaget i tävlingen
om plusenergihus

Stadsbyggnadsprinciper

Resurshushållning och
klimatansvar
Stockholm liksom övriga storstäder har en viktig uppgift att visa lösningar för
hållbar stads- och bebyggelseutveckling som möjliggör en växande befolkning
samtidigt som resursbehoven minskar. Norra Djurgårdsstaden är en fossilbränslefri
stadsdel med låg resursanvändning och hög grad av slutna kretslopp. Den byggda
miljön ska hålla över tid vilket ställer krav på att byggnader och anläggningar utformas med hög kvalitet. Planering och genomförande av stadsdelen ska bidra till
en minskad miljöpåverkan samt att innovativ miljöteknik utvecklas och förverkligas
inom projektet. Det innebär att på ett genomtänkt och medvetet sätt förena nya,
innovativa lösningar med det beprövade.
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→ Använd marken effektivt

→ Tillvarata befintliga värden

$WWKXVKnOODPHGPDUNHQLQQHElULQWHEDUDDWWE\JJDWlWWXWDQDWW
DOODVWDGHQVIXQNWLRQHURFKNYDOLWHWHUVDPRUGQDVSnHWWRSWLPDOW
VlWW(QYlOXWIRUPDGRFKSODFHUDGSDUNHOOHUHWWlQGDPnOVHQOLJW
Q\WWMDQGHDYHQNXOWXUKLVWRULVNWLQWUHVVDQWPLOM|lURFNVnHWWVlWW
DWWKXVKnOODPHGJLYQDUHVXUVHUOLNVRPDWWUHQDRFKnWHUDQYlQGD
JDPPDOLQGXVWULPDUN0XOWLIXQNWLRQHOODPLOM|HUVRPXWJnUIUnQ
EH¿QWOLJDYlUGHQVNDHIWHUVWUlYDVEODQGDQQDWI|UDWWPLQLPHUD
ULVNHUI|UVXERSWLPHULQJ

,EH¿QWOLJDE\JJQDGHUOLJJHUHQXUVSUXQJOLJLQYHVWHULQJLHQHUJL
RFKUHVXUVHU1lUHQE\JJQDGULYVI|UDWWHUVlWWDVDYQ\EHE\JJHOVHNDQGHQQDLQYHVWHULQJUlNQDVVRPHQEHODVWQLQJLDQDO\VHQ
DYSURMHNWHWVOLYVF\NHONRVWQDG%H¿QWOLJDPLOM|HURFKE\JJQDGHU
KDURIWDLPPDWHULHOODYlUGHQ'HVVDYlUGHQEHDNWDVLSODQHULQJ
RFKJHVWDOWQLQJDYGHQQ\DVWDGVGHOHQ

→ Kvalitet och långsiktighet
+nOOEDUDUNLWHNWXULQQHElUEHE\JJHOVHPHGK|JJHVWDOWQLQJV
PlVVLJRFKE\JJWHNQLVNNYDOLWHW$PELWLRQHQVNDYDUDDWW
EHE\JJHOVHQXWIRUPDVI|UHQOnQJOLYVOlQJGPHGJLIWIULD
RFKVXQGDPDWHULDOVRPnOGUDVSnHWWYDFNHUWVlWWRFKPHG
JHVWDOQLQJVPlVVLJDNYDOLWHWHUVRPJ|UE\JJQDGHUQDYlUGDDWW
YnUGDRFKXQGHUKnOODXQGHUOnQJWLG%HE\JJHOVHQVNDOOHUEMXGD
HQNRPIRUWDEHORFKKlOVRVDPLQRPKXVPLOM|DYVHHQGHOMXV
LQVOlSSOMXGQLYnHURFKOXIWNYDOLWHW$UNLWHNWXUHQVNDXWJnIUnQ
GHORNDODI|UXWVlWWQLQJDUQD±RFKNDQYDUDWLGO|VI|UDWWO\IWD
IUDPEH¿QWOLJDNYDOLWHWHUOLNDYlOVRPPHUVSHNWDNXOlUGlUVn
EHG|PVUHOHYDQW

NORRA DJURGÅ R DSSTADEN

Gasverket är ett exempel som visar hur hög kvalitet i
gestaltningen öppnar upp för ett bevarande och utvecklande av bebyggelsen – ett långsiktigt hållbart byggande.
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8WJnQJVSXQNWHQlUDWWXSSNRPVWHQDYDYIDOOJHQHUHOOWVND
PLQVNDLYnUDVDPKlOOHQ,1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQVNHUGHWWD
LI|UVWDKDQGJHQRPDWWYDURURFKPDWHULDOnWHUDQYlQGVPHG
KMlOSDYLQVDPOLQJVV\VWHPVRPlUHQNODDWWDQYlQGD)DVWLJKHWVQlUDLQVDPOLQJDYDYIDOOELGUDUWLOODWWPDWHULDONDQ
nWHUYLQQDVRFKHQHUJLSURGXFHUDV$YORSSVV\VWHPHWL1RUUD
'MXUJnUGVVWDGHQlUDQSDVVDWI|UDWWPLQVNDPLOM|EHODVWQLQJ
WLOOVM|RFKKDYRFKRSWLPHUDnWHUYLQQLQJHQDYDYORSSHWVUHVWSURGXNWHU*HQRPHIIHNWLYDRFKVnOnQJWVRPP|MOLJWVOXWQD
NUHWVORSSNDQQlULQJnWHUI|UDVWLOOnNHUPDUNYLONHWVDPWLGLJW
PLQVNDU|YHUJ|GQLQJHQDYKDYHW

→ Platsen och byggnaden som producenter
,1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQVNDSRWHQWLDOHQLI|UQ\EDUHQHUJLWLOO
H[HPSHOIUnQVROHQWDVWLOOYDUDRFKQ\DO|VQLQJDUI|UGHWWDXSS
PXQWUDV'HWWDNDQSnYHUNDJHVWDOWQLQJHQDYVnYlOE\JJQDGHU
VRPRIIHQWOLJDSODWVHU7HNQLVNDDQRUGQLQJDUWLOOH[HPSHO
VROFHOOHUVNDYDUDPHGVRPHQPHGYHWHQI|UXWVlWWQLQJYLG
JHVWDOWDQGHWDYE\JJQDGHQHOOHUSODWVHQ'HWHNQLVNDO|VQLQJDUQD
VNDNXQQDWDVERUWHOOHUHUVlWWDVPHGQ\DUHWHNQLNXWDQDWWGHWWD
SnYHUNDUE\JJQDGHQVJHVWDOWQLQJRFKNDUDNWlULVWRUW

Bilder: Stockholms Hamnar

→ Slutna kretslopp

%\JJQDGHUVYRO\PSODFHULQJRFKXWIRUPQLQJKDUEHW\GHOVH
I|UHQHUJLDQYlQGQLQJHQ0HGHQJHQRPWlQNWXWIRUPQLQJNDQ
YlUPHIUnQVROHQWDVWLOOYDUDHOOHUDYVNlUPDVI|UDWWKXVKnOODPHG
XSSYlUPQLQJVRFKN\OLQVDWVHU6WXGLHUDYVROH[SRQHULQJRFK
YlUPHHIIHNWLYLWHWJ|UVLWLGLJWVNHGHYLGIUDPWDJDQGHWDYEHE\JJHOVHVWUXNWXUHQ'HWWDlUHQDVSHNWVRPVNDYlJDVLQLJHVWDOWQLQJHQDYRPUnGHWRFKYlJDVPRWDQGUDLQWUHVVHQWLOOH[HPSHO
VWDGVUXPPHQVVNDODKlQV\QWLOORPJLYQLQJHQ\WHIIHNWLYLWHWRFK
|YULJDERHQGHNYDOLWHWHU

Mål och delmål Kretslopp
3.1

Mål och delmål Energi och klimat
3.4

Kontinuerligt minska mängden och öka renhetsgraden i avfall.

