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Summary 
 

The concept of planetary boundaries was introduced in the year 2009 by a group of 
researchers led by Johan Rockström and Will Steffen. The group presented a draft of the 
limits of the planet regarding nine Earth System processes concerning climate change, ocean 
acidification, stratospheric ozone depletion, atmospheric aerosol loading, interference with P 
and N cycles, global freshwater use, land-system change, rate of biodiversity loss and 
chemical pollution. The starting point for the study presented in this report was that a 
sustainable development only can be achieved if humankind stays within the boundaries. It is 
therefore, based on the ongoing urbanization, relevant to evaluate how cities affect the Earth 
System processes. The aim of the study was to investigate if Stockholm Royal Seaport (Norra 
Djurgårdsstaden), a district in the northeast of Stockholm with a clear environmental profile, 
affects the Earth System processes less than Stockholm in general does. If so, the district has 
more favorable conditions for a sustainable development.  
 In order to do this, an investigation by Miljöförvaltningen (2012) in Stockholm was used. 
It presents the environmental impact of Stockholm using “influencing factors” 
(påverkansfaktorer). By comparing the structure of this investigation, including the target 
areas the influencing factors belong to, with how Rockström et al. (2009) describes the 
processes and the boundaries, it was possible to connect influencing factors to each process. 
For example, the influencing factors shrinking area and barriers, overgrowth and monoculture 
as well as chemical influence was linked to the loss of biodiversity, the influencing factors P 
and N to the P and N cycles, CFC and HCFC to stratospheric ozone depletion, greenhouse 
gases to both climate change and ocean acidification plus a lot of different substances to 
chemical pollution and atmospheric aerosol loading. However, for the process regarding 
global freshwater use, only one influencing factor could be connected and for land-system 
change, no one at all. This indicates that Stockholm affects these two processes less than the 
others, but the suitability of using the locally adapted influencing factors as indicators for the 
impact on the global Earth System processes can be questioned. That something is not 
perceived as an environmental problem in Stockholm does not necessarily mean that the city 
does not contribute to it and Stockholm’s relation to these processes should be investigated 
further. 
 By the help of the sources for each influencing factor, the influence of Stockholm Royal 
Seaport on the Earth System processes was than compared and evaluated with Stockholm’s 
ditto. The environmental program for the district and two environmental impact assessments 
was used as representatives for Stockholm Royal Seaport. 17 out of 24 influencing factors 
were judged to be better for Stockholm Royal Seaport than for Stockholm in general, for six 
no judgment could be made and for one no difference could be identified. In total, this means 
that Stockholm Royal Seaport affects all Earth System processes, except global freshwater 
use and land-system change, less than Stockholm. This is obviously positive bearing in mind 
the environmental profile of the district and it does also mean that the district has better 
conditions for sustainable development than Stockholm. 
 The implementation of a traffic hierarchy In Stockholm Royal Seaport, with pedestrian 
traffic, bicycling and public transport prioritized has positive effects for several of the Earth 
System processes. The use of green spaces is also positive. Future studies may investigate the 
district after being put into service and should feel free to include how consumption is 
relevant. To evaluate a district which is still being planned is also needed, but the reality tends 
to differ from the planning. Questions were also raised about if it is possible to separate one 
part of a city from another, since some properties is split between several districts. The 
development of the concept of planetary boundaries should of course be followed and most 
preferably be related to the social and economic aspect of sustainable development. 
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Sammanfattning 
 

År 2009 introducerades begreppet planetära gränser av en forskargrupp ledd av 
Johan Rockström och Will Steffen. Gruppen redovisade ett utkast till gränser för vad planeten 
klarar av kopplat till nio stycken planetära processer rörande klimatförändringar, 
havsförsurning, stratosfäriskt ozon, atmosfäriska aerosoler, kväve- och fosforcykler, global 
färskvattenanvändning, landanvändning, biodiversitet samt kemisk förorening. 
Utgångspunkten för studien som presenteras i denna rapport var att en hållbar utveckling 
endast kan åstadkommas om mänskligheten håller sig inom dessa gränser och med tanke på 
den urbanisering som pågår är det därför relevant att utvärdera städers påverkan på de 
planetära processerna. Syftet med studien var att utreda om Norra Djurgårdsstaden, ett 
miljöprofilerat område under uppförande i nordöstra Stockholm, påverkar de planetära 
processerna mindre än Stockholm generellt gör och därmed har bättre förutsättningar för en 
hållbar utveckling. 
 För att kunna göra detta användes en utredning av Miljöförvaltningen (2012) i 
Stockholm, ”Miljö- och hälsoutredning 2012: Värdering av påverkansfaktorer och källor”, 
som har till uppgift att presentera stadens miljöpåverkan och gör det med hjälp av ett antal 
påverkansfaktorer. Genom att jämföra upplägget i Miljö- och hälsoutredningen, bland annat 
vilka målområden påverkansfaktorerna tillhör, med hur Rockström m.fl. (2009) resonerar 
kring processerna och gränserna knöts påverkansfaktorer till respektive process. Till den 
planetära processen gällande förlust av biodiversitet länkades bland andra 
påverkansfaktorerna ytförlust och barriärer, igenväxning och monokultur samt kemisk 
påverkan, påverkansfaktorerna kväve respektive fosfor knöts till processen för kväve- 
respektive fosforcykeln, CFC och HCFC till uttunning av stratosfäriskt ozon, växthusgaser till 
både klimatförändring och havsförsurning samt en mängd olika ämnen till kemisk förorening 
och atmosfärisk aerosol. Till processen gällande global färskvattenanvändning kunde dock 
bara påverkansfaktorn minskad grundvattenbildning relateras och för landanvändning fanns 
ingen påverkansfaktor alls. Detta tyder på att Stockholm påverkar dessa två processer mindre 
än övriga, men samtidigt finns tveksamheter kring hur lämpligt det var att använda de lokalt 
anpassade påverkansfaktorerna som indikatorer för påverkan på de globala processerna. Att 
något inte uppfattas som ett miljöproblem i Stockholm behöver inte betyda att staden inte 
bidrar till det och Stockholms relation till dessa processer bör undersökas vidare. 
 Med hjälp av källorna till varje påverkansfaktor utvärderades sedan Norra 
Djurgårdsstadens inverkan jämfört med Stockholms dito. Som representanter för Norra 
Djurgårdsstaden användes dess övergripande miljöprogram och miljökonsekvens-
beskrivningar för två delområden. För 17 av de 24 undersökta påverkansfaktorerna bedömdes 
Norra Djurgårdsstaden vara bättre än Stockholm generellt, för sex stycken kunde ingen 
bedömning göras och för en kunde ingen skillnad ses. Sammantaget innebär detta att Norra 
Djurgårdsstaden påverkar samtliga planetära gränser, med undantag av global 
färskvattenanvändning och landanvändning, mindre än vad Stockholm gör. Detta är klart 
positivt med tanke på stadsdelens miljöprofilering och det betyder att stadsdelen har bättre 
förutsättningar för en hållbar utveckling än Stockholm.  
 Implementeringen av en trafikhierarki i Norra Djurgårdsstaden där gång-, cykel- och 
kollektivtrafik prioriteras har positiva följdverkningar för flera av processerna och även 
användandet av gröna ytor i den nya stadsdelen är positivt. Framtida studier kan dock utreda 
stadsdelen efter att den tagits i drift och då gärna inkludera hur konsumtion spelar in. Att 
utvärdera en stadsdel i planeringsfasen är också behövligt, men verkligheten kan bli 
annorlunda än på pappret. Frågor uppstod också kring om det är möjligt att skilja en del av en 
stad från en annan, eftersom vissa egenskaper delas av flera områden. Givetvis bör även 
utvecklingen av konceptet planetära gränser följas och allra helst sättas i relation till den 
sociala respektive ekonomiska aspekten av hållbar utveckling.   
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1 Inledning  
Nedan görs först en genomgång av bakgrunden till denna rapport där det förklaras varför 
undersökningen har varit relevant att genomföra och där begreppet planetära gränser 
introduceras. Detta leder fram till syftet med undersökningen och syftet bryts i sin tur ner i 
delmål. Därefter redovisas hur undersökningen har avgränsats och strukturen för resten av 
rapporten sammanfattas.  

1.1 Bakgrund 
Begreppet planetära gränser (planetary boundaries) presenterades år 2009 av en forskargrupp 
ledd av Johan Rockström (Stockholm Resilience Centre) och Will Steffen (Australian 
National University). I rapporten “Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space 
for Humanity” (Rockström m.fl., 2009) gjordes vad som poängteras vara ett första utkast i att 
definiera ett säkert utrymme för mänskligheten. Nio stycken biofysiska så kallade ”Earth 
System processes”, i denna rapport benämnda ”planetära processer”, rörande 
klimatförändringar, havsförsurning, stratosfäriskt ozon, atmosfäriska aerosoler, kväve- 
respektive fosforcykeln, global färskvattenanvändning, landanvändning, biodiversitet samt 
kemisk förorening identifierades begränsa vårt levnadsutrymme. Forskargruppen försökte 
sätta upp uttalade värden på kontrollvariabler relaterade till vart och ett av dessa områden för 
att tydligare kunna avgöra om mänskligheten agerar på eller utanför den tillgängliga 
spelplanen. Enligt rapporten har gränserna kopplade till klimatförändring, kvävecykeln och 
biodiversitet redan korsats, vilket enligt teorin innebär stora risker för abrupta effekter och 
därmed osäkerheter för hela samhället. 
 Världen befinner sig samtidigt mitt i en kraftig urbaniseringsvåg, där två tredjedelar av 
befolkningen förväntas bo i städer om femtio år (Sida, 2009). Denna enorma förändring ställer 
långtgående krav på både sociala och miljömässiga strukturer. Såväl nationellt som globalt 
eftersträvas en hållbar utveckling, men givet de planetära gränsernas existens kan en sådan 
endast åstadkommas om mänskligheten håller sig inom det definierade säkra utrymmet. 
Planetära gränser kan ses som en sorts yttre gränser, bortom vilka hållbarhet är en omöjlighet. 
 Med de planetära gränserna och urbaniseringen i åtanke är det följaktligen väsentligt att 
undersöka hur städer påverkar de planetära processerna. Stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i 
Stockholm är ett miljöprofilerat område med ett uttalat mål att vara ett internationellt 
föredöme i hållbart stadsbyggande (Stockholms stad, 2013). Är utgångspunkten att befintliga 
städer som Stockholm inte är hållbara är det av yttersta vikt att morgondagens städer, som 
Norra Djurgårdsstaden, planeras för att bli det. Därmed är det relevant, för att inte säga 
nödvändigt, att både befintliga städer och nybyggnadsprojekt utvärderas mot de uppsatta 
gränserna. De planetära gränserna har visserligen en global utgångspunkt, men att applicera 
konceptet på ett lokalt projekt öppnar för att ta det från en övergripande teoretisk nivå till 
något med en praktisk betydelse.  
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1.2 Syfte och mål 
Givet att planetära gränser definierar det utrymme där mänskligheten kan verka säkert och att 
en hållbar utveckling således måste uppnås utan att dessa gränser korsas är syftet med denna 
studie att utreda om Norra Djurgårdsstaden som en miljöanpassad stadsdel påverkar de 
planetära processerna mindre än Stockholm generellt gör. Om så är fallet har Norra 
Djurgårdsstaden, i detta avseende, bättre förutsättningar för en hållbar utveckling än 
Stockholm har. Syftet konkretiseras i ett antal delmål, presenterade nedan. Delmålen är 
uppdelade i två grupper. Den första gruppen behandlar kopplingen mellan faktorer i staden 
och de planetära processerna medan den andra gruppen rör jämförelsen mellan Stockholm och 
Norra Djurgårdsstaden.  
 
Grupp I: Staden och planetära processer 

- Vilka faktorer i Stockholm påverkar de planetära processerna? 
- Vilka av dessa respektive faktorer hör samman med vilken planetär process? 
- Finns det någon/några planetära processer som Stockholm inte påverkar i lika stor 

utsträckning som de övriga? 

Grupp II: Stockholm och Norra Djurgårdsstaden 

- Hur skiljer sig Norra Djurgårdsstaden åt från Stockholm sett till respektive 
påverkansfaktor? 

- Innebär dessa skillnader att påverkan på den planetära processen från faktorn ifråga är 
mindre eller större i Norra Djurgårdsstaden än i Stockholm? 

1.3 Avgränsning 
Som ett steg vid utformandet av undersökningen gjordes vissa avgränsningar, varav tre 
punkter är mer betydande än övriga. För det första ligger en grundläggande och viktig 
avgränsning i att rapporten enbart behandlar miljöaspekten av hållbar utveckling. Detta kan 
utläsas direkt av syftet. Undersökningen gällde de av Rockström m.fl. (2009) föreslagna 
planetära gränserna, vilket innebar att sociala och ekonomiska faktorer utelämnades. För det 
andra, en annan avgränsning som ges direkt av syfte och mål, konkretiserades undersökningen 
från att ta avstamp i ”staden” generellt till att behandla Stockholm och Norra Djurgårdsstaden 
specifikt. I samband med detta förutsattes också att Norra Djurgårdsstaden faktiskt ska 
uppföras enligt de planer som finns. Det bör även poängteras att en del av undersökningen 
genomfördes som en jämförelse mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden, varför några 
exakta värden på utsläpp eller liknande inte sattes.  
 Den tredje avgränsningen som var av stor vikt för resultatet, och som är relaterad till flera 
mindre avgränsningar, är att studien gjordes utifrån ett relativt strikt definierat material, något 
också som framkommer i metodbeskrivningen (se vidare under rubriken 2.1.1 Miljö- och 
hälsoutredningen respektive 2.2.1 Uppgifter om Norra Djurgårdsstaden). Å ena sidan innebar 
detta givetvis att viktiga aspekter riskerade att förbises. Å andra sidan bedömdes den risken ha 
varit överhängande även om ett odefinierat antal källor skulle ha använts eftersom relevant 
information då skulle kunnat försvinna i mängden. Att det i första hand var Norra 
Djurgårdsstadens själva miljöprofilering, det vill säga skillnaden mellan den nya stadsdelen 
och Stockholm i övrigt, som skulle undersökas påverkade avgränsningen av källorna.  
 En avgränsning som hör samman med vilka källor som valdes är att Norra 
Djurgårdsstaden som nämnt ovan endast studerades utifrån de befintliga planerna, då det av 
naturliga skäl ännu inte kan göras någon studie av stadsdelen ”i drift”. Inte heller gjordes 
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någon utvärdering av den påverkan på de planetära processerna som visserligen uppkommer 
till följd av stadens existens, men som uppkommer på andra platser än i direkt anknytning till 
själva staden, eller av den påverkan som uppstår i samband med byggfasen. Med andra ord 
användes inte ett heltäckande livscykelperspektiv för stadens inverkan på de planetära 
processerna annat än i den mån de nyttjade källorna själva tillgrep ett sådant. 
 Som underlag till identifiering av stadens miljöpåverkan användes Miljöförvaltningens 
(2012) Miljö- och hälsoutredning och dess så kallade ”påverkansfaktorer” (se vidare under 
rubriken 2.1.1 Miljö- och hälsoutredningen). Detta innebar i sig en begränsning i och med att 
Stockholms påverkan på de planetära processerna enbart identifierades utifrån denna skrift. 
Vid jämförelsen mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden undersöktes därtill av olika 
skäl inte alla de relaterade påverkansfaktorerna. 

1.4 Struktur 
Bakgrunden till undersökningen har givits, följt av definiering av rapportes syfte och mål och 
därefter redogjordes för relevanta avgränsningar. I det följande presenteras i tur och ordning 
metoden för undersökningen, dess resultat och en diskussion kring resultatet. Eftersom 
rapportens delmål är uppdelade i två delar, den första gällande stadens förhållande till de 
planetära processerna och den andra jämförelsen mellan Stockholm och 
Norra Djurgårdsstaden, är även metoden (kapitel 2), resultatet (kapitel 3) och till viss del 
diskussionen (kapitel 4) uppdelade på liknande sätt. Delkapitlen 2.1, 3.1 samt 4.1 berör 
samtliga Stockholms relation till de planetära processerna, medan kapitlen 2.2, 3.2 samt 4.2 
behandlar själva jämförelsen. I diskussionsdelen tillkommer dessutom ett avsnitt om metoden, 
ett avsnitt om osäkerheter kopplade till undersökningen och ett avsnitt med förslag på 
inriktning för eventuella framtida studier. Slutligen redovisas vilka slutsatser som kan dras 
utifrån undersökningen och därefter återfinns referenslistan. Utöver detta tillkommer två 
bilagor. I den första, Bilaga 1 - Samtliga påverkansfaktorer, presenteras samtliga 
påverkansfaktorer som förekommer i Miljö- och hälsoutredningen (Miljöförvaltningen, 2012) 
och i den andra, Bilaga 2 - Norra Djurgårdsstaden jämfört med Stockholm, om betydelsen av 
respektive undersökt påverkansfaktor bedömts vara mindre eller större i Norra 
Djurgårdsstaden jämfört med Stockholm. 
 
 





  Hanna Eggestrand 

5  

2 Metod 
På följande sidor presenteras hur studien har genomförts. Som en följd av att undersökningens 
delmål är uppdelade i två delar är även metoden det. Först beskrivs hur relationen mellan 
staden och de planetära processerna utreddes och förbereddes för att möjliggöra en jämförelse 
mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden. Denna del av metoden gav ett resultat som 
svarar mot delmålen gällande faktorer i Stockholm som påverkar de planetära processerna, 
vilka faktorer som påverkar vilken process samt om någon eller några processer påverkas 
mindre än de övriga. Den andra delen ägnas åt jämförelsen mellan Stockholm och Norra 
Djurgårdsstaden för att ta reda på om Norra Djurgårdsstaden lever upp till sin 
miljöprofilering. Resultatet som motsvarar denna del av metoden svarar på frågorna om hur 
Norra Djurgårdsstaden skiljer sig åt från Stockholm för respektive påverkansfaktor samt om 
dessa skillnader innebär att påverkan på den planetära processen från faktor ifråga är mindre 
eller större i Norra Djurgårdsstaden än i Stockholm.  

2.1 Staden och planetära processer 
Den första delen av studien utformades för att besvara delmålen hörande till den första av de 
två grupperna, det vill säga rörande hur Stockholm påverkar de planetära processerna.  

2.1.1 Miljö- och hälsoutredningen 
Som ett första steg behövde stadens inverkan på de planetära processerna utredas. För 
identifieringen av faktorer i staden som påverkar de planetära processerna användes en 
rapport utgiven av Miljöförvaltningen i Stockholms stad (2012). Titeln är ”Miljö- och 
hälsoutredning 2012: Värdering av påverkansfaktorer och källor” och utredningens mål var att 
undersöka de största miljöproblemen i Stockholm samt vilka källor som bidrar till stadens 
miljöpåverkan. Utredningen gjordes med hjälp av 53 stycken så kallade påverkansfaktorer, 
som presenteras i samband med de nio målområdena Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, 
Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, Grundvatten 
av god kvalitet, Ett rikt växt och djurliv samt God bebyggd miljö.  
 Påverkansfaktorerna ska motsvara faktorer som i hög grad påverkar miljö- och 
hälsotillståndet i Stockholm. Med bakgrund av detta användes påverkansfaktorerna från 
Miljö- och hälsoutredningen i denna undersökning för att besvara frågan om vilka faktorer i 
Stockholm som påverkar de planetära processerna. Samtliga påverkansfaktorer återfinns i 
Tabell 3 i Bilaga 1 - Samtliga påverkansfaktorer. Med varje påverkansfaktor redovisas i 
Miljö- och hälsoutredningen även hur olika källor bidrar till den. Detta användes vid 
jämförelsen mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden. Påverkansfaktorerna från Miljö- 
och hälsoutredningen lade grunden för hela undersökningen som presenteras i denna rapport. 

2.1.2 Relevanta påverkansfaktorer 
Det andra steget gick ut på att sortera upp vilken påverkansfaktor från Miljö- och 
hälsoutredningen som hör samman med vilken planetär process. Detta svarade mot delmålet 
gällande att ta reda på vilka faktorer i Stockholm som påverkar vilken planetär process och 
indikerar samtidigt om någon process påverkas mindre än de övriga. Det hela redovisas i 
resultatets första del, under rubriken 3.1 Staden och planetära processer. Identifieringen av 
påverkansfaktorer hörande till processerna gjordes med utgångspunkt i hur Rockström m.fl. 
(2009) resonerar kring gränserna, vilket jämfördes med hur Miljöförvaltningen (2012) i 
Miljö- och hälsoutredningen presenterar påverkansfaktorerna. I vissa fall fanns en tämligen 
rättfram koppling mellan en planetär process och de påverkansfaktorer som relaterar till den, 
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eftersom det målområde som påverkansfaktorerna tillhör i Miljö- och hälsoutredningen har en 
god överensstämmelse med processen ifråga. Vid behov användes annan litteratur för att 
tydliggöra sambandet mellan en påverkansfaktor och en planetär process.  
 För de planetära processerna gällande kemisk förorening respektive atmosfärisk aerosol 
kom antalet påverkansfaktorer att vara fler än vad denna undersökning hade möjlighet att 
utreda. Bland de påverkansfaktorer som kopplades samman med dessa planetära processer 
gjordes därför ett urval av vilka som sedan användes vid jämförelsen mellan Stockholm och 
Norra Djurgårdsstaden (se vidare under rubriken 2.2 Stockholm och Norra Djurgårdsstaden 
för mer information om själva jämförelsen). Om majoriteten av källorna till en 
påverkansfaktor direkt kunde sägas inte relaterar till en enskild stad eller stadsdels utformning 
utan mer handlar om samhällets funktion i stort, om källornas bidrag till en påverkansfaktor 
enligt Miljöförvaltningen (2012) är osäkra eller om en påverkansfaktor enligt dem har en liten 
eller oklar betydelse kunde det motivera att påverkansfaktorn ifråga inte användes vid 
jämförelsen.  
 I samband med att påverkansfaktorernas gränstillhörighet presenteras, under rubriken 3.1 
Staden och planetära processer, anges och motiveras också vilka påverkansfaktorer som 
undersöks vidare. Samtliga påverkansfaktorer som identifierats höra samman med en viss 
planetär process redovisas, förutom tillsammans med en motivering under rubriken hörande 
till processen, även tillsammans med processen ifråga i Tabell 1. De påverkansfaktorer som 
inte använts vid jämförelsen mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden står där inom en 
parentes. 

2.2 Stockholm och Norra Djurgårdsstaden 
Den andra delen av resultatet inriktades på den andra gruppen delmål, gällande jämförelsen 
mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden, för att kunna dra slutsatser kring om Norra 
Djurgårdsstaden påverkar de planetära processerna mindre negativt än vad Stockholms gör.  

2.2.1 Uppgifter om Norra Djurgårdsstaden 
Det tredje steget gällde urval av källor för information om Norra Djurgårdsstadens påverkan 
på de planetära processerna. Vid jämförelsen mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden 
användes ett begränsat antal källor för att representera den nya stadsdelen. Antalet källor hölls 
nere för att få en hanterbar undersökning och en tydlig avgränsning. Om resultatet istället 
hade baserats på en mindre strikt avgränsad mängd källor bedömdes det vara en stor risk för 
att undersökningen skulle ha blivit mindre sammanhållen. Genom att begränsa antalet källor 
tilläts istället en metodisk genomsökning efter relevanta uppgifter. Detta togs även upp i 
kapitel 1.3 Avgränsning. 
 Till utvecklandet av Norra Djurgårdsstaden har Exploateringskontoret i Stockholms stad 
(2010) tagit fram ett generellt miljöprogram, kallat ”Övergripande program för miljö och 
hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden”. Detta miljöprogram tillsammans med 
miljökonsekvensbeskrivningar för Hjorthagen och Södra Värtahamnen utgjorde huvudsakliga 
källor till Norra Djurgårdsstadens inverkan på de planetära processerna. Användandet av 
miljöprogrammet som källa föll sig naturligt då det var stadsdelens miljöprofilering som 
skulle utvärderas och Exploateringskontoret (2010) beskriver att det ska fungera som grund 
för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Eftersom miljöprogrammet dock ställer 
allmänna krav på uppförandet av stadsdelen behövdes det i samband med den planetära 
processen gällande kemisk förorening kompletteras med mer specifik information. För detta 
användes dokumentet ”Miljökrav vid byggande av bostäder och lokaler – etapp Norra 2” 
(Exploateringskontoret, 2009), som är en del av miljöprogrammet men med specifika krav på 
bostäder och lokaler för byggnadsetapp Norra 2 i Hjorthagen.   
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 En miljökonsekvensbeskrivning har till uppgift att beskriva både direkta och indirekta 
effekter som den planerade verksamheten kan ha på både människor, djur, växter, mark, 
vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. Därtill ingår en beskrivning av effekter på 
resurshushållningen (Ammenberg, 2004, s. 288). I och med detta ansågs de använda 
miljökonsekvensbeskrivningarna utgöra ett relevant underlag vid identifieringen av hur Norra 
Djurgårdsstaden påverkar de planetära processerna. Stadsdelen består av de olika 
delområdena Hjorthagen, (Södra) Värtahamnen, Frihamnen samt Loudden. 
Miljökonsekvensbeskrivningarna som användes är baserade på det fördjupade programmet för 
Hjorthagen respektive Södra Värtahamnen (Exploateringskontoret, 2008; 
Exploateringskontoret, 2011b). Dylika program har ännu inte (våren 2013) tagits fram för 
Frihamnen och Loudden varför inte heller tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar finns att 
tillgå för dessa områden.  