3.1.1 Förebygga uppkomsten av avfall genom bl.a. ökat återbruk.
3.1.3 Öka renhetsgraden i avfallsslagen.
3.1.4 Farligt avfall förekommer inte i restavfallet.

3.4.2 Utveckla kunskapen hos samtliga aktörer
om allt energieffektivare byggnader genom
pilotprojekt.

Vatten- och avloppshanteringen ska effektiviseras med
avseende på energi- och resursanvändning.

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

3.4.3 Ta tillvara spillenergi. Se 3.2.3.

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

3.5

Norra Djurgårdsstaden1 ska vara fossilbränslefritt2 2030.

3.5.1

Ta tillvara lokala förnybara energiresurser
effektivt.

3.4.4 Utforma anläggningar för hög energiprestanda.

3.2.3 Omhänderta värme från spillvatten på det mest effektiva sättet
(se även 3.4.3).
3.3

3.5.2 Planera för att varu- och persontransporter i
Norra Djurgårdsstaden är f ossilbränslefria.

Främja en cirkulär bygg- och förvaltningsprocess.

3.3.1 Förebygg och minimera mängden byggavfall.

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

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

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

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

I Norra Djurgårdsstaden ska potentialen i förnybar
energi, till exempel från solen, tas tillvara och nya
lösningar för detta uppmuntras.

3.5.5 Skapa möjligheter för att mäta, följa upp,
styra och återkoppla resursanvändningen
genom digitalisering av stadsdelen.

Mål och delmål Material och inomhusmiljö
3.7

Sund inomhusmiljö i utformning och användning av byggnader.

3.7.1 Utforma byggnader motsvarande Miljöbyggnad Guld,
inomhusmiljö.
3.7.2 Planera så att hälsofarliga kemikalier ej förekommer
i förskole- och skolmiljön.

3.8

3.8.2 Utforma byggnader och anläggningar med material och
produkter som är producerade på ett socialt hållbart sätt.
3.9
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Främja robust byggande.

3.9.1 Beakta livscykelkostnader vid utformning av och materialval
för byggnader och anläggningar.
3.9.2 Utforma byggnader och anläggningar med hög arkitektonisk,
funktionell och materiell kvalité.
Solceller på nya Värtaterminalens tak.
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Uppföljningsmått och ansvar för varje mål återfinns på sidan 54.
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Låg klimatpåverkan från byggnader och
anläggningar ur ett livscykelperspektiv.

3.6.1

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

3.6.3 Utforma yteffektiva bostäder och
verksamhetslokaler.

Hållbara val av byggmaterial.

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

3.6

3.6.2 Utforma byggnader och anläggningar för
en resurseffektiv drift.

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

Genom medveten placering, orientering och
utformning av bebyggelsen kan både goda dagsljusförhållanden och energieffektivitet uppnås. Bebyggelsen
och i synnerhet dess tak kan där motiverat användas för
installationer för till exempel solfångare/-celler.

Effektiv energianvändning 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.

3.1.2 Minska mängden restavfall över tid.

3.2

RESURSHUSHÅLLNING OCH KLIMATANSVAR

→ Hållbarhetsmål – Resurshushållning och klimatansvar

→ Energiplanering

1
Målet omfattar all energianvändning, och därmed uppkomna utsläpp av växthusgaser, inom Norra Djurgårdsstaden (Hjorthagen, Södra Värtan och Loudden) med
undantag av Energihamnen, Lidingövägen, Norra länken samt kvarteret Nimrod
(Fortums energianläggning) samt den energianvändning som Stockholms Hamn AB
inte har faktisk och juridisk rådighet över.

Begreppet fossilbränslefritt definieras enligt Strategi för fossilbränslefritt
Stockholm 2040. I målet ingår växthusgasutsläpp från uppvärmning och kylning
av fastigheter, vägtransporter inom Norra Djurgårdsstaden oavsett vem som utför
dem samt all övrig gas- och elanvändning för hushåll och verksamheter inom
Norra Djurgårdsstaden. I målet ingår inte växthusgasutsläpp från resor utanför
Norra Djurgårdsstaden, produktion av livsmedel eller andra varor eller tjänster som
konsumeras men som tillverkas utanför Norra Djurgårdsstaden, freoner i köldmedia,
byggavfall och lustgas i sjukvården samt kortlivade klimatföroreningar (Shortlived
Climate Pollutants, SLCP), med undantag för utsläpp av metan och lustgas vid
förbränning av bränslen.

2
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LÅT NATUREN GÖRA JOBBET

Stadsbyggnadsprinciper
→ Mångfunktionella grönytor

Låt naturen göra jobbet
Vattnet och grönskan i Norra Djurgårdsstaden spelar en viktig roll, socialt, ekonomiskt
och ekologiskt. Med en genomtänkt utformning kan blå- och grönstrukturen fylla flera
funktioner, bidra till synergieffekter och leverera ekosystemtjänster. Den ger möjlighet till
rekreation och skönhetsvärden som bidrar till bättre hälsa. Grönska har bevisad positiv
påverkan på vår förmåga att hantera stress och möjlighet att fokusera. Den skapar ett
bättre lokalklimat och kan minska effekterna av kommande klimatförändringar. Den kan
bidra till att stärka ekologiska samband, rena luft och vatten, samt bidra till att dämpa
buller. I planeringen av området ingår blå- och grönstrukturen som en viktig del, från
övergripande stråk till utformningen av enskilda platser, byggnader och gårdar.

3DUNHURFKJnUGDUVNDJHVHQJHQRPWlQNWRFKHIIHNWLYXWIRUPQLQJGlUÀHUDROLNDIXQNWLRQHUNDQVDPYHUNDSnVDPPD\WD
2PUnGHWVJU|Q\WRUVNDVnOnQJWVRPP|MOLJWI\OODROLNDUHNUHDWLYD
EHKRYVRPPRWLRQRFKYLOD<WRUQDVNDRFNVnLQJnLHQVDPPDQKlQJDQGHYlYI|UHNRORJLVNDYlUGHQ

1DWLRQDOVWDGVSDUNHQbYHQERVWDGVJnUGDUVNDELGUDWLOODWWVWlUND
HNRORJLVNDIXQNWLRQHULRPUnGHWJHQRPDWWHUEMXGDNYDOLWDWLYJU|QVNDRFKIXQNWLRQHUVRPVWlUNHUGHQHNRORJLVNDLQIUDVWUXNWXUHQ

→ Grönska för behaglig utomhusmiljö
7UlGRFKDQQDQYHJHWDWLRQVNDSODQHUDVLQLGHWRIIHQWOLJD
UXPPHWI|UDWWELGUDWLOOHQ|NDGNRPIRUWLVWDGVUXPPHWXQGHU
YlUPHE|OMRU9HJHWDWLRQNDQELGUDWLOOHQGlPSQLQJDYK|JD
WHPSHUDWXUHUJHQRPEODQGDQQDWVNXJJQLQJ9HJHWDWLRQNDQ
RFNVnDQYlQGDVI|UDWWI|UElWWUDOMXGPLOM|QLVWDGVUXPPHW'HWWD
lUYLNWLJWLV\QQHUKHWLWlWWE\JJGDPLOM|HUPHGHQVWRUDQGHO
KnUGJMRUG\WDLVWDGVUXPPHWVYlJJDURFKJROYGlURFNVnWLOOJnQJHQWLOODOOPlQQDSDUNHURFKSODWVHUlUEHJUlQVDG