2.2.2 Värdering 
Slutligen, som ett fjärde steg, gjordes själva jämförelsen mellan Stockholm och Norra 
Djurgårdsstaden för att uppfylla syftet med rapporten och ta reda på om den nya stadsdelen 
har en mindre eller större påverkan på de planetära processerna än Stockholm har. 
Påverkansfaktorerna redovisas, som nämnt, i Miljö- och hälsoutredningen tillsammans med 
källor som bidrar till respektive faktor. Jämförelsen mellan Stockholm och Norra 
Djurgårdsstaden utgick ifrån dessa källor. Med hjälp av dokumentationen kring planeringen 
av Norra Djurgårdsstaden, beskrivet ovan, identifierades hur stadsdelen skiljer sig åt från 
Stockholm för respektive påverkansfaktors källor och därmed för respektive påverkansfaktor. 
Detta svarade mot det fjärde av studiens delmål. I samband med detta drogs också slutsatser 
kring om inverkan från en påverkansfaktor på den tillhörande planetära processen kan 
förväntas vara mindre eller större i Norra Djurgårdsstaden än i Stockholm. Detta svarade i sin 
tur mot det sista av studiens delmål. En sammanställning finns i Tabell 4 i Bilaga 2 - Norra 
Djurgårdsstaden jämfört med Stockholm. 
 För varje planetär process gjordes sedan slutligen en sammanvägning av situationen för 
de enskilda påverkansfaktorerna och slutsatser drogs kring Norra Djurgårdsstadens totala 
påverkan på den planetära processen ifråga jämfört med Stockholm. Denna procedur 
återkopplade tydligt till syftet med undersökningen. Alltsammans redovisas för respektive 
planetär process under rubriken 3.2 Stockholm och Norra Djurgårdsstaden. Det bör 
poängteras att undersökningen alltså är utformad som en jämförande studie och att resultatet 
inte säger något om ifall Norra Djurgårdsstaden är ”bra” eller ”dålig” i förhållande till de 
planetära processerna utan enbart om stadsdelen, enligt undersökningen, är bättre eller sämre 
än Stockholm.  
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3 Resultat 
Resultatet är uppdelat i två delar. I den första delen presenteras sammanlänkningen av 
påverkansfaktorer från Miljöförvaltningens (2012) Miljö- och hälsoutredningen med de 
planetära processerna. Sammanlänkningen möjliggjorde den jämförelse mellan Stockholm 
och Norra Djurgårdsstaden som presenteras i den andra delen. Där redovisas hur situationen 
ser ut för påverkansfaktorerna i Norra Djurgårdsstaden i jämförelse med situationen i 
Stockholm, och hur den miljöprofilerade stadsdelen därmed förhåller sig till respektive 
planetär process. I båda delarna görs presentationen uppdelat på de planetära processerna.  

3.1 Staden och planetära processer 
I följande stycken redovisas vilka av de påverkansfaktorer som presenteras av 
Miljöförvaltningen (2012) i Miljö- och hälsoutredningen som kan kopplas samman med 
vilken planetär process och därmed indikera Stockholms förhållande till processen. En 
sammanställning presenteras i Tabell 1. Det förekommer också påverkansfaktorer som inte 
kan sättas samman med någon planetär process. Dessa redovisas i Tabell 2 tillsammans med 
det målområde de hör till i Miljö- och hälsoutredningen. 

Tabell 1. I denna tabell redovisas de nio planetära processerna tillsammans med de respektive påverkansfaktorer som 
sammanlänkats med dem. De påverkansfaktorer som står inom parentes har identifierats höra samman med den redovisade 
planetära processen, men finns inte med i jämförelsen mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden. Motivering till 
indelning återfinns i kapitlen 3.1.1-3.1.9. 

Planetär process Påverkansfaktor 
Klimatförändring Växthusgaser 
Havsförsurning Växthusgaser 

Uttunning av stratosfäriskt ozon CFC 
HCFC 

Atmosfärisk aerosol 

Partiklar 
Kväveoxider 
Marknära ozon 
Kolmonoxid 
(Bens(a)pyren) 
(Bensen) 
(Bly) 
(Svaveldioxid) 
(VOC-utsläpp) 

Kväve- respektive fosforcykeln Kväve 
Fosfor 

Global färskvattenanvändning Minskad grundvattenbildning 
Landanvändning - 

Förlust av biodiversitet 

Ytförlust och barriärer 
Igenväxning och monokultur 
Kemisk påverkan 
Bullerstörning 
Biomanipulation                          (forts. nästa sida) 
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Kemisk förorening 

Bromerade flamskyddsmedel 
Ftalater 
Koppar 
(Kvicksilver) 
PAH 
(PCB) 
(PFC – Polyfluorerade föreningar) 
(Allergener) 
Bly 
(Nonyl- och oktylfenol) 
(Silver) 
(Tennorganiska föreningar) 
Kadmium 
(Klorparaffiner) 
Krom 
Petroleumprodukter 
Zink 
(Nickel) 
(Läkemedelsrester) 
(Triclosan) 
(Andra metaller) 
(Organiska fosfatestrar) 

Tabell 2. I denna tabell presenteras de påverkansfaktorer som inte har sammanlänkats med någon planetär process indelat på 
det målområde respektive påverkansfaktor tillhör i Miljö- och hälsoutredningen (Miljöförvaltningen, 2012). 

Målområde Påverkansfaktor 

Grundvatten av god kvalitet 
Fosfor 
Kväve 
Bakterier 

Bara naturlig försurning Kväve 
Svavel 

God bebyggd miljö 

Buller inomhus 
Dålig luftkvalitet inomhus 
Radon 
Ultraviolett strålning 
Höga ljudnivåer 
Elektromagnetiska fält 

 

3.1.1 Klimatförändring 
Den planetära gränsen kopplad till klimatförändring representeras dels av en högsta tillåten 
halt koldioxid i atmosfären och dels av strålningsbalans relativt förindustriell nivå (Rockström 
m.fl., 2009, s. 8). Miljöförvaltningen (2012, s. 8-9) presenterar påverkansfaktorn växthusgaser 
under målområdet Begränsad klimatpåverkan och Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) (2007, s. 37) anger att förändringar av halten växthusgaser i atmosfären är en 
drivkraft för klimatförändring. Baserat på detta gjordes sammanlänkningen av 
påverkansfaktorn växthusgaser med den planetära processen för klimatförändring. 
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3.1.2 Havsförsurning 
Rockström m.fl. (2009, s. 11-12) föreslår att den planetära gränsen för havsförsurning ska 
gälla koncentrationen karbonatjoner i vattnet. Gattuso och Hansson (2011?) förklarar att 
begreppet havsförsurning i första hand refererar till en långvarig sänkning av pH i haven som 
ett resultat av att haven tar upp koldioxid från atmosfären, men att det även kan gälla till- eller 
bortförsel av andra ämnen. Upptaget av koldioxid sänker halten karbonatjoner. Enligt 
Gröndahl och Svanström (2010, s. 83) är koldioxid ansvarigt för ungefär hälften av den ökade 
växthuseffekten och det är den viktigaste antropogena växthusgasen. Givet detta är det 
påverkansfaktorn växthusgaser som närmast relaterar till den planetära processen kopplad till 
havsförsurning, dock med noteringen att denna påverkansfaktor egentligen är för generell i 
och med att det enbart är den specifika påverkan från koldioxid som är intressant här.  

3.1.3 Uttunning av stratosfäriskt ozon 
Den planetära gränsen rörande stratosfäriskt ozon sätts av Rockström m.fl. (2009, s. 12) som 
en viss koncentration ozon i stratosfären. Miljö- och hälsoutredningen presenterar 
påverkansfaktorer under ett målområde, Skyddande ozonskikt, som har god 
överensstämmelse med den undersökta planetära processen. Både CFC (klorofluorkarboner, 
även kallat freoner) och HCFC (klorerade fluorväten) är ämnen med ozonnedbrytande effekt, 
den första mer potent än den andra (Miljöförvaltningen, 2012, s. 54-56). Därmed hör 
påverkansfaktorerna CFC respektive HCFC samman med den planetära processen gällande 
uttunning av stratosfäriskt ozon. 

3.1.4 Atmosfärisk aerosol 
Kontrollvariabeln kopplad till atmosfärisk aerosol är koncentration av partiklar i atmosfären, 
med en regional utgångspunkt, men ingen exakt gräns är föreslagen. Aerosolerna påverkar 
såväl monsunsystemet som människors hälsa (Rockström m.fl., 2009, s. 8). För denna 
undersökning spelade avsaknaden av ett kvantifierat mål en mindre roll så länge något kan 
sägas om Stockholms relation till själva den planetära processen. I Miljö- och 
hälsoutredningen är ett av de presenterade målområdena Frisk luft med utgångspunkt i att 
partiklar är ett hälsoproblem samt orsakar skador på skog, grödor och byggnadsmaterial 
(Miljöförvaltningen, 2012, s. 11). Målområdet utvärderas med hjälp av nio stycken 
påverkansfaktorer och eftersom både den planetära processen och målområdet behandlar 
hälsoproblemen kopplade till aerosoler hör samtliga dessa påverkansfaktorer även ihop med 
den planetära processen för atmosfärisk aerosol.  
 Däremot är betydelsen av påverkansfaktorerna bens(a)pyren, bensen, bly, svaveldioxid 
samt VOC-utsläpp enligt Miljö- och hälsoutredningen mycket liten (Miljöförvaltningen, 
2012, s. 11-20) och med bakgrund av detta gjordes ingen jämförelse mellan Stockholm och 
Norra Djurgårdsstaden för dessa. Därmed återstod påverkansfaktorerna partiklar, 
kväveoxider, marknära ozon samt kolmonoxid. 

3.1.5 Kväve- respektive fosforcykeln 
De planetära gränserna kopplade till kväve- respektive fosforcykeln formuleras i termer av 
kväve som människan avlägsnar från atmosfären respektive fosfor som når haven. Mänsklig 
påverkan på kväve- och fosforcyklerna interagerar med såväl mark och vatten som med 
marina system och har lett till övergödning (Rockström m.fl., 2009, s. 12-14). I Miljö- och 
hälsoutredningen behandlas kväve och fosfor främst i samband med just målområdet Ingen 
övergödning och då med Stockholms sjöar i fokus (Miljöförvaltningen, 2012, s. 57). 
Kopplingen mellan den planetära processen gällande kväve- respektive fosforcykeln och 
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övergödning motiverar att påverkansfaktorerna kväve respektive fosfor från Miljö- och 
hälsoutredningens undersökning av övergödning fungerar som indikatorer för Stockholms 
inverkan på den aktuella processen. 

3.1.6 Global färskvattenanvändning 
Bakgrunden till denna planetära gräns är att människan nu är drivkraften bakom en stor del av 
vattnets kretslopp, något som beskrivs av Meybeck (2003) och Gordon m.fl. (2005) och finns 
återgivet av Rockström m.fl. (2009, s. 15). Själva gräsen formuleras visserligen i termer av 
färskvattenkonsumtion (Rockström m.fl., 2009, s. 8), men med hänsyn till att problematiken 
ligger i ändrade vattenflöden relaterar ändå påverkansfaktorn minskad grundvattenbildning 
(Miljöförvaltningen, 2012, s. 64), i det lilla, till den planetära processen gällande global 
färskvattenanvändning. Påverkansfaktorn redovisas i Miljö- och hälsoutredningen i samband 
med målområdet Grundvatten av god kvalitet, men övriga påverkansfaktorer här, det vill säga 
fosfor, kväve samt bakterier, har snarare att göra med just kvaliteten på vattnet än med själva 
flödet. Dessa påvekansfaktorer relaterar därmed inte till den planetära processen kopplad till 
global färskvattenanvändning. 

3.1.7 Landanvändning 
Den planetära gränsen som illustrerar det tillgängliga utrymmet för landanvändning har 
kontrollvariabeln ”procent av landareal som används för jordbruk” (Rockström m.fl., 2009, s. 
17). Ingen påverkansfaktor i Miljö- och hälsoutredningen (Miljöförvaltningen, 2012) kunde 
kopplas samman med denna process. 

3.1.8 Förlust av biodiversitet 
Rockström m.fl. (2009, s. 15) definierar målet för förlust av biodiversitet i termer av antal 
arter som försvinner per år. I Miljö- och hälsoutredningen (Miljöförvaltningen, 2012, s. 66) 
presenteras målområdet Ett rikt växt- och djurliv tillsammans med påverkansfaktorerna 
ytförlust och barriärer, igenväxning och monokultur, kemisk påverkan, bullerstörning samt 
biomanipulation. I och med den rättframma kopplingen mellan den aktuella planetära 
processen och målområdet gjordes bedömningen att samtliga dessa fem påverkansfaktorer 
relaterar till förlust av biodiversitet.  
 Konvertering av naturliga områden och fragmentering är två anledningar till utrotning 
idag enligt Wright och Boorse (2011, s. 140-141) vilket ytterligare understryker att 
påverkansfaktorn ytförlust och barriärer kan kopplas till förlust av biodiversitet. När det gäller 
påverkansfaktorn igenväxning och monokultur anger Miljöförvaltningen (2012, s. 68) att 
ogynnsam skötsel av park- och naturmark omedelbart leder till minskad biologisk mångfald, 
vilket motiverar valet av denna påverkansfaktor till den aktuella processen. Kemisk påverkan 
på biodiversiteten kan komma direkt från miljögifter såväl som indirekt genom ämnen som 
leder till övergödning och försurning. Tillståndet för påverkansfaktorn hänger således ihop 
med andra påverkansfaktorer kopplade till dessa områden (Miljöförvaltningen, 2012, s. 69). 
 Till följd av buller skapas barriärer och otrivsamma miljöer (Miljöförvaltningen, 2012, s. 
70), vilket motiverar att bullerstörning har att göra med denna planetära process och när det 
gäller biomanipulation nämns inplantering av främmande arter och jakt med negativ påverkan 
(Miljöförvaltningen, 2012, s.70). Eftersom båda aktiviteterna även beskrivs av Wright och 
Boorse (2011, s. 143) som att de har negativ inverkan på den biologiska mångfalden står det 
klart att även påverkansfaktorn biomanipulation hör samman med förlust av biodiversitet. 
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3.1.9 Kemisk förorening 
Rockström m.fl. (2009, s. 19) gör bedömningen att det i dagsläget inte är möjligt att formulera 
och definiera en gräns gällande kemisk förorening, men att det inte är alltför otroligt att det 
kommer att krävas ett flertal underkategorier av mål eftersom olika kemikalier skiljer sig åt. I 
Miljö- och hälsoutredningen återfinns ett målområde kallat Giftfri miljö (Miljöförvaltningen, 
2012, s. 26). Detta tycks ha en direkt överensstämmelse med den aktuella planetära processen, 
varför samtliga 22 stycken påverkansfaktorer som presenteras där kan sammanlänkas med 
den. 
 Det var dock bortanför denna studies möjlighet att undersöka samtliga dessa 
påverkansfaktorer. Med i jämförelsen mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden var 
därför enbart de nio stycken påverkansfaktorerna bromerade flamskyddsmedel, ftalater, 
koppar, PAH, bly, kadmium, krom, petroleumprodukter samt zink. Motiveringen till varför 
resterande påverkansfaktorer inte undersöktes varierar. För vissa påverkansfaktorer bedömdes 
det vara irrelevant att göra en jämförelse mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden 
eftersom majoriteten av källorna inte relaterar till planering och uppförande av stadsdelen 
utan snarare handlar om samhällets funktion i stort. Så är fallet för påverkansfaktorerna 
allergener, där källorna främst är kosmetika och hygienprodukter samt nickelavgivande 
produkter, nonyl- och oktylfenol som kommer från importerade textilier, silver som bland 
annat kommer från fotokemikalier och kosmetika samt klorparaffiner som härrör från färger 
inom industrin (Miljöförvaltningen, 2012, s. 26-53).  
 Motsvarande gäller också för påverkansfaktorn kvicksilver som främst kommer från 
tandvård, men även från energianläggningar som Värtaverket. Utsläppen från Värtaverkets 
energiproduktion kan dock inte ses som utsläpp specifikt kopplade till varken Norra 
Djurgårdsstaden eller Stockholm utan till regionen i stort och således var en jämförelse 
irrelevant att göra. Påverkansfaktorn PCB handlar om ett ämne som är förbjudet i 
nyanvändning sedan år 1978 (Miljöförvaltningen, 2012, s. 35) och därför är Norra 
Djurgårdsstaden med sin miljöprofilering inte annorlunda än någon annan nybyggnation.  
 Det finns också påverkansfaktorer där de olika källornas bidrag är osäkra. Dessa 
påverkansfaktorer, PFC respektive tennorganiska föreningar, valdes på grund av detta bort 
från vidare jämförelse. Resterande påverkansfaktorer, det vill säga nickel, läkemedelsrester, 
tricolosan, andra metaller samt organiska fosfatestrar har antingen en liten eller oklar 
betydelse och valdes därför även de bort från vidare jämförelse. 

3.2 Stockholm och Norra Djurgårdsstaden 
Nedan redovisas om Norra Djurgårdsstaden står bättre i förhållande till respektive planetär 
process än vad Stockholm gör. Utvärderingen gjordes genom att sammanställa hur läget ser ut 
för påverkansfaktorerna i Norra Djurgårdsstaden jämfört med Stockholm med utgångspunkt i 
situationen för de källor som Miljöförvaltningen (2012) presenterar bidrar till ett visst 
problem. Om källornas sammanlagda bidrag till en påverkansfaktor bedömdes vara mindre i 
Norra Djurgårdsstaden än i Stockholm benämns detta som att påverkansfaktorn har ett 
”mindre inflytande” i den miljöprofilerade stadsdelen. Därmed påverkar Norra 
Djurgårdsstaden den aktuella planetära processen mindre än Stockholm för faktorn ifråga. 
Utifrån påverkansfaktorernas sammanlagda inflytande i Norra Djurgårdsstaden bedömdes om 
stadsdelen totalt påverkar den aktuella planetära processen mer eller mindre än Stockholm 
gör. En sammanställning av detta återfinns i Tabell 4 i Bilaga 2 - Norra Djurgårdsstaden 
jämfört med Stockholm. 
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3.2.1 Klimatförändring 
Källorna som bidrar till utsläpp av växthusgaser är många. Energiproduktion och 
energianvändning står för en betydande del av utsläppen (Miljöförvaltningen, 2012, s. 10) och 
försöken att få till ett hållbart energisystem i Norra Djurgårdsstaden är omfattande. Bland de 
operationella målen ställs krav på att infrastruktur och transporter ska ha en mycket låg 
energianvändning. Detsamma gäller installationer och produkter i byggnader och målet är att 
utveckla så kallade plushus, det vill säga hus som producerar mer energi än de förbrukar. På 
ett större plan eftersträvas en klimatpositiv stadsdel där nettoutsläppen av växthusgaser är 
mindre än noll, och fossilbränslefritt ska det vara till år 2030 (Exploateringskontoret, 2010, s. 
20-21 resp. s. 13). Stockholms kommun generellt har som mål att vara fossilbränslefritt till 
år 2050 (Miljöförvaltningen, 2012, s. 8). Bidraget till utsläpp av växthusgaser från källan 
energi (produktion/användning) är sammantaget klart mindre för Norra Djurgårdsstaden än 
för Stockholm.  
 Mindre är även bidraget från källan energiproduktion/värme. För Stockholm anges att det 
är en ökad andel förnybar energi inom detta område, men att fossila bränslen finns kvar 
(Miljöförvaltningen, 2012, s. 10). I Norra Djurgårdsstaden kommer däremot energisystemet 
primärt att bygga på ett fossilbränslefritt kraftvärmesystem (Exploateringskontoret, 2010, s. 
20).  
 Vägtrafiken står för cirka en tredjedel av Stockholms totala utsläpp (Miljöförvaltningen, 
2012, s. 10). Transporter som bidrar till utsläpp av växthusgaser måste minimeras i Norra 
Djurgårdsstaden och grundtanken är att antalet resor generellt ska hållas nere. Det planeras för 
att gaturummet ska signalera en prioritering av transportslagen enligt en trafikhierarki där 
gång- och cykeltrafik kommer i första hand, följt av kollektivtrafik och godstrafik med 
miljöeffektiva fordon. Därefter följer bilpooler och i sista hand kommer privatbilar. Detta ska 
åstadkommas bland annat med hjälp av breda trottoarer, gåfartsgator, minimerade barriärer 
för gående, många och attraktiva cykelparkeringar samt god framkomlighet för en 
kollektivtrafik bestående av spårväg, tunnelbana, bussar och båtar. Antalet parkeringsplatser 
ska däremot hållas nere. Med hjälp av ett logistikcentrum ska bygg- och varutransporter göras 
hållbara (Exploateringskontoret, 2010, s. 26-28). Sammantaget står det därmed klart att också 
bidraget till utsläpp av växthusgaser från källan vägtrafik är mindre för Norra Djurgårdsstaden 
än för Stockholm. 
 Bland de operationella målen förklaras att förnybar energi med hjälp av smarta energinät 
ska kunna köpas och säljas mellan nätet och enskilda fastigheter i Norra Djurgårdsstaden och 
att all elektricitet som används i infrastruktur ska vara miljömärkt och klimatneutral. Genom 
mätning och visualisering av energianvändning ska hushåll och verksamheter därtill ges 
möjlighet att kunna styra denna på ett miljöeffektivt sätt. Dessutom återges i de operationella 
målen att både matavfall och avlopp ska generera biogas som sedan ska användas där den ger 
störst miljönytta (Exploateringskontoret, 2010, s. 20-25 resp. s. 13). Elanvändningens 
klimatpåverkan värderas i Miljö- och hälsoutredningen utifrån elens sammansättning i den 
nordiska elmixen (Miljöförvaltningen, 2012, s. 10). Detta innebär strikt sett att åtgärder för 
”grönare” el inte gör någon skillnad vid en jämförelse mellan Stockholm och Norra 
Djurgårdsstaden. Däremot resulterar den minskade elanvändningen i Norra Djurgårdsstaden i 
att bidraget till utsläpp av växthusgaser från källan energiproduktion/el, gas är mindre i den 
nya stadsdelen än i Stockholm.  
 Resterande källor som bidrar till utsläpp av växthusgaser är arbetsmaskiner, båttrafik 
samt flyg, men dessa ger endast ett litet bidrag (Miljöförvaltningen, 2012, s. 10). 
Sammantaget är källornas utsläpp av växthusgaser i Norra Djurgårdsstaden mindre än i 
Stockholm, varför även inflytandet av påverkansfaktorn växthusgaser som helhet är mindre 
för Norra Djurgårdsstaden. Därmed är påverkan på den planetära processen klimatförändring 
mindre för den miljöprofilerade stadsdelen än för huvudstaden generellt.  
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3.2.2 Havsförsurning 
Som beskrivet i kapitel 3.1.2 Havsförsurning relaterar påverkansfaktorn växthusgaser som 
finns utredd i samband med klimatförändring även till havsförsurning. Under rubriken 3.2.1 
Klimatförändring finns angivet att inflytandet av påverkansfaktorn ifråga är mindre för Norra 
Djurgårdsstaden än för Stockholm generellt. Därmed drogs slutsatsen att Norra 
Djurgårdsstaden har en mindre negativ inverkan även på den planetära processen 
havsförsurning än Stockholm har. Poängteras bör dock den tidigare nämnda osäkerheten i att 
växthusgaser har undersökts generellt medan det är koldioxid som specifikt relaterar till 
havsförsurning.  