→ Stärk spridningsvägar och ekosystem
3DUNHURFKDQGUDRIIHQWOLJDSODWVHULRPUnGHWVNDJHQRPUlWW
SODFHULQJRPIDWWQLQJRFKLQQHKnOOELGUDWLOODWWVWlUNDVSULGQLQJVVDPEDQGHQI|UEODQGDQQDWHNOHYDQGHDUWHURFKGlUPHGWU\JJD
YlOIXQJHUDQGHHNRV\VWHPLGHQRPNULQJOLJJDQGHQDWXUHQLQRP
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Viktiga ekologiska
spridningssamband
inom Norra Djurgårdsstaden.
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.YDUWHUHQVNDDQYlQGDVI|UDWWVWlUNDJU|QVWUXNWXUHQLRPUnGHW
9HJHWDWLRQSnWDNRFKIDVDGHUYlONRPQDVRFKlUHWWVlWWDWWWLOOJRGRVHEHKRYHWDYJU|QVNDLRPUnGHW0|MOLJKHWHQDWWLQWHJUHUD
JU|QVNDLDUNLWHNWXUHQVNDLI|UHNRPPDQGHIDOOWDVPHGVRPHQ
I|UXWVlWWQLQJWLGLJWLJHVWDOWQLQJVSURFHVVHQ*U|QEHE\JJHOVH
VNDVRPUHJHOEHWUDNWDVVRPHWWNRPSOHPHQWWLOORFKLQWHHQ
HUVlWWQLQJI|UYlOIXQJHUDQGHJU|QDERVWDGVJnUGDU*nUGDUQD
VNDGlUI|USODQHUDVPHGWLOOUlFNOLJDOMXVI|UKnOODQGHQRFK
SODQWHULQJVGMXSVRPP|MOLJJ|UWUlGRFKDQQDQK|JYlUGLJ
YHJHWDWLRQbYHQJnUGDUWLOOVNRORURFKI|UVNRORUVNDXSSQn
GHVVDNYDOLWHWHURFKKDHQVWRUOHNVRPlUULPOLJI|UGHWDQWDOHW
SHUVRQHUVRPVNDYLVWDVGlU

→ Odla livskvalitet

4.1

Utnyttja ekosystemtjänster 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.

4.1.2

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

4.1.3

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

4.1.4

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

4.1.5

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

4.1.6

Skapa goda förutsättningar för producerande
ekosystemtjänster genom odling och återföring
av stadens näringsämnen (se 3.2.2).

Uppföljningsmått och ansvar för varje mål återfinns på sidan 55.

→ Lokal dagvattenhantering

→ Tålighet mot ökade nederbördsmängder

'DJYDWWQHWVNDKDQWHUDVVRPHQUHVXUVVRPWLOOI|UHVWHWLVNDYlUGHQ
RFKIXQJHUDUI|UEHYDWWQLQJDYJU|QVND8WU\PPHI|UGDJYDWWHQKDQWHULQJVNDLQJnVRPHQI|UXWVlWWQLQJYLGJHVWDOWQLQJHQDY
VnYlOGHWRIIHQWOLJDUXPPHWVRPEHE\JJHOVHQLVLJ'HWORNDOD
RPKlQGHUWDJDQGHWYDULHUDUEHURHQGHSnSODWVHQVI|UXWVlWWQLQJDUWLOOH[HPSHOPHGKlQV\QWLOOJDWRUQDV|QVNDGHNDUDNWlUWLOOJnQJWLOOJU|QVNDWRSRJUD¿HOOHUPDUNHQVEHVNDIIHQKHW1RUUD
'MXUJnUGVVWDGHQJUlQVDUPRW/LOOD9lUWDQVRPlUHQYDWWHQI|UHNRPVWGlUJRGYDWWHQVWDWXVLQWHXSSQnV*HQRPDWWSODQHUDRFK
E\JJDPHGHQKnOOEDUGDJYDWWHQKDQWHULQJVNDVWDGVGHOHQELGUD
WLOODWWYDWWHQVWDWXVHQL/LOOD9lUWDQSnVLNWEOLUJRGJHQRPDWW
KDOWHUQDDYI|URUHQLQJDULGDJYDWWQHWKnOOVOnJD5LNWOLQMHUI|U
KDQWHULQJDYGDJYDWWHQWDVIUDPI|UUHVSHNWLYHGHORPUnGH

6WDGHQVJU|QVNDVNDDQYlQGDVI|UDWWPLOGUDHIIHNWHUQDDYNRPPDQGHNOLPDWI|UlQGULQJDUVRP|NDGHQHGHUE|UGVPlQJGHURFK
ÀHUVN\IDOO9HJHWDWLRQRFKPDUNElGGDUXWQ\WWMDVI|ULQ¿OWUDWLRQ
RFKI|UGU|MQLQJGlUVnlUP|MOLJWRFKGDJYDWWHQGDPPDUVND
YDUDGLPHQVLRQHUDGHI|UDWWNODUDDYVWRUDPlQJGHUQHGHUE|UG
%HE\JJHOVHQRFKGHWRIIHQWOLJDUXPPHWVNDYDUDXWIRUPDWRFK
K|MGVDWWVnDWW|YHUVYlPQLQJDUYLGVN\IDOOLQWHRUVDNDUVNDGRU
SnE\JJQDGHUHOOHUYLNWLJDIXQNWLRQHUbYHQK|MGDYDWWHQQLYnHU
LgVWHUVM|QVWlOOHUVlUVNLOGDNUDYSnE\JJQDGHUQDVXWIRUPQLQJ
RFKK|MGVlWWQLQJ
Gårdarna skall bidra till att stärka
grönstrukturen i området.
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Bild, beskuren: Lennart Johansson

Dagvattendamm vid Hjorthagsparken.
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Mål och delmål

Bild, beskuren: Lennart Johansson

0|MOLJKHWWLOOHJHQRGOLQJVND¿QQDVLRPUnGHWRFKQ\WWMDV
VRPHWWPHGHODWWIUlPMDKlOVDVDPWXSSQnVRFLDODRFKHVWHWLVND
NYDOLWHWHU'HWNDQRUGQDVSnDOOPlQSODWVDYPHUHOOHUPLQGUH
SHUPDQHQWNDUDNWlUHOOHULSULYDWDRFKJHPHQVDPPDRGOLQJV\WRU
LNYDUWHUHWSnWLOOH[HPSHOWDNWHUUDVVHUXWHSODWVHURFKEDONRQJHU

→ Hållbarhetsmål – Låt naturen göra jobbet

LÅT NATUREN GÖRA JOBBET

→ Gröna byggnader och gårdar
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Bild Kolkajen: Stocholms stad med Adept/Mandaworks. Retusch: Blomquist

ENGAGEMANG OCH INFLYTANDE

Engagemang och inflytande
Norra Djurgårdsstaden kommer att växa fram över flera decennier. Engagemang
och inflytande kan stimuleras genom information och kunskap, genom platsförankring och identitet, genom möjlighet att vara delaktig i forum och föreningar samt
genom att människor ges tillfällen att påverka. En inkluderande process förutsätter
ett engagemang under alla faser av projektet, där berörda parter är delaktiga –
beslutsfattare, tjänstemän i stadens olika förvaltningar, byggherrar, entreprenörer
och inte minst boende och verksamma i området. Erfarenheter som genereras i
området bidrar till en ökad kunskap om hur man bygger en hållbar stad.