3.2.3 Uttunning av stratosfäriskt ozon 
Varken i Norra Djurgårdsstadens övergripande miljöprogram eller i någon av de två 
miljökonsekvensbeskrivningar som användes som utgångspunkt för undersökningen görs 
några explicita uttalanden som kan kopplas till stratosfäriskt ozon eller de två 
påverkansfaktorerna CFC respektive HCFC. I Miljö- och hälsoutredningen beskrivs dock att 
utsläpp av ozonnedbrytande ämnen idag till största delen härstammar från läckage ifrån äldre 
kyl- och klimatanläggningar samt isoleringsmaterial och att ett stort problem är det dolda 
lager av sådana ämnen som finns i äldre anläggningar och i till exempel skumplast. CFC är 
med vissa undantag förbjudet att använda och HCFC håller på att fasas ut 
(Miljöförvaltningen, 2012, s. 54-56).  
 Med bakgrund av detta vore det högst märkvärdigt och alarmerande om inflytandet av 
påverkansfaktorerna blir annat än litet för Norra Djurgårdsstaden jämfört med Stockholm. 
Norra Djurgårdsstaden bedömdes därmed ha en mindre negativ inverkan på den planetära 
processen gällande uttunning av stratosfäriskt ozon än Stockholm generellt. I den mån 
hantering av gammalt isoleringsmaterial blir aktuellt vid byggandet av Norra Djurgårdsstaden 
krävs dock stor varsamhet eftersom det idag främst är vid sådana tillfällen som läckage av 
CFC uppstår (Miljöförvaltningen, 2012, s. 55).  

3.2.4 Atmosfärisk aerosol 
För både partiklar, kväveoxider och kolmonoxid är vägtrafiken den dominerande 
utsläppskällan (Miljöförvaltningen, 2012, s. 13-16). Även i miljökonsekvensbeskrivningen för 
Hjorthagen anges att vägtrafiken är den största källan för utsläpp till luft 
(Exploateringskontoret, 2008, s. 104). Återigen genererar trafikhierarkin i Norra 
Djurgårdsstaden en positiv effekt i och med att gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras 
framför bilpooler och privatbilar (Exploateringskontoret, 2010, s. 26). När Norra länken har 
tagits i drift tros luftföroreningssituationen förbättras inom området, med undantag för 
platserna längs själva trafikleden (Exploateringskontoret, 2008, s. 14).  
 Efter vägtrafikens bidrag kommer storleksmässigt sedan utsläpp från energiproduktion 
och energianvändning för såväl partiklar som för kväveoxider (Miljöförvaltningen, 2012, s. 
13-14). I miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden planeras för ett hållbart energisystem 
utifrån energieffektivitet och förnybara energikällor. Bland de operationella målen finns bland 
annat krav på mycket låg energianvändning för installationer, produkter, infrastruktur samt 
transporter och det finns en målsättning om att utveckla plushus. Krav ställs också på att 
energisystemet ska vara klimatpositivt och att elektricitet i infrastruktur ska vara miljömärkt 
och klimatneutral (Exploateringskontoret, 2010, s. 20-21). I och med dessa krav på 
energiproduktionen, enligt Persson (2005, s. 293) är till exempel utsläppen av kväveoxider 
lägre vid förbränning av biobränslen än vid förbränning av kol, och de ambitiösa försöken att 
få ner energianvändningen uppskattades att det finns goda förutsättningar för minskade 
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utsläpp av både partiklar och kväveoxider. Resterande källor till partiklar och kväveoxider, 
bland annat arbetsmaskiner och båttrafik, har ett relativt litet bidrag (Miljöförvaltningen, 
2012, s. 13-14). Det totala inflytandet av påverkansfaktorerna partiklar respektive 
kväveoxider bedömdes således vara mindre för Norra Djurgårdsstaden än för Stockholm. 
 För kolmonoxid står vägtrafiken för cirka 80 %, båttrafik för drygt 10 % och 
energiproduktion samt energianvändning för drygt 5 % av de totala utsläppen 
(Miljöförvaltningen, 2012, s. 16). Situationen för vägtrafiken har redan presenterats, men 
gällande båttrafik kunde ingen bedömning om hur utsläppsbilden eventuellt skiljer sig åt 
mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden göras. Med tanke på energi är Norra 
Djurgårdsstaden positivt utformad på samma sätt som ovan. Den sammantagna bedömningen 
var därmed att även inflytandet av påverkansfaktorn kolmonoxid är mindre för Norra 
Djurgårdsstaden än för Stockholm.  
 Den sista påverkansfaktorn var marknära ozon. Miljöförvaltningen anger att ozonhalterna 
i innerstaden har ökat till följd av att utsläppen av kvävemonoxid från vägtrafiken har 
minskat, eftersom kvävemonoxid annars har reagerat med ozon och på så sätt minskat 
ozonhalten (Miljöförvaltningen, 2012, s. 15). Den minskade biltrafiken inom Norra 
Djurgårdsstaden (Exploateringskontoret, 2010, s. 26) föreslår att höga ozonhalter skulle kunna 
vara ett större problem här än på platser med mer omfattande vägtrafik, men jämförelsen är 
osäker och problembilden komplex. Dessutom slås det fast i Miljö- och hälsoutredningen att 
import av förorenade luftmassor helt bestämmer halten marknära ozon i Stockholm 
(Miljöförvaltningen, 2012, s. 15). Om så är fallet bedömdes det vara otroligt att det är någon 
nämnvärd skillnad i inflytandet för påverkansfaktorn marknära ozon mellan Stockholm och 
Norra Djurgårdsstaden, och samtidigt att utformningen av Norra Djurgårdsstaden inte 
påverkar situationen. 
 Eftersom inflytandet av tre påverkansfaktorer bedömts vara mindre för Norra 
Djurgårdsstaden än för Stockholm och det för den fjärde påverkansfaktorn inte finns någon 
skillnad är Norra Djurgårdsstadens påverkan på den planetära processen gällande atmosfärisk 
aerosol mindre än Stockholms. Det kvarstår dock vissa osäkerheter eftersom samtliga 
påverkansfaktorer inte undersökts.  

3.2.5 Kväve- respektive fosforcykeln 
Påverkansfaktorerna hörande till denna planetära process är utformade som indikatorer på 
övergödning dels av sjöar generellt och dels av Mälaren respektive Saltsjön 
(Miljöförvaltningen, 2012, s. 57-61). Vad som bedömdes vara positivt för Norra 
Djurgårdsstadens utsläpp av både kväve och fosfor är att allt matavfall ska återvinnas genom 
produktion av biogas och att näringsämnena ska återföras till marken. Även avloppsvattnets 
innehåll av näringsämnen ska återföras till produktiv mark. Både avloppssystem och system 
för bioavfall ska ha en hög reningsgrad bland annat just för att minska risken för övergödning 
(Exploateringskontoret, 2010, s. 23-24). Utsläppen av kväve såväl som fosfor till Saltsjön 
beror enligt Miljöförvaltningen (2012, s. 59) till viss del på utsläpp från avloppsvatten, men 
här tycks Norra Djurgårdsstadens ansträngningar alltså lovande.  
 Nästan hälften av fosforbelastningen för sjöar i Stockholm och en viss del av Mälarens 
fosforbelastning anges bero på så kallad internbelastning, det vill säga att näringsämnet 
tillförs vattnet från sjöbotten, till viss del ett resultat av att fosfortillförseln var större förr än 
idag (Miljöförvaltningen, 2012, s. 57-59). Då internbelastningen således inte beror av en aktiv 
handling i nutid var det ointressant hur skillnaden ser ut mellan Stockholm och Norra 
Djurgårdsstaden för detta, eftersom utformningen av Norra Djurgårdsstaden i sig inte kommer 
att påverka situationen. Näst efter internbelastningen är import från angränsande områden den 
största källan till fosforbelastning för sjöar, och det är den ojämförligt största orsaken till både 
kväve- och fosforbelastning för både Mälaren och Saltsjön. Därtill står den för nästan hälften 
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av kvävebelastningen för sjöar (Miljöförvaltningen, 2012, s. 58-61). Inte heller när det gäller 
import från angränsande områden var det dock relevant att göra någon jämförelse, eftersom 
det inte har att göra med Norra Djurgårdsstadens enskilda situation. 
 Enligt miljökonsekvensbeskrivningen för Södra Värtahamnen (Exploateringskontoret, 
2011b, s. 141) kan nybyggnationen och förtätningen vid utvecklandet av Norra 
Djurgårdsstaden förändra dagvattnets kvalitet och kvantitet, något som i sin tur kan komma 
att påverka recipienten Lilla Värtan negativt. Samtidigt anges att dagvattenstrategin för 
området ska göra så att programförslaget inte bidrar till någon övergödning. I det 
övergripande miljöprogrammet nämns att bland annat grönska, dagvattendammar och urbana 
våtmarker ska rena dagvattnet (Exploateringskontoret, 2010, s. 20). Inom Stockholm står 
dagvatten som källa till nästan en femtedel av fosforbelastningen för sjöar och drygt en 
fjärdedel av kvävebelastningen (Miljöförvaltningen, 2012, s. 58-60), men dagvattenstratergin 
indikerar alltså att Norra Djurgårdsstadens påverkan blir mindre än Stockholms. Dagvattnets 
tillförsel av näringsämnen till Mälaren samt Saltsjön är mycket litet (Miljöförvaltningen, 
2012, s. 59-61). 
 Både kväve- och fosforbelastning för såväl sjöar som Mälaren och Saltsjön beror även på 
nedfall från luft, grundvatten samt bräddvatten. Dessa källors respektive bidrag är dock så 
små, någon eller några få procent vardera (Miljöförvaltningen, 2012, s. 58-61), att en närmare 
jämförelse var omotiverad. Undantaget är kvävebelastning för sjöar till följd av nedfall från 
luften som i första hand orsakas av vägtrafiken, med ett bidrag på drygt en femtedel av det 
totala (Miljöförvaltningen, 2012, s. 60). Eftersom Norra Djurgårdsstaden utformas för att 
kollektivtrafiken ska prioriteras enligt tidigare nämnd trafikhierarki (Exploateringskontoret, 
2010, s. 26), borde stadsdelens bidrag till denna form av kvävebelastning vara mindre än för 
Stockholm generellt. 
 Enligt ovan finns inget som tyder på att Norra Djurgårdsstaden har en större inverkan för 
någon av påverkansfaktorerna kväve eller fosfor. Tvärtom finns klara förutsättningar för att 
inverkan från stadsdelen blir mindre än för Stockholm i stort. Sammantaget bör därför Norra 
Djurgårdsstadens påverkan på den planetära processen gällande kväve- respektive 
fosforcykeln vara mindre än Stockholms. 

3.2.6 Global färskvattenanvändning 
Grundvattenbildning sker via grönområden och andra så kallade genomläppliga ytor. Således 
ligger nyckeln till att inte få en minskad grundvattenbildning i att dessa ytor bevaras 
(Miljöförvaltningen, 2012, s. 64). Krav på att varje fastighet ska uppnå en viss grönytefaktor, 
närmare beskrivet under rubriken 3.2.8 Förlust av biodiversitet, finns i det övergripande 
miljöprogrammet och gårdar ska förses med vegetation (Exploateringskontoret, 2010, s. 20 
resp. 32). Regnvatten ska innan det leds till Husarviken eller Värtan användas för bevattning 
och passera via urbana våtmarker och fuktstråk (Miljöförvaltningen, 2012, s. 20).   
 Det finns vissa skillnader i hur situationen ser ut i olika delar av Norra Djurgårdsstaden. I 
en del av Hjorthagen ökar andelen hårdgjorda ytor, vilket lokalt kan betyda att 
grundvattenbildningen minskar (Exploateringskontoret, 2008, s. 98). Samtidigt anges i 
miljökonsekvensbeskrivningen för Södra Värtahamnen att vissa markytor som idag är 
hårdgjorda kommer att göras om till gröna ytor (Exploateringskontoret, 2011b, s. 100) och i 
miljökonsekvensbeskrivningen för Hjorthagen att vissa områden som tidigare helt eller delvis 
saknat vegetation kommer att förstärkas (Exploateringskontoret, 2008, s. 79).  
 Att storleken på de genomsläppliga ytorna blir bättre än innan säger dock inte något om 
hur situationen i Norra Djurgårdsstaden ser ut i förhållande till situationen i Stockholm. Enligt 
Miljöförvaltningen (2012, s. 65) var cirka 45 % av stadens yta bebyggd eller hårdgjord 
år 2009. Även om ambitionerna för att Norra Djurgårdsstaden inte ska öka denna andel är 
goda kunde det inte bedömas om stadsdelen faktiskt är bättre eller sämre. I och med detta kan 
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det inte heller sägas om inflytandet av påverkansfaktorn minskad grundvattenbildning är 
mindre eller större för Norra Djurgårdsstaden än för Stockholm, och därmed inte heller om 
Norra Djurgårdsstaden har en mindre eller större påverkan på den planetära processen för 
global färskvattenanvändning än Stockholm har.  

3.2.7 Landanvändning 
Då ingen påverkansfaktor kunde relateras till den planetära processen rörande landanvändning 
kunde inte heller någon jämförelse mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden göras. 

3.2.8 Förlust av biodiversitet 
Miljöförvaltningen (2012, s. 66) anger att exploatering av obebyggda mark- och 
vattenområden är den mest betydande aktiviteten som hotar den biologiska mångfalden. 
Utvecklandet av Norra Djurgårdsstaden görs dock i första hand på redan ianspråktagen 
industrimark och Exploateringskontoret (2010, s. 6) uttrycker att marken genom planering kan 
användas på ett mer effektivt sätt. Detta är positivt med tanke på påverkansfaktorn ytförlust 
och barriärer. 
 Ett för Norra Djurgårdsstaden oerhört viktigt faktum är områdets direkta anknytning till 
Kungliga nationalstadsparken, som har stor betydelse för Stockholms biologiska mångfald 
(Exploateringskontoret, 2008, s. 23). Planerad bebyggelse ligger i huvudsak utanför Kungliga 
nationalstadsparken (Exploateringskontoret, 2008, s. 9), men viss bebyggelse kommer att 
anläggas inom spridningszoner (Exploateringskontoret, 2011b, s. 11; Exploateringskontoret, 
2008, s. 124).  
 Den övergripande bedömningen i respektive miljökonsekvensbeskrivning är att områdets 
idag svaga spridningsmöjligheter kommer att förstärkas i och med planens genomförande, 
liksom att grönytorna kommer att öka till följd av anläggande av till exempel parker, gårdar 
och alléplanterade gator. Med rätt planering av bebyggelsen och vissa förstärkningsåtgärder är 
inte heller den bebyggelse som placeras i spridningszonerna något hot mot Kungliga 
nationalstadsparkens naturvärden (Exploateringskontoret, 2008, s. 124-125). Även i 
förhållande till Norra länken och Värtabanan samt den planerade kontorsbebyggelsen utmed 
dessa krävs genomtänkta anpassningar för att kunna begränsa negativa konsekvenser. De 
nämnda byggnationerna utgör nämligen kraftiga barriärer som högst troligen försvårar 
spridning av arter mellan norra och södra Djurgården (Exploateringskontoret, 2008, s. 81). 
 I Norra Djurgårdsstadens övergripande miljöprogram finns användandet av så kallade 
grönytefaktorer fastslaget. Grönytefaktorer bestäms av staden och både fastigheter och 
allmänna ytor måste som minst uppnå det fastslagna värdet för respektive etapp 
(Exploateringskontoret, 2010, s. 19). Målet är att skapa gröna ytor som både dämpar effekten 
av negativa klimatförändringar, tillför sociala värden och gynnar områdets biologiska 
mångfald (Exploateringskontoret, 2011a, s. 4). Grönytefaktorn anger hur stor del av den 
beaktade ytan som har en positiv betydelse med tanke på dessa aspekter utifrån fördefinierade 
värden (Exploateringskontoret, 2011a, s. 9).  
 Sammantaget gjordes bedömningen att det faktum att Norra Djurgårdsstaden byggs på 
redan exploaterad mark respektive att mängden grön yta till och med förväntas öka vara 
avgörande för stadsdelens inverkan på påverkansfaktorn ytförlust och barriärer. Med tillägget 
att det dock finns risk för en viss ökad barriäreffekt bedömdes stadsdelens inverkan på 
påverkansfaktorn vara ringa. Trots detta konstaterande kunde det ändå inte dras någon slutsats 
om Norra Djurgårdsstadens inverkan på ytförlust och barriärer jämfört med Stockholms dito. 
Även om situationen för området där Norra Djurgårdsstaden byggs blir bättre än innan säger 
det inget om det blir bättre än för Stockholm i genomsnitt. Det understryks dock att 
förutsättningarna för mindre inverkan från den nya stadsdelen är goda. 
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 När det gäller påverkansfaktorn igenväxning och monokultur anger Miljöförvaltningen 
(2012, s. 69) att det är ogynnsam skötsel av stadens park- och naturmark som är orsaken till 
problemet. Det kunde i detta skede inte göras någon bedömning av hur Norra Djurgårdsstaden 
förhåller sig till denna påverkansfaktor heller, men till exempel användandet av grönytefaktor 
samt bevarandet av områden med död ved (Exploateringskontoret, 2008, s. 121) visar även 
här på goda förutsättningar för ett mer positivt förhållande till påverkansfaktorn än för 
Stockholm i stort. 
 Påverkansfaktorn kemisk påverkan redovisas i Miljö- och hälsoutredningen inte i 
samband med Ett rikt växt- och djurliv utan finns utspritt över målområdena Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning samt Bara naturlig försurning 
(Miljöförvaltningen, 2012, s. 69). Med undantag av försurningsproblematiken hänvisas därför 
till de planetära processerna rörande klimatförändring, atmosfäriska aerosoler, kemisk 
förorening och kväve- respektive fosforcykeln för närmare information om relevanta källor 
som bidrar till den aktuella påverkansfaktorn. Inga källor konstaterades vid undersökning av 
dessa processer ha större bidrag i Norra Djurgårdsstaden än i Stockholm utan situationen är 
generellt mer positiv för den nya stadsdelen. Därmed har inte heller påverkansfaktorn kemisk 
påverkan i samband med biodiversitet en mer negativ inverkan i Norra Djurgårdsstaden än i 
Stockholm.  
 I miljöprogrammet fastslås att bullernivåer ska hållas låga i förhållande till byggnader 
(Exploateringskontoret, 2010, s. 29), men ingenting nämns om buller i förhållande till 
naturmiljö. I Stockholm är vägtrafiken den dominerande bullerkällan (Miljöförvaltningen, 
2012, s. 70). Visserligen kommer det ökade antalet människor som rör sig i området Norra 
Djurgårdsstaden att leda till större trafikmängder (Exploateringskontoret, 2011b, s. 78), men 
klart är att åtgärder sätts in för att minska vägtrafiken i relation till andra stadsdelar. En 
tidigare nämnd trafikhierarki ska i första hand främja gång- och cykeltrafik, i andra hand 
kollektivtrafik/godstrafik och först i tredje respektive fjärde hand kommer bilpooler 
respektive privatbilar (Exploateringskontoret, 2010, s. 26). Det bedömdes således att 
bullernivåerna kommer att vara mindre störande i Norra Djurgårdsstaden än i Stockholm i 
allmänhet.  
 Inkluderas Norra Länken i studien kan situationen bli en annan i och med de 
barriäreffekter och bullerstörningar denna enligt Exploateringskontoret (2010, s. 9) kommer 
att medföra. I miljökonsekvensbeskrivningen för Hjorthagen görs dock bullerberäkningar för 
tre olika trafikscenarier, varav två stycken utgår ifrån att Norra länken är utbyggd. För 
samtliga bedöms bullernivåerna i naturområdena kring planområdet bli låga och klara 
riktvärdena för buller i rekreationsområden (Exploateringskontoret, 2008, s. 101). Enligt 
Miljöförvaltningen (2012, s. 70) överskrider däremot 60 % av de studerade områdena i 
Stockholm de rekommenderade normerna och utifrån detta gjordes den sammanlagda 
bedömningen att påverkansfaktorn buller har mindre inflytande på biodiversiteten i Norra 
Djurgårdsstaden än för Stockholm i stort. En viss reservation görs med tanke på den 
komplexa bullersituationen kopplad till hamnområdet (Exploateringskontoret, 2011b, s. 70-
87). Det specifika bullret från hamnen torde dock vara försumbart i förhållande till 
vägtrafiken, speciellt eftersom anpassningar görs för att de boende i området inte ska störas av 
industriverksamheten (Exploateringskontoret, 2011b, s. 83).  
 Enligt Miljöförvaltningen (2012, s. 70) saknas kunskaper om hur olika källor så som 
bekämpning av arter, jakt och utsättning av främmande arter bidrar till påverkansfaktorn 
biomanipulation. Därmed går det inte heller att göra en jämförelse mellan Stockholm och 
Norra Djurgårdsstaden gällande denna påverkansfaktor. 
 Inflytandet av två påverkansfaktorer; kemisk påverkan respektive bullerstörning, 
bedömdes enligt ovan alltså vara mindre för Norra Djurgårdsstaden än för Stockholm 
samtidigt som inflytandet av tre påverkansfaktorer; ytförlust och barriärer, igenväxning och 
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monokultur respektive biomanipulation inte går att bedöma, men där de två förstnämnda tros 
ha en mindre inflytande i Norra Djurgårdsstaden än i Stockholm. Utifrån detta gjordes den 
sammanlagda bedömningen att Norra Djurgårdsstaden har mindre påverkan på den planetära 
processen för förlust av biodiversitet än Stockholm generellt. 