Stadsbyggnadsprinciper

→ Medborgardialog och påverkan

→ Det ska vara lätt att göra rätt

*HQRPHQDNWLYGLDORJPHGQXYDUDQGHEHIRONQLQJNDQXWYHFNOLQJHQDYRPUnGHWI|UDQNUDVKRVERHQGHRFKYHUNVDPPDOLNYlO
VRPDWWYlUGHIXOONXQVNDSWLOOI|UVSODQHULQJVSURFHVVHQ)RUPHU
I|UGLDORJPHGIRNXVSnKHOKHWRFKWLGLJDSODQHULQJVVNHGHQVND
NRPSOHWWHUDWUDGLWLRQHOODVDPUnGNULQJSURJUDPRFKGHWDOMSODQHU
%UXNDUGLDORJHUNDQVNHJHQRPWLOOH[HPSHOZRUNVKRSVVWDGVYDQGULQJDURFKWLOOIlOOLJDHYHQW

'HWHNQLVNDO|VQLQJDUQDL1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQVNDKDHQ
JHQRPWlQNWGHVLJQVRPJ|UDWWGHlUDQYlQGDUYlQOLJDRFK
VMlOYLQVWUXHUDQGHYLONHWNDQELGUDWLOO|NDGNXQVNDSRFKPHGYHWHQKHW$WWGHWVNDYDUDOlWWDWWJ|UDUlWWLQQHElUH[HPSHOYLV
DWWVRUWHULQJDYDYIDOOHQNHOWNDQJ|UDVSnGHQSODWVGlUDYIDOOHW
VOlQJVHOOHUDWWGHWlUHQNHOWDWWWDF\NHOQHOOHUEXVVHQ

→ Ge utrymme för möten och egna initiativ
,1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQVNDERHQGHRFKYHUNVDPPDJHVP|MOLJKHWDWWSnYHUNDRFKSODQHUDVMlOYD'HWVND¿QQDVSODWVHUEnGH
I\VLVNDRFKYLUWXHOODI|UP|WHQWLOOIlOOLJDDNWLYLWHWHURFKHJQD
LQLWLDWLY6WUXNWXUHQL1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQVNDP|MOLJJ|UD
SHUVRQOLJWHQJDJHPDQJH[HPSHOYLVJHQRPHQJRGWLOOJnQJWLOO
PLQGUHORNDOHUHOOHU]RQHUDYVDWWDI|URGOLQJ

→ Synligt och osynligt miljöarbete
1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQVPLOM|SUR¿OJHUDYWU\FNLVnYlOJHVWDOWQLQJVRPIXQNWLRQHULRPUnGHW,YLVVDIDOONDQGHW¿QQDVVNlO
DWWW\GOLJWH[SRQHUDVlUVNLOGDWHNQLVNDO|VQLQJDUWLOOH[HPSHO
I|UOlUDQGHHOOHUPDUNQDGVI|ULQJ(QEHG|PQLQJE|UVNHXWLIUnQ
YDUMHSURMHNWVVSHFL¿NDI|UXWVlWWQLQJDULYLONHQXWVWUlFNQLQJ
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Bild, beskuren: Lennart Johansson

ENGAGEMANG OCH INFLYTANDE

→ Hållbarhetsmål – Engagemang och inflytande
Mål och delmål
5.1

Stimulera aktivt deltagande i utvecklingen av Norra
Djurgårdsstaden mot en hållbar och öppen stadsdel

5.1.1

Utveckla stadsdelen genom utökad medborgardialog
för att engagera olika grupper att delta i tidigt skede.

5.1.2 Stimulera medborgarmedverkan för en långsiktig och
hållbar förvaltning och utveckling av stadsdelen.
5.1.3 Uppmuntra till kontinuerligt utbyte och öppen dialog
för att stärka det sociala kapitalet där medborgare,
verksamheter och staden deltar.
5.1.4 Genomför kontinuerlig dialog och möjliggör medinflytande och återkoppling kring hållbarhetsarbetet för
samtliga aktörer.
5.1.5 Ta hänsyn till befintliga verksamheter och deras förutsättningar att fortsatt verka i området.

PLOM|WHNQLNHQVNDV\QOLJJ|UDVRFKIUDPKlYDV3ULQFLSHQVNDYDUD
DWWIXQNWLRQHUVRPlUYLNWLJDDWWYLVXDOLVHUDI|UGHQYDUGDJOLJD
EUXNDUHQVI|UVWnHOVHVNDJHVHQOnQJVLNWLJRFKLQWHJUHUDGJHVWDOWQLQJ'HWNDQKDQGODRPPlWQLQJRFKYLVXDOLVHULQJDYUHVXUVDQYlQGQLQJHOOHUKDQWHULQJDYDYIDOO

→ Skapa intresse
2PUnGHWVYLVLRQRFKDPELWLRQNDQWRONDVRFKV\QOLJJ|UDVLDUNLWHNWXUHQHOOHUYLDWLOOIlOOLJDHYHQHPDQJ,GHQWL¿HUDGHNDUDNWlUHU
VNDJHQRPGHQQ\DEHE\JJHOVHQO\IWDVIUDPRFKI|UVWlUNDVI|UDWW
ELEHKnOODRFKXWYHFNODRPUnGHWVLGHQWLWHWRFKXQLNDSUlJHO'HWDOMHU
LEHE\JJHOVHRFKRIIHQWOLJDUXPVDPWNRQVWQlUOLJXWVP\FNQLQJ
NDQPHGI|UGHODQNQ\WDWLOORFKO\IWDIUDPRPUnGHWVVlUDUWVnYlO
GHROLNDORNDODLGHQWLWHWHUQDVRPRPUnGHWVPLOM|SUR¿O5HGDQLHWW
WLGLJWVNHGHNDQSODWVHQVLGHQWLWHWWDVWLOOYDUD±GlUPDQOnQJVLNWLJW
SODQHUDUHQEDGDQOlJJQLQJNDQHQWLOOIlOOLJEDGEU\JJDDQOlJJDV
HOOHUHQURVDF\NHOEDQDPnODVLQLWLDOWGlUHQSHUPDQHQWWLOONRPPHU
SnVLNW7HPSRUlUDDUUDQJHPDQJI|UDWWVlUVNLOWnVNnGOLJJ|UDRFK
PDUNQDGVI|UDQ\WHNQLNRFKLQQRYDWLRQHUHOOHUPHUVSHNWDNXOlUD
YHUNVDPKHWHURFKLQVWDOODWLRQHUVNDYlONRPQDV)|UVnGDQD
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Dialog under planeringsprocessen.

Bild, beskuren: Lennart Johansson

Tillfälliga odlingslådor skapar engagemang.

Bild, beskuren: Lennart Johansson

5.2

DUUDQJHPDQJVRPNDQDQWDVKDHQNRUWDUHOLYVOlQJGlQVWDGHQV
E\JJQDGHURFKSODWVHUVNDIUnJDQRPXWE\WEDUKHWHOOHUDYYHFNOLQJ
¿QQDVPHGIUnQE|UMDQ

→ Våga pröva nytt
*HQRPVDPYHUNDQPHOODQFLYLOVDPKlOOHVWDGDNDGHPLRFK
QlULQJVOLYL1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQVNDSDVI|UXWVlWWQLQJDUI|U
PlQQLVNRULGpHURFKRUJDQLVDWLRQHUDWWXWYHFNODV/|IWHVULND
H[HPSHOVSULGVRFKELGUDUWLOOHWW6WRFNKROPVRPlUPnQJVLGLJW
RFKXSSOHYHOVHULNWVDPPDQKnOOHWRFKYl[DQGH+lUVND¿QQDV
XWU\PPHDWWSURYDQ\DPDWHULDORFKE\JJPHWRGHUPHGXWJnQJVSXQNWLWLOOH[HPSHOOnJHQHUJLHOOHUSOXVKXV)|UDWWSnElVWDVlWW
GUDQ\WWDDYGHHUIDUHQKHWHUVRPJ|UVlUGHWYLNWLJWDWWGHWVRP
SU|YDVVNHUSnHWWVlWWVRPPHGJHUXSSI|OMQLQJRFKHUIDUHQKHWVnWHUI|ULQJ'HODUDYGHWVRPE\JJVVNHUPHGYlOEHSU|YDGRFK
KnOOEDUWHNQLNPHGDQDQGUDGHODUJHQRPI|UVVRPYlOGH¿QLHUDGH
XWYHFNOLQJVSURMHNW0DUNDQYLVQLQJVWlYOLQJDUSnQnJUDXWYDOGD
SODWVHUNDQYDUDHWWVlWWDWWKLWWDRFKSU|YDQ\DO|VQLQJDU

Skapa förutsättningar för hållbar konsumtion

5.2.1 Bygg upp kunskapen kring hållbar konsumtion och
cirkulär ekonomi.
5.2.2 Skapa platser, digitala plattformar och förutsättningar
för återbruk och delande.
5.2.3 Stimulera verksamheter att tillhandahålla hållbara
produkter och tjänster.
5.3

Näringsliv och offentlig verksamhet 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.
5.3.3 Stimulera initiativ till att sysselsätta människor som står
utanför arbetsmarknaden.
5.3.4 Utveckla offentliga verksamheter som är förebilder
inom hållbarhet.
5.4

Kunskap och erfarenheter som genereras i Norra Djurgårdsstaden ska spridas

5.4.1 Stödja och främja forskning och utveckling för att bidra
till innovation och att kontinuerligt ligga i framkant
inom hållbar stadsutveckling.
5.4.2 Uppmuntra till utveckling av hållbara lösningar genom
kompetensutveckling, nätverk och forum.
5.4.3 Utveckla verktyg, arbetsmetoder och erfarenheter som
ska influera stadens övriga stadsutvecklingsprojekt.
5.4.4 Sprida erfarenheter via visning, dialog, nätverk och
konferenser.
Uppföljningsmått och ansvar för varje mål återfinns på sidan 56.

Framtidens återbrukscentral, Norra Djurgårdsstaden.
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Processen
Ett stadsbyggnadsprojekt av Norra Djurgårdsstadens omfattning och
karaktär förutsätter en dynamisk process där tidigare tankar, planer och
beslut kontinuerligt ses över, revideras och uppdateras. Den kunskapsuppbyggnad som sker i projektet ska även tillvaratas och överföras till
stadens övriga planerings- och exploateringsprojekt.

Stockholms stad
Vision 2040
Ett Stockholm
för alla

Promenadstaden
Planer Strategier
Riktlinjer Handbok

Miljöprogram
Planer Strategier
Riktlinjer Handbok

Principdiagram över de huvudsakliga
styrdokument som ligger till grund för
planering och genomförande av Norra
Djurgårdsstaden.
Stadens nya vision, Vision 2040 – Ett Stockholm
för alla – ska konkretiseras i stadens övergripande
strategier och program för Stockholm såsom i stadens
översiktsplan och miljöprogram. Hur detta sedan ska
realiseras i stadens arbete beskrivs i olika strategier,
till exempel i framkomlighetsstrategin.
Med avstamp ifrån stadens övergripande visioner
och mål har en vision formats för stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden som konkretiseras
genom stadsbyggnadsprinciperna och hållbarhetsmålen i detta dokument, Program för hållbar stadsutveckling. Stadsbyggnadsprinciperna och hållbarhetsmålen används sedan i samband med planering
av olika delområden samt i enskilda detaljplaner och
utbyggnadsetapper. I detaljplanerna preciseras stadsbyggnadsprinciperna ytterligare genom exempelvis
tillhörande kvalitetsprogram.
Hållbarhetsmålen styr både stadens anläggningsbyggande och Bolagens husbyggnadsprojekt. Till
detaljplanen knyts överenskommelse om exploatering
och handlingsprogram med preciserade hållbarhetskrav och uppföljningsprocess. Staden tillämpar samma
typ av kravställande vid upphandling av projektörer
och entreprenörer för genomförande av stadens
anläggningsprojekt.

Norra Djurgårdsstaden

Bild: Gasverket, Koncept Stockholm

Program för hållbar
stadsutveckling
Norra Djurgårdsstaden

Överenskommelse
om exploatering och
handlingsplan

NORRA DJURGÅ R DSSTADEN

Detaljplan och
kvalitetsprogram
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→ Tillämpning

→ Aktörssamverkan

6WDGVE\JJQDGVSULQFLSHUQDRFKKnOOEDUKHWVPnOHQXWJ|UHQFHQWUDO
XWJnQJVSXQNWLVWDGVE\JJQDGVRFKH[SORDWHULQJVSURFHVVHUQD
RFKJHUYlJOHGQLQJRFKVW\UQLQJSnEnGH|YHUJULSDQGHRFK
GHWDOMHUDGQLYn)|UDWW1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQVNDNXQQDYDUD
YlJYLVDUHLKnOOEDUVWDGVXWYHFNOLQJEHK|YHUSURJUDPPHWWLO�OlPSDVLDOODVNHGHQRFKEHU|UGDDNW|UHUIUnQWLGLJDVNHGHQGlU
PnQJDDYGH|YHUJULSDQGHEHVOXWHQWDVWLOOJHQRPI|UDQGHGn
DPELWLRQHUQDUHDOLVHUDV6HYLGDUHSnQlVWDVLGD

$UEHWHWPHG1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQEHGULYVLHQEUHGVDPYHUNDQ
PHOODQVWDGHQVI|UYDOWQLQJDURFKERODJRFKIUDPWDJDQGHWDY
GHWWD3URJUDPI|UKnOOEDUVWDGVXWYHFNOLQJKDUVNHWWJHQRPHQ
RPIDWWDQGHI|UDQNULQJLQRPVWDGHQ
3URMHNWHW1RUUD'MXUJnUGVVWDGHQOLJJHUXQGHUH[SORDWHULQJVQlPQGHQRFKEHPDQQDVDYH[SORDWHULQJVNRQWRUHWVWDGVE\JJQDGV
NRQWRUHWWUD¿NNRQWRUHWRFKPLOM|I|UYDOWQLQJHQgVWHUPDOPV
VWDGVGHOVI|UYDOWQLQJVDPWÀHUDDQGUDI|UYDOWQLQJDURFKNRPPXQDODERODJGHOWDULXWYHFNOLQJHQ'lUXW|YHUEHK|YVROLND
VDPDUEHWVIRUPHUIRUXPRFKXWELOGQLQJVLQVDWVHUVRPEMXGHULQ
WLOOGLDORJRFKXWE\WHPHGRFKPHOODQVWDGE\JJKHUUDULQIUDVWUXNWXUlJDUHNRQVXOWHUDNDGHPLRFKOHYHUDQW|UHU6DPYHUNDQVSURFHVVHQEHK|YHULQNOXGHUDHUIDUHQKHWVXWE\WHRFKJHPHQVDPW
OlUDQGH*HQRPGHQQDVDPYHUNDQVWLPXOHUDVXWYHFNOLQJVDUEHWHW
RFK|NDUI|UXWVlWWQLQJDUQDI|ULQQRYDWLRQ

→ Organisation och ansvar
6WDGVE\JJQDGVNRQWRUHWXSSUlWWDUSURJUDPRFKGHWDOMSODQHU
*HQRPGHWDUEHWHWVW\UVORNDOLVHULQJRFKXWIRUPQLQJDYEHE\JJHOVHSDUNHULQIUDVWUXNWXUPHGPHUD6WDGVE\JJQDGVNRQWRUHW
DQVYDUDURFNVnI|UE\JJORY
([SORDWHULQJVNRQWRUHWVDPRUGQDURFKDQVYDUDUI|UDWWJHQRP
I|UDGHVVDSODQHUJHQRPDWWXWYHFNODNYDUWHUVPDUNJDWRURFK
SDUNHUVRPlJVDYVWDGHQ([SORDWHULQJVNRQWRUHWWUlIIDUDYWDO
PHGE\JJKHUUDUI|UPDUNDQYLVQLQJRFKH[SORDWHULQJRFKXSS
UlWWDUKDQGOLQJVSURJUDPXWLIUnQKnOOEDUKHWVPnOHQI|UEnGH
NYDUWHUVPDUNRFKDOOPlQSODWVPDUN
3URFHVVHQNDQVHROLNDXWLGHROLNDGHOSURMHNWHQ1HGDQ
LOOXVWUHUDVHWWH[HPSHOSnSODQHULQJVRFKXWYHFNOLQJVSURFHVV
VDPWKXUKnOOEDUKHWVDVSHNWHUQDNDQLQNOXGHUDVLSURMHNWHW
3URMHNWHWGULYVLQlUDVDPYHUNDQPHGWUD¿NNRQWRUHWPLOM|
I|UYDOWQLQJHQgVWHUPDOPVVWDGVGHOVI|UYDOWQLQJVDPW6WRFNKROP
YDWWHQRFKDYIDOOVDPWDQGUDOHGQLQJVlJDUH

Idé

Planering

Fördjupat program

Planstruktur

Exploateringskontoret
Mark/avtal

Utredningsbeslut

Inriktningsbeslut

Exploateringskontoret
Allmän plats

Tidig
utredning

Exploateringskontoret
Hållbarhetsstyrning

Handlingsprogram
allmän plats

Stadsbyggnadskontoret

Byggherrar
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→ Hur ska Program för hållbar stadsutveckling tillämpas?