3.2.9 Kemisk förorening 
Bromerade flamskyddsmedel förekommer i byggmaterial, elektronik och textilier 
(Miljöförvaltningen, 2012, s. 28). För de två sistnämnda kunde ingen skillnad mellan 
Stockholm och Norra Djurgårdsstaden göras eftersom det gäller konsumentbeteende. Då inte 
heller någon information om val av byggmaterial relaterat till bromerade flamskyddsmedel 
anges i miljöprogrammet eller liknande gick det sammantaget inte att avgöra om 
påverkansfaktorn bromerade flamskyddsmedel har större eller mindre inflytande i Norra 
Djurgårdsstaden än i Stockholm.  
 Flertalet påverkansfaktorer relaterar till vägtrafik. Utsläppen härrör dels från slitage av 
bromsmekanismen, dels från däckslitage, dels från drivmedel och dels från slitage av 
vägbeläggning. Koppar, bly, kadmium och zink sprids från slitage av 
bromsningsmekanismen. Bly, PAH, kadmium, krom och zink sprids från däckslitage. PAH 
och kadmium sprids från drivmedel och PAH, bly, kadmium, krom samt zink sprids även från 
slitage av vägbanan. Petroleumprodukter sprids främst genom spill (Miljöförvaltningen, 
2012). Som beskrivet tidigare kommer gång- och cykel- följt av kollektivtrafik att prioriteras i 
Norra Djurgårdsstaden (Exploateringskontoret, 2010, s. 26). Till följd av detta bedömdes det 
att bidraget till utsläpp av ovan nämnda ämnen från vägtrafiken kommer att vara mindre i 
Norra Djurgårdsstaden än i Stockholm generellt.  
 Utsläpp av ämnena kommer dock även från andra källor än vägtrafiken. Vägtrafiken står 
för cirka en tredjedel av kopparutsläppen, men ytterligare en tredjedel kommer från 
tappvattensystem och en viss del även från tak- och fasadmaterial (Miljöförvaltningen, 2012, 
s. 31). I miljöprogrammet ställs generella krav på att material i byggnader i Norra 
Djurgårdsstaden ska vara bra ur både miljö- och hälsoperspektiv (Exploateringskontoret, 
2010, s. 30). Miljökraven för byggande av bostäder och lokaler gällande etapp Norra 2 i 
Hjorthagsområdet konkretiserade detta. Där anges bland annat att koppar endast får användas 
i slutna system, liksom att koppar inte ska återfinnas i tak- och fasadplåt eller stuprör 
(Exploateringskontoret, 2009, s. 5). Således tycks inflytandet av påverkansfaktorn koppar 
även från dessa källor vara mindre för Norra Djurgårdsstaden än för Stockholm. En viss 
reservation görs för att utsläppen av koppar från spårtrafik kan komma att, relativt sett, vara 
större i Norra Djurgårdsstaden än i Stockholm eftersom spårtrafik som ett led i det hållbara 
transportsystemet kommer att prioriteras (Exploateringskontoret, 2010, s. 54). Sammantaget 
är dock flertalet källors bidrag till påverkansfaktorn koppar mindre i Norra Djurgårdsstaden 
än i Stockholm.  
 När det häller PAH är vägtrafiken den dominerande utsläppskällan i Stockholm, och står 
tillsammans med småskalig uppvärmning för cirka 90 % av utsläppen (Miljöförvaltningen, 
2012, s. 34). Båda dessa källor torde vara mindre i Norra Djurgårdsstaden än i Stockholm 
generellt, varför inflytandet av påverkansfaktorn PAH totalt också måste vara mindre i Norra 
Djurgårdsstaden än i Stockholm. De största utsläppen av bly kommer, förutom från 
vägtrafiken, från ammunition, färg och blysänken. Resterande källors bidrag är mycket små 
(Miljöförvaltningen, 2012, s. 39). Då ingen skjutbana finns i Norra Djurgårdsstaden kommer 
utsläppen av bly från ammunition förhoppningsvis att vara obefintligt här. Vad det gäller 
omfattningen av utsläpp i Norra Djurgårdsstaden från färg och användning av blysänken vid 
fiske kan inget uttalande göras. Sammantaget gjordes ändå bedömningen att inflytandet av 
påverkansfaktorn bly är mindre i Norra Djurgårdsstaden än i Stockholm generellt.  
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 När det gäller kadmium kommer mer än en fjärdedel av spridningen i Stockholm från 
import av förorenade luftmassor (Miljöförvaltningen, 2012, s. 44). Här finns ingen skillnad 
mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden, och dessutom är själva importen inte något de 
kan styra över. En mindre omfattande bilism ger dock enligt ovan mindre utsläpp från 
vägtrafiken, och borde rimligen även leda till mindre utsläpp från fordonstvätt som annars 
också är en betydande källa (Miljöförvaltningen, 2012, s. 44). Resterande källors bidrag är 
små. Den minskade biltrafiken är grunden till att även påverkansfaktorn kadmium har ett 
mindre inflytande i Norra Djurgårdsstaden än i Stockholm. Så är även fallet för 
påverkansfaktorn krom. 
 Utsläpp av zink görs mycket från galvaniserat stål i elskåp och lyktstolpar 
(Miljöförvaltningen, 2012, s. 49). I miljökraven för etapp Norra 2 beskrivs att inte heller zink 
och dess legeringar får användas i tak- och fasadplåt eller stuprör samt att en ytbehandling ska 
göras på förzinkade material i utemiljö (Exploateringskontoret, 2009, s. 5). Den tredje största 
utsläppskällan, efter vägtrafik, är båttrafik (Miljöförvaltningen, 2012, s. 49), men för detta 
kunde ingen bedömning göras och resterande källor har små bidrag. Den mindre omfattande 
biltrafiken tillsammans med hanteringen av zink i utemiljö innebär att inflytandet av 
påverkansfaktorn zink torde vara mindre i Norra Djurgårdsstaden än i Stockholm generellt. 
 Mer än 90 % av utsläppen av ftalater kommer från PVC-plast respektive kabel och tråd. I 
miljökraven för etapp Norra 2 sägs att PVC inte får användas och Miljöförvaltningen (2012, s. 
30) anger att ftalaten DEHP slutade användas i kabel och tråd kring millennieskiftet. Därmed 
torde påverkansfaktorn ftalaters inflytande vara mindre för Norra Djurgårdsstaden än för 
Stockholm. Slutligen bedömdes det för påverkansfaktorn petroleumprodukter inte gå att säga 
om inflytandet är mindre för den nya stadsdelen, främst eftersom inget uttalande om oljespill 
kan göras. Visserligen är återigen vägtrafikens mindre omfattning positiv och den kanske 
också medför att utsläppen från bensinstationer blir något mindre, men det är oklart om 
verkstäder har en annorlunda påverkan i Norra Djurgårdsstaden. Att oljehamnen i Loudden 
kommer att ersättas med bostäder (Exploateringskontoret, 2010, s. 9) är positivt för 
påverkansfaktorns inflytande, men även om den hade funnits kvar hade verksamheten och 
dess effekter inte kunnat tillskrivas endast Norra Djurgårdsstaden.  
 För de nio stycken undersökta påverkansfaktorerna bedömdes inflytandet av sju stycken 
vara mindre för Norra Djurgårdsstaden än för Stockholm generellt och för två stycken kunde 
inget uttalande göras, men ingenting tyder på att deras inflytande skulle vara större i Norra 
Djurgårdsstaden än i Stockholm. Den sammanlagda bedömningen blev därför att Norra 
Djurgårdsstaden har en mindre negativ inverkan på den planetära processen kemisk 
förorening än Stockholm, men att osäkerheter återigen kvarstår i och med den begränsade 
mängden påverkansfaktorer som undersökts.  
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4 Diskussion 
I följande stycken diskuteras och tolkas resultatet. Först resoneras kring hur 
påverkansfaktorerna relaterar till de planetära processerna, det vill säga vad i Stockholm som 
påverkar dessa. Därefter tolkas jämförelsen av Stockholm och Norra Djurgårdsstaden. 
Betydelsen av studien kan ifrågasättas eftersom det kan tyckas självklart att en miljöanpassad 
stadsdel är bättre miljömässigt sett än en annan stad. Det relevanta här är dock att studien 
utgör ett försök att utvärdera städer mot just konceptet med planetära gränser. Som nämnts i 
inledningen vore det ytterst olyckligt, för att inte säga katastrofalt, om en nybyggd stadsdel 
som Norra Djurgårdsstaden påverkar de planetära processerna mer negativt än en befintlig 
stad som Stockholm gör. Själva tankegången med planetära gränser är också relativt nytt och 
studier likt denna kan vara ett led i att utveckla och tillämpa konceptet.  
 Eftersom detta dock är ett första försök att sammankoppla städer och planetära processer 
följer också att en hel del saker är oklara och kan förbättras. Detta framkommer genomgående 
i diskussionen, men specifikt vid genomgången av metoden och osäkerheter kopplade till 
resultatet. Innan slutsatserna från studien sammanställs skissas förslag på inriktning för vidare 
undersökning av ämnet.  

4.1 Staden och planetära processer 
För att besvara frågan om vilka faktorer i Stockholm som påverkar de planetära processerna 
användes alltså Miljöförvaltningens (2012) påverkansfaktorer. I flera fall finns en relativt god 
överensstämmelse mellan de målområden Miljöförvaltningen (2012) använder som 
utgångspunkt vid redovisningen av påverkansfaktorerna och de planetära processerna 
Rockström m.fl. (2009) har formulerat gränser för. Så är enligt resultatet situationen för de 
sex stycken planetära processerna för klimatförändring, uttunning av stratosfäriskt ozon, 
atmosfärisk aerosol, kväve- respektive fosforcykeln, biodiversitet samt kemisk förorening. I 
dessa fall var kopplingen av påverkansfaktorer till respektive process tämligen rättfram och 
påverkansfaktorerna fungerar därmed väl som indikatorer på hur staden påverkar den 
planetära processen. Överlappningen visar också indirekt på att Stockholms stad är medveten 
om sin påverkan på dessa planetära processer. 

4.1.1 Processer utan tydlig koppling till påverkansfaktorer 
För resterande tre processer, det vill säga havsförsurning, global färskvattenanvändning samt 
landanvändning, var det inte lika givet vilka påverkansfaktorer som kunde fungera som 
indikatorer. För processen gällande havsförsurning valdes påverkansfaktorn växthusgaser. I 
Miljö- och hälsoutredningen (Miljöförvaltningen, 2012, s. 8-9) redovisas dock denna 
påverkansfaktor i samband med målområdet Begränsad klimatpåverkan. För havsförsurning 
vore det optimalt med en påverkansfaktor som bara handlar om koldioxid, men är en stads 
utsläpp av växthusgaser högt är det rimligen liktydigt med att stadens utsläpp av koldioxid är 
högt eftersom koldioxid, som angivet i resultatet, är den viktigaste enskilda antropogena 
växthusgasen. Därför fungerade påverkansfaktorn växthusgaser ändå relativt bra för 
jämförelsen mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden. 
 För processen rörande global färskvattenanvändning valdes påverkansfaktorn minskad 
grundvattenbildning, från målområdet Grundvatten av god kvalitet, ut. Valet av 
påverkansfaktorn i sig är välmotiverat, men den ger inte ensam en korrekt bild av situationen 
för processen utan skulle ha behövt kompletteras med fler påverkansfaktorer, som alltså inte 
fanns att tillgå. Nu utelämnades till exempel hur staden förhåller sig till själva enheten för 
gränsen, kontrollvariabeln, det vill säga konsumtion/användning av färskvatten, och 
möjligheten till jämförelse mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden är klart begränsat. 
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Som undersökningen nu är utformad, med Miljö- och hälsoutredningens påverkansfaktorer 
som utgångspunkt, tyder dock resultatet på att Stockholm inte påverkar processen för global 
färskvattenanvändning lika mycket som övriga processer. Att Sverige knappast är känt för sin 
vattenbrist skulle kunna stödja detta. Rockström m.fl. (2009, s. 15-16) anger att situationen 
kring vattnet och dess kretslopp är komplext, vilket troligen inte heller underlättar försöken att 
identifiera stadens påverkan på processen ifråga. 
 När det gäller gränsen kopplad till landanvändning visade det sig inte alls finnas någon 
relevant påverkansfaktor. Detta öppnar för åtminstone två möjliga tolkningar. Ett alternativ är 
att städer som fenomen faktiskt inte bidrar till någon negativ användning av den planetära 
resursen ”land” och att städer därmed inte påverkar denna planetära process. En mildare 
variant av alternativet är att specifikt Stockholm inte går att relatera till processen. Det är 
strikt sett vad denna undersökning visar. Att städer överlag inte skulle ha någon betydelse 
tycks dock mycket otroligt, speciellt som Rockström m.fl. (2009, s. 17) beskriver att förlust av 
högproduktiv landareal till bland annat urbanisering är en process som måste hejdas. Utifrån 
detta faktum kan det kanske argumenteras för att det endast är vid utbyggnad av städer som 
gränsen är relevant. I så fall borde nybyggnadsprojekt likt Norra Djurgårdsstaden generellt 
vara negativt, dock eventuellt beroende på vilken typ av mark som exploateras. Att Norra 
Djurgårdsstaden enligt resultatet byggs på redan ianspråktagen industrimark är en fördel, 
givet att en nybyggnation alls måste ske. Någon påverkansfaktor aktuell för nybyggnationers 
förhållande till landanvändning ges dock inte av Miljö- och hälsoutredningen.  
 Ett annat alternativ till varför landanvändning inte kunde knytas till någon 
påverkansfaktor är att påverkansfaktorerna från Miljö- och hälsoutredningen inte fungerar 
fullt ut som representanter för vilka aktiviteter i staden som påverkar de planetära 
processerna. Detta är mer troligt än att städer inte har alls med landanvändning att göra och 
skulle i så fall även kunna vara en delförklaring till bristen på information om global 
färskvattenanvändning. Att Miljö- och hälsoutredningen är utformad mot en annan bakgrund 
än de planetära gränserna understryks av att det i resultatet redovisas elva stycken 
påverkansfaktorer som inte relaterar till någon planetär process. En förklaring till problemet 
kan vara att påverkansfaktorerna har sin utgångspunkt i de nationella miljökvalitetsmålen 
(Miljöförvaltningen, 2012, s. 7), det vill säga utgår från miljöproblem i Sverige, medan de 
planetära gränserna däremot ska representera globala miljöfrågor.  
 Det hela kommer ner till att Stockholm antingen faktiskt inte påverkar de planetära 
processerna gällande global färskvattenanvändning och landanvändning lika mycket som 
övriga processer, eller att staden inte är medveten om sin påverkan. Kanske ligger sanningen 
någonstans mitt emellan, men det kunde inte avgöras utifrån denna undersökning. Det som 
faktiskt indikeras här är att global färskvattenanvändning och landanvändning påverkas 
mindre, men frågan behöver klart utredas vidare. Något som bör noteras är att en stad alltså 
kan ha miljöproblem som staden själv finner relevanta men som inte har att göra med de 
planetära processerna, likväl som staden kan sakna indikatorer för påverkan på dem.  