→ Erfarenhetsåterföring
*HQRPGLDORJRFKXSSI|OMQLQJ|YHUI|UVRFKGRNXPHQWHUDVGH
HUIDUHQKHWHUVRPSURMHNWHWYLQQHULWDNWPHGJHQRPI|UDQGHW
'HQWlWDNRQWDNWHQPHGE\JJKHUUDUQDVRPXSSI|OMQLQJHQLQQHElUPHGI|UGLUHNWDLPSXOVHURPKXUKnOOEDUKHWVNUDYHQIXQJHUDUL
SUDNWLNHQcWHUNRSSOLQJVNHUUHJHOEXQGHWRFKXWJ|UHWWEHW\GDQGH
LQVSHOI|UKXUNUDYVWlOOQLQJHQXWYHFNODVIUDPnW
([SORDWHULQJVNRQWRUHWUHGRJ|UnUOLJHQI|UGHUHVXOWDWVRP
nVWDGNRPPLWVEnGHDYLQYROYHUDGHE\JJKHUUDURFKLQRPUDPHQ
I|UVWDGHQVDUEHWHPHGSODQHULQJRFKJHQRPI|UDQGH+nOOEDUKHWVUHGRYLVQLQJHQRFKXSSI|OMQLQJVUDSSRUWHQV\IWDUEnGDWLOODWW
VSULGDnVWDGNRPPDQGHQRFKHUIDUHQKHWHUVnYlOLQRPVWDGHQVRP
WLOODOODXWRPVWnHQGHLQWUHVVHQWHU

Övergripande nivå

De preciserade stadsbyggnadsprinciperna och hållbarhetskraven ligger till grund för markanvisningsavtal och efterföljande process för att säkerställa ett högkvalitativt resultat.
Det sker ofta genom parallella skisser som respektive byggherre genomför för sin byggnad. De parallella skisserna syftar
till att i ett tidigt skede kunna ta välavvägda beslut om hur
olika utmaningar kan hanteras. Denna process är resursbesparande och säkerställer att stadens stadsbyggnadsprinciper och hållbarhetsmål tas tillvara.

Områdets unika karaktärer pekar tillsammans
med stadsbyggnadsstrategierna och hållbarhetsmålen ut en riktning för stadsutvecklingsområdet som
helhet. Detta dokument utgör grunden för övergripande
ställningstaganden för utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden.

Delområde

Staden upprättar överenskommelse om exploatering i samband med att en detaljplan antas. Förutom det som regleras i
detaljplan är detta avtal ett av stadens viktigaste verktyg för
att reglera stadens krav och ambitioner i relation till andra
aktörer. När detaljplanen vunnit laga kraft ligger den till
grund för bygglov med mera.

För stadsutvecklingsområdets olika delområden upprättas så kallade fördjupade
program där förutsättningar och planeringsinriktning presenteras. I arbetet med delområdenas framtida struktur genomför staden så kallade parallella uppdrag,
där Program för Hållbar stadsutveckling utgör grunden. De
parallella uppdragen belyser områdets framtida möjligheter
och hur dess utmaningar kan tas om hand, staden klargör
på så vis förutsättningarna inför att nya aktörer, framförallt
byggherrar, tas med i processen.

Byggnad
Vid bygglovsansökan utgör stadsbyggnadsprinciperna ett stöd för att försäkra sig om ett
kvalitativt genomförande. Hur respektive byggherre
ämnar uppfylla hållbarhetskraven följs kontinuerligt
upp av exploateringskontoret tills byggnaden stått på plats i
två år. Uppföljningen sker genom täta kontakter med byggherrarna och granskning av deras inlämnade resultat som
bidrar till en kompetenshöjning hos de byggherrar som deltar i
Norra Djurgårdsstaden.

Etapp
För varje etapp tas en detaljplan
fram där den framtida markanvändningen juridiskt regleras. Till detaljplanen
tas etappvisa stadsbyggnadsprinciper fram
utifrån aktuellt områdes unika kvaliteter och
de övergripande stadsbyggnadsprinciperna.
Utifrån de övergripande hållbarhetsmålen tas även
etappspecifika handlingsprogram fram med preciserade
hållbarhetskrav för både byggherrarnas projekt på kvartersmark och för stadens anläggningsprojekt.

Genomförande
Start-PM

Detaljplaneutkast

Markanvisningstävling

Plansamråd

Markanvisningstävling

Antagande

Detaljprojektering
bygghandling

Systemhandling

Uppföljning 1, tidiga
skeden/parallella uppdrag

Paralella uppdrag
för varje kvarter

Bygglov

Bygganmälan/
Startbesked

Genomförandebeslut
Överenskommelse om
exploatering

Markanvisning

Programhandling

Handlingsprogram
kvartersmark

Granskning

Förvaltning

Uppföljning 2
programhandling

Programhandling

Reviderat handlingsprogram
kvartersmark
Överenskommelse
om exploatering
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Uppföljning 3,
systemhandling

Bygglovsprojektering och
systemhandling

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Byggstart
entreprenadarbeten

Uppföljning 4,
bygghandling

Bygghandling

Relationshandling

Uppföljning 5,
relationshandling

Byggstart

Relationshandling

Garantitid
Överlämning till Trafikkontoret och
Östermalms stadsdelsförvaltning
Uppföljning 6,
2 år efter inflytt

Inflytt

Garantitid
2 år
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Hållbarhetsmål
MÅL
Skapa en robust och
sammanhängande
stadsstruktur

1.1.1	Utveckla naturliga kopplingar till omgivande
stadsdelar.

Andel barriäreffekter
som är undanröjda.

1.1.2	Skapa en flexibilitet där så är lämpligt i om-

rådets detaljplaner som möjliggör för många
funktioner och kommande förändringar.

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

Andel lägenheter i olika
boendeformer, i %.
Andel lägenheter med
olika upplåtelseformer,
i %.

SBN i samarbete med
ExpN har huvudansvar för
målet. ExpN med stöd av
SBN ansvarar för uppföljningen av målet.
SBN i samarbete med
ExpN har huvudansvar för
målet. ExpN med stöd av
SBN ansvarar för uppföljningen av målet.

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

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.

2.1

Prioritera gång, cykel
och kollektivtrafik i
planeringen

DELMÅL

Trafikarbete bil och
cykel, i % (vart 3e år).

2.1.2 Ge god plats och prioritet åt gång, cykel och

Upplevd attraktivitet
för gående, cyklande,
kollektivtrafik i %
(vart 3e år).

attraktiva vägar för gående och cyklister.

2.1.3	
Lokalisera besöksintensiva verksamheter
nära kollektivtrafik.

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

flexibel användning

HUVUDANSVAR OCH
UPPFÖLJNINGSMÅTT UPPFÖLJNINGSANSVAR

2.1.1 S kapa goda kopplingar samt gena och

kollektivtrafik i gaturummet samt faciliteter
i byggnader.

för levande
2.2 Planera
gaturum som medger

förvaltningar och bolag om hur bostadsutbudet
kan utvecklas för att möta mångfalden i
samhället.

1.3

MÅL

HUVUDANSVAR OCH
UPPFÖLJNINGSMÅTT UPPFÖLJNINGSANSVAR

2. TILLGÄNGLIGT OCH NÄRA

1. LEVANDE STAD

1.1

DELMÅL

2.2.1	Skapa goda vistelsekvalitéer samt säkerställa

Andel detaljplaner
där genhetskvot <1,25
uppnås. Andel besöksintensiva verksamheter
som ligger inom en
radie på 200 meter
från stomhållsplatser,
i %.
Andel vistelsegator, i %.

SBN och ExpN i samarbete med TN har huvudansvar för målet. ExpN
ansvarar för uppföljningen
av målet.

Samlastningskvot från
bygglogistikcenter, i %.

TN och ExpN har
huvudansvar för målet
i samarbete med
Stockholm Parkering och
stadens bostadsbolag.
ExpN ansvarar för uppföljningen av målet.

trygghet och tillgänglighet i alla gaturum.

2.2.2	Skapa förutsättningar för mångsidig

användning av det offentliga rummet.

Andel som upplever
ett väl fungerande
vardagsliv, i %.
Funktionsblandning, i %.

1.3.2	Planera för god tillgång till privat service,

Alla nämnder och
styrelser har ansvar för
målet. ExpN med stöd av
SBN har ansvar för uppföljningen av målet.

ska
2.3 Infrastrukturen
gynna samlastning

och effektiva hållbara
godstransporter

arbetsplatser samt lokaler för distansarbete.

2.3.1	
Samordna alla byggtransporter till området
via bygglogistikcenter.

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

2.3.3	Bygg ut infrastruktur för laddning av

1.3.3	Utforma den offentliga utomhusmiljön på ett

elfordon i området.

sätt som underlättar och stimulerar till rörelse
och fysisk aktivitet samt med god tillgång till
offentliga rum för möten och aktivitet, inomhus
och utomhus.

SBN och ExpN i samarbete med TN har huvudansvar för målet. ExpN
ansvarar för uppföljningen
av målet.

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

1.4

Skapa attraktiva och
trygga platser dygnet
runt, året runt

1.4.1 Planera för funktionsblandning som ger 		

Funktionsblandning, i %.

1.4.2	Skapa målpunkter och aktiviteter som attra

Andel verksamheter i
bottenvåningar längs
huvudstråk.

liv och rörelse på utvalda gator och platser.

herar olika besökare till Norra Djurgårdsstaden.

1.4.3	Utforma allmänna platser så att alla känner sig

SBN i samarbete med
ExpN har huvudansvar
för målet. ExpN med stöd
av SBN ansvarar för uppföljningen av målet.

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.
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MÅL

DELMÅL

UPPFÖLJNINGSMÅTT

3. RESURSHUSHÅLLNING OCH KLIMATANSVAR

3.2

Kontinuerligt minska
mängden och öka renhetsgraden i avfall

Vatten- och avloppshanteringen ska
effektiviseras med
avseende på energioch resursanvändning

3.1.1	Förebygga uppkomsten av avfall genom bl.a.

Mängd restavfall per
capita, i kg/cap.

3.1.2 Minska mängden restavfall över tid.
3.1.3 Öka renhetsgraden i avfallsslagen.
3.1.4	Farligt avfall förekommer inte i restavfallet.

Andel farligt avfall
i restavfall, i %.

3.2.1	
Utveckla kunskapen hos samtliga aktörer om

Antal lägenheter
i pilotprojekt.

ökat återbruk.

nyttan av sorterande avloppssystem genom
pilotprojekt.

Andel återbrukat
i lokalt återbrukscentrum, i %.

3.2.2	Planera så att insamlade organiska rest-

ExpN i samarbete med
SVAAB har huvudansvar
för målet. ExpN med stöd
av SVAAB ansvarar för
uppföljning av målet.

ExpN i samarbete med
SVAB har huvudansvar för
målet. ExpN ansvarar för
uppföljningen av målet.

produkter från spillvatten är av en sådan
kvalitet att det kan återföras i högre grad
till kretsloppet på ett energi- och resursoptimerat sätt.

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

3.3

3.3.1 Förebygg och minimera mängden byggavfall.
3.3.2	Behandla och återvinn insamlat trädgårds-

Främja en cirkulär
bygg- och förvaltningsprocess

Mängd byggavfall,
i kg/m2 BTA.

och parkavfall på ett energi- och resursoptimerat sätt.

3.3.3	Bygg upp kunskapen kring hållbar och cirkulär

3. RESURSHUSHÅLLNING OCH KLIMATANSVAR

MÅL FÖR KRETSLOPP

3.1

MÅL

HUVUDANSVAR OCH
UPPFÖLJNINGSANSVAR

ExpN i samarbete med TN
och ÖsdN har huvudansvar för målet. ExpN
ansvarar för uppföljningen
av målet.

klimatpåverkan
3.6 Låg
från byggnader och
anläggningar ur ett
livscykelperspektiv

Beräknad klimateffekt
per areaenhet (byggnad), i kg CO2/ m2 BRA.

3.6.2	Utforma byggnader och anläggningar för en

Beräknad klimateffekt
per areaenhet (anläggning), i kg CO2/m2.

byggnader och anläggningar ur minst ett
100-års perspektiv.

3.6.3	Utforma yteffektiva bostäder och

byggnad. För nyproducerad byggnad ska
energianvändningen vara lägre än 50 kWh/m2
Atemp och år.

Energiprestanda per
areaenhet (byggnad), i
kWh/m2 Atemp och år.

ExpN med stöd av MHN
och TN har huvudansvar
för målet. ExpN ansvarar
för samordnad uppföljning av målet.

MÅL FÖR MATERIAL OCH INOMHUSMILJÖ
inomhusmiljö i
3.7 Sund
utformning och
användning av
byggnader

3.7.1	Utforma byggnader motsvarande
Miljöbyggnad Guld, inomhusmiljö.

3.7.2	Planera så att hälsofarliga kemikalier ej
förekommer i förskole- och skolmiljön.

3.7.3	Öka kunskapen hos samtliga aktörer om

sambandet mellan stadsbyggnad, energieffektiva byggnader och en god inomhusmiljö.

val av
3.8 Hållbara
byggmaterial

3.8.1	Utforma byggnader och anläggningar så att

material och produkter som innebär risker för
negativ miljö- och hälsopåverkan undviks och
dokumenteras.

Andel byggnader som är
utformade för att uppnå
klass Guld, miljöbyggnad
inomhus, i %.
Andel byggnader som
uppnår klass Guld, miljöbyggnad inomhus, i %.

ExpN, ÖsdN och UtbN har
huvudansvar för målet.
ExpN med stöd av MHN
ansvarar för uppföljningen
av målet.

Andel förskolor/skolor
som har genomfört alla
åtgärder på nivå 3 enligt
miljöförvaltningens ”Vägledning för en kemikaliesmart förskola”.
Andel ej godkända
materialavvikelser.

ExpN med stöd av MHN
har huvudansvar för
målet. ExpN med stöd av
MHN ansvarar för uppföljningen av målet.

Antal genomförda LCC.

Alla nämnder och styrelser
har ansvar för målet.
ExpN ansvarar för uppföljningen av målet.

3.8.2	Utforma byggnader och anläggningar med

3.4.1	
Minimera energibehovet vid ny- och om-

HUVUDANSVAR OCH
UPPFÖLJNINGSANSVAR

verksamhetslokaler.

MÅL FÖR ENERGI OCH KLIMAT

anläggningar

UPPFÖLJNINGSMÅTT

3.6.1	Utforma klimat- och energioptimerade

resurseffektiv drift.

bygg- och förvaltningsprocess.

energianvänd3.4 Effektiv
ning i byggnader och

DELMÅL

material och produkter som är producerade
på ett socialt hållbart sätt.

ExpN och TN har huvudansvar för målet. ExpN
ansvarar för samordnad
uppföljning av målet.

robust
3.9 Främja
byggande

3.4.2	Utveckla kunskapen hos samtliga aktörer om allt

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

3.9.2	Utforma byggnader och anläggningar med

hög arkitektonisk, funktionell och materiell kvalité.

energieffektivare byggnader genom pilotprojekt.

3.4.3	
Ta tillvara spillenergi. Se 3.2.3.
3.4.4	Utforma anläggningar för hög energiprestanda.
Djurgårdsstaden
3.5 Norra
ska vara fossilbränsle-

3

fritt4 2030

3.5.1	Ta tillvara lokala förnybara energiresurser
effektivt.

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

verksamhetslokaler är fossilbränslefri.

3.5.4	Utveckla kunskapen om hur Norra Djurgårds-

staden kan arbeta med de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser.

3.5.5	Skapa möjligheter för att mäta, följa upp, styra
och återkoppla resursanvändningen genom
digitalisering av stadsdelen.

Totala koldioxidekvivalenter i Norra Djurgårdsstaden, i ton CO2e per år5.

ExpN och TN har huvudansvar för målet. ExpN
ansvarar för samordnad
uppföljning av målet.

Lokalt producerad
energi per areaenhet
(byggnad), i kWh/m2 Atemp
och år.
Lokalt producerad
energi (anläggning), i
kWh per år.

Målet omfattar all energianvändning, och därmed uppkomna utsläpp av växthusgaser, inom Norra Djurgårdsstaden (Hjorthagen, Södra Värtan och Loudden) med undantag av Energihamnen,
Lidingövägen, Norra länken samt kvarteret Nimrod (Fortums energianläggning) samt den energianvändning som Stockholms Hamn AB inte har faktisk och juridisk rådighet över.

3.

Begreppet fossilbränslefritt definieras enligt Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040. I målet ingår växthusgasutsläpp från uppvärmning och kylning av fastigheter, vägtransporter inom Norra
Djurgårdsstaden oavsett vem som utför dem samt all övrig gas- och elanvändning för hushåll och verksamheter inom Norra Djurgårdsstaden. I målet ingår inte växthusgasutsläpp från resor utanför
Norra Djurgårdsstaden, produktion av livsmedel eller andra varor eller tjänster som konsumeras men som tillverkas utanför Norra Djurgårdsstaden, freoner i köldmedia, byggavfall och lustgas i sjukvården samt kortlivade klimatföroreningar (Shortlived Climate Pollutants, SLCP), med undantag för utsläpp av metan och lustgas vid förbränning av bränslen.
4.

MÅL
4. LÅT NATUREN GÖRA JOBBET

3.5.3	Planera för att energi till bostäder och

Klimateffekt per areaenhet (byggnad), i kg
CO2e per BRA.

4.1

Utnyttja ekosystemtjänster för att bygga
en resilient och hälsosam stadsmiljö

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

4.1.2	Planera Norra Djurgårdsstaden för att stärka

HUVUDANSVAR OCH
UPPFÖLJNINGSMÅTT UPPFÖLJNINGSANSVAR
Andel byggnader
som klarar Norra
Djurgårdsstadens krav
på grönytefaktor på
kvartersmark i %.

4.1.3	Utveckla vattenområden för att stärka och

Uppnådd grönytefaktor
på allmän platsmark
per delområde.

4.1.4	Planera för god tillgång till parker och områden

Konnektivitet i landskapet (vart 10e år).

de ekologiska sambanden i staden.

utveckla rekreations- och naturvärden.

med höga rekreations- och naturvärden.

ExpN i samarbete med
SBN, MHN, TN, ÖsdN,
SVAB har ansvar för målet.
ExpN har ansvar för uppföljningen av målet.

Andel lägenheter som

4.1.5	Utveckla ekosystemtjänster som bidrar till hälsa har tillgång till park
och välmående, bl.a. med avseende på akustik
och luftkvalité.

och naturområden
inom 200 meter i %.

ekosystemtjänster genom odling och återföring
av stadens näringsämnen (se 3.2.2)

Utsläppen av växthusgaser beräknas enligt Stockholms stads nuvarande beräkningsmetod, konsumtionsmetoden med LCA-påslag. Detta innebär att utsläppen är beräknade på bränslets hela
livscykel och omfattar även utsläpp vid produktion och distribution av biobränslen. Utsläppen av växthusgaser från varu- och persontransporter beräknas genom att utgå från mätningar av flöden
och sammansättning av fordonsflotta.
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4.1.1	Utforma grönytor mångfunktionella för att

4.1.6	Skapa goda förutsättningar för producerande

5.
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MÅL
5. ENGAGEMANG OCH INFLYTANDE

5.1

Stimulera aktivt
deltagande i utvecklingen av Norra
Djurgårdsstaden mot
en hållbar och öppen
stadsdel

DELMÅL
5.1.1	Utveckla stadsdelen genom utökad

medborgardialog för att engagera olika
grupper att delta i tidigt skede.

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

5.1.3	Uppmuntra till kontinuerligt utbyte och öppen

dialog för att stärka det sociala kapitalet där
medborgare, verksamheter och staden deltar.

HUVUDANSVAR OCH
UPPFÖLJNINGSMÅTT UPPFÖLJNINGSANSVAR
Antal deltagare i
utförda medborgardialoger samt antal
inkomna förslag.
Antal deltagare
i seminarier.
Antal deltagare i
introduktionsmöten för
boende.

ÖsdN, ExpN, SBN, TN,
stadens bostadsbolag,
FastN, IdrN, UtbN, KultN,
SH AB, SVAB har ansvar
för målet. ExpN ansvarar
för uppföljningen av
målet.

5.1.4	Genomför kontinuerlig dialog och möjliggör

medinflytande och återkoppling kring hållbarhetsarbetet för samtliga aktörer.

5.1.5	Ta hänsyn till befintliga verksamheter

och deras förutsättningar att fortsatt verka
i området.

5.2

Skapa förutsättningar
för hållbar konsumtion

5.2.1	Bygg upp kunskapen kring hållbar konsumtion
och cirkulär ekonomi.

5.2.2	Skapa platser, digitala plattformar och förut-

Genomfört FoUprojekt kring hållbar
konsumtion.

sättningar för återbruk och delande.

5.2.3	Stimulera verksamheter att tillhandahålla

ExpN ansvarar för uppföljningen av målet.

hållbara produkter och tjänster.

och offentlig
5.3 Näringsliv
verksamhet 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.

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

5.3.4	Utveckla offentliga verksamheter som är före-

ÖsdN, ExpN, SBN, TN,
MHN, stadens bostadsbolag, FastN, IdrN, UtbN,
KultN, SVAB har ansvar
för målet.

Andel hållbarhetscertifierade offentliga
verksamheter (ex. grön
flagg, ISO 14001).
Antal arbetstillfällen
för människor utanför
arbetsmarknaden.

ÖsdN, ExpN, TN, stadens
bostadsbolag, FastN,
IdrN, UtbN, KultN, SH AB,
SVAB har ansvar för målet.
ExpN ansvarar för uppföljningen av målet.

bilder inom hållbarhet.

och erfaren5.4 Kunskap
heter som genereras i

Norra Djurgårdsstaden
ska spridas

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

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

Antal studiebesök.
Antal deltagare i
kompetensutveckling.
Antal FoU-projekt.

ExpN i samarbete med
SBR och övriga nämnder
och bolag har huvudansvar för målet. ExpN
ansvarar för uppföljningen
av målet.

5.4.3	Utveckla verktyg, arbetsmetoder och

erfarenheter som ska influera stadens övriga
stadsutvecklingsprojekt.

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