4.1.2 Antalet påverkansfaktorer 
En sak som skiljer sig åt mellan de planetära processerna är antalet påverkansfaktorer som 
sammankopplas med dem. För till exempel processen klimatförändring finns enbart 
påverkansfaktorn växthusgaser, men för kemisk förorening finns 22 stycken olika 
påverkansfaktorer. Vad som inte framkommer i undersökningen men som är relevant för 
tolkningen är om denna skillnad i antalet påverkansfaktorer har någon inverkan på resultatet. 
Fler påverkansfaktorer kan möjliggöra en mer uttömmande och därmed mer tillförlitlig 
jämförelse. För en viss planetär process kan det dock vara mer avgränsat vilka faktorer i 
staden som påverkar och färre påverkansfaktorer i relation till den processen är då inte något 
negativt. Till exempel är det klart att enbart påverkansfaktorerna kväve respektive fosfor är 
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relevanta för den planetära processen kopplad till kväve- respektive fosforcykeln, medan den 
planetära processen gällande atmosfärisk aerosol är bredare och därmed har fler 
påverkansfaktorer. Följden blir att olika antal påverkansfaktorer egentligen inte säger något, 
förutom i ovan diskuterade fall med processerna för global färskvattenanvändning respektive 
landanvändning, där det finns för få. Den stora mängden påverkansfaktorer kopplade till 
kemisk förorening kan stödja teorin att det blir svårt att definiera en ensam gräns för 
processen ifråga. 
 För de planetära processerna där inte samtliga funna påverkansfaktorer undersöks innebar 
en större andel undersökta faktorer en mer heltäckande jämförelse. Så länge ett välmotiverat 
urval gjordes torde dock den övergripande situationen för den planetära processen ifråga 
kunna identifieras även om samtliga påverkansfaktorer inte utreddes. Det bör dock noteras att 
situationen för en process alltså kan vara annorlunda än vad som nu framkommer. Till detta 
hör också att vissa påverkansfaktorer valdes bort från jämförelsen eftersom de endast har ett 
litet bidrag i Stockholm, men i teorin skulle bidraget kunna vara stort i Norra 
Djurgårdsstaden. En sådan situation bedömdes emellertid vara mycket otrolig. Att 
påverkansfaktorerna, som inte har anpassats direkt för denna undersökning, alls används ger 
antagligen upphov till större osäkerheter än dessa nämnda aspekter gör. 
 Sammantaget fungerar påverkansfaktorerna relativt väl som representanter för faktorer i 
Stockholm som påverkar de planetära processerna. För att ytterligare kunna värdera stadens 
relation till processerna behöver dock befintliga påverkansfaktorer kompletteras, främst med 
faktorer kopplade till (global) färskvattenanvändning respektive landanvändning. Vid 
utformandet av ytterligare faktorer kan de föreslagna kontrollvariablerna för de planetära 
gränserna med fördel användas som utgångspunkt. De källor som Miljö- och 
hälsoutredningen redovisar bidrar till respektive påverkansfaktor indikerar var resurser bör 
satsas för att förbättra, det vill säga förminska, stadens påverkan på en planetär process. 

4.2 Stockholm och Norra Djurgårdsstaden 
I resultatet presenterades jämförelsen av Norra Djurgårdsstaden med Stockholm för 24 
stycken olika påverkansfaktorer. Genomgången av hur den nya stadsdelen skiljer sig åt från 
Stockholm sett till respektive påverkansfaktor visar på att Norra Djurgårdsstaden är utformad 
för att ha en mindre negativ påverkan än Stockholms med avseende på 17 stycken av 
faktorerna. För sex stycken påverkansfaktorer kunde ingen bedömning göras och för en 
påverkansfaktor uppskattades det inte vara någon skillnad mellan Stockholm och Norra 
Djurgårdsstaden. Inte för någon påverkansfaktor pekar resultatet på att Norra Djurgårdsstaden 
skulle ha en mer negativ inverkan än Stockholm. Sammantaget är detta klart positivt för den 
nya stadsdelen.  

4.2.1 Hållbar utveckling i Norra Djurgårdsstaden 
Syftet med denna studie var att utreda om Norra Djurgårdsstaden som en miljöanpassad 
stadsdel påverkar de planetära processerna mindre än Stockholm generellt gör. 
Undersökningen av påverkansfaktorerna var ett led i att ta reda på detta. Resultatet pekar på 
att Norra Djurgårdsstaden har en mindre negativ påverkan på sju stycken planetära processer 
än Stockholm har. För landanvändning identifierades inget sätt att göra en jämförelse och 
gällande global färskvattenanvändning kunde det utifrån jämförelsen, som dessutom var 
otillräcklig, inte göras någon bedömning. Studien visar, bortsett från dessa två processer, på 
att Norra Djurgårdsstaden relativt Stockholm inte bidrar lika mycket till att mänskligheten är 
på väg att befinna sig, och i några avseenden redan befinner sig, utanför det av Rockström 
m.fl. (2009) föreslagna säkra utrymmet. Det innebär också att Norra Djurgårdsstaden har 
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lyckats i sin miljösatsning, i alla fall på så vis att stadsdelen är bättre miljömässigt sett än det 
icke miljöprofilerade Stockholm.  
 Dessutom betyder det att Norra Djurgårdsstaden, i och med att stadsdelen har en mindre 
negativ inverkan på de planetära processerna, har bättre grundförutsättningar för en hållbar 
utveckling än Stockholm har. Detta är det kanske mest betydelsefulla resultatet och det hänger 
nära samman med vad studien önskade utreda. Vad som är viktigt att observera är dock att 
detta inte är liktydigt med att Norra Djurgårdsstaden har en ”bra” påverkan på de planetära 
processerna, eller använder en tillräckligt liten del av den tillgängliga spelplanen för att 
möjliggöra en global utveckling utan att några gränser korsas. Undersökningen är enbart 
utformad som en jämförelse, och resultatet säger därmed endast något om hur Norra 
Djurgårdsstaden förhåller sig till Stockholm.  

4.2.2 Utmärkande drag hos Norra Djurgårdsstaden 
Det skiljer sig åt mellan påverkansfaktorerna vad i Norra Djurgårdsstadens profil som gör 
stadsdelen bättre än Stockholm i övrigt, olika påverkansfaktorer har ju olika källor. Studeras 
resultatet framkommer dock att vissa egenskaper spelar roll för stadsdelens inverkan på mer 
än en planetär process. Sådana egenskaper är viktiga att ta fasta på inför stadsutveckling i 
framtiden. Utmärkande är framförallt den så kallade trafikhierarkin, som i och med den 
minskade biltrafiken är positiv med tanke på såväl klimatförändring som havsförsurning, 
atmosfärisk aerosol, kvävecykeln, förlust av biodiversitet och kemisk förorening. Sådant som 
innebär minskade utsläpp av växthusgaser och därmed är positivt med tanke på 
klimatförändring är dessutom generellt positivt med tanke på havsförsurning. En annan sak 
som hänvisas till vid flera tillfällen är nyttjandet av gröna ytor och grönska i Norra 
Djurgårdsstaden. Det presenteras, kanske föga förvånande, i resultatet att detta spelar roll i 
samband med biodiversitet, men därtill är det relevant för kväve- och fosforcyklerna i och 
med bindandet av näringsämnen samt global färskvattenanvändning eftersom 
grundvattenbildning sker via grönområden. 
 Ytterligare något som återkommer i samband med flera påverkansfaktorer är det faktum 
att Norra Djurgårdsstaden är en nybyggnation. Detta framkommer i att utformningen redan 
från början görs med tanke på miljön, till exempel genom strävan efter plushus, utformningen 
av gaturummet för att uppmuntra gång- och cykeltrafik, användandet av grönytefaktor och 
dagvattenstrategin. Ämnen som inte längre är tillåtna kommer inte heller att ställa till 
problem, som CFC, och andra material som koppar och zink kan användas på ett sätt så att de 
inte är skadliga. En nybyggnation kan på så vis ha en mindre negativ inverkan på en planetär 
process än en befintlig stad. Noteras bör dock att Norra Djurgårdsstaden trots allt har en 
miljöprofil och att det endast är de rena förbuden, likt förbudet mot CFC, som annars direkt 
resulterar i att en nybyggnation blir bättre. Det ska också poängteras att undersökningen inte 
tar ställning till huruvida en nybyggnation kan motiveras ur miljösynpunkt utan utgår ifrån att 
det är fastslaget att en sådan ska göras. 

4.3 Metoden 
Undersökningen begränsades delvis genom att antalet använda källor begränsades, vilket var 
en del av själva metoden. En fördel med detta var att det gav en tydlig struktur till 
undersökningen. I det följande diskuteras hur metoden påverkar resultatet i övrigt, förutom 
det som kunnat utläsas ur de tidigare styckena.  
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4.3.1 Miljö- och hälsoutredningen 
För att kunna utvärdera om Norra Djurgårdsstaden som en miljöanpassad stadsdel har en 
mindre negativ påverkan på de planetära processerna än Stockholm krävdes först ett underlag 
för hur Stockholm påverkar de planetära processerna. Här användes alltså Miljöförvaltningens 
Miljö- och hälsoutredning (Miljöförvaltningen, 2012) som utgångspunkt. Utredningen 
försöker svara på vilka som är de största miljöproblemen i Stockholm och vilka källor som 
bidrar till stadens miljöpåverkan. Med bakgrund av detta förutsattes att det som presenteras 
även är relevant för Stockholms relation till de planetära processerna. Här finns dock en viktig 
felkälla. För att få en mer tillförlitlig jämförelse borde egentligen en separat utredning göras 
för hur städer påverkar planetära processer. Bäst vore en studie som angriper processerna 
direkt och inte försöker anpassa en utredning med en annan agenda till dem.  
 Att användandet av Miljö- och hälsoutredningen inte är utan invändningar har beskrivits 
tidigare i samband med att påverkansfaktorerna diskuterades. Det konstaterades där att 
utredningens utgångspunkt i de nationella miljökvalitetsmålen kan vara problematiskt i 
förhållande till de globala planetära processerna samt att avsaknaden av påverkansfaktorer för 
vissa processer antyder brister med metoden. De planetära processerna gällande global 
färskvattenanvändning respektive landanvändning är inte ”miljöproblem” i Stockholm på så 
sätt att Miljöförvaltningen uppmärksammar dem med påverkansfaktorer. Detta innebär att de, 
eventuellt felaktigt, får ett ytterst begränsat utrymme i denna rapport. Att frågorna inte är ett 
problem lokalt för Stockholm är inte nödvändigtvis samma sak som att Stockholm inte bidrar 
till det globala problemet. Om det nu är så att Miljö- och hälsoutredningen är otillräcklig när 
det gäller påverkan på de planetära processerna är det en viktig sak att notera. Det innebär 
nämligen att Stockholms stad inte är medveten om den påverkan man har på processerna 
eftersom utredningen trots allt ändå redovisar stadens kända miljöpåverkan.  
 Det hela handlar också om ifall det alls är möjligt att relatera de globala processerna och 
gränserna till den lokala frågan om stadsplanering. Att använda de lokalt anpassade 
påverkansfaktorerna som utgångspunkt ställer alltså till vissa problem här, men i övrigt finns 
inget i studien som tyder på att det inte är möjligt att undersöka de planetära processerna ur ett 
lokalt perspektiv. Tvärtom redovisas i resultatet en mängd sätt på vilka Stockholm och Norra 
Djurgårdsstaden, lokala enheter, påverkar de planetära processerna. Denna erfarenhet kan 
indikera var utformningen av städer i Sverige idag brister i miljöhänsyn och samtidigt lägga 
grunden för vidare studier. 
 Ytterligare något som pekar på att påverkansfaktorerna inte fullt ut kan representera 
stadens relation till de planetära processerna är att en del relevant fakta inte kommer med då 
den inte går att koppla strikt till en påverkansfaktor. Exempel på detta är att en stor del av 
marken i Norra Djurgårdsstaden kommer att saneras (Exploateringskontoret, 2008, s. 95; 
Exploateringskontoret, 2011b, s. 95), vilket måste anses vara positivt med tanke på kemisk 
förorening, och att byggnader i den nya stadsdelen ska vara vattensnåla 
(Exploateringskontoret, 2010, s. 30).  

4.3.2 Övriga källor 
En annan sak som kan diskuteras med metoden är valet av källor i övrigt. Förutom Miljö- och 
hälsoutredningen är det Norra Djurgårdsstadens miljöprogram tillsammans med ett par 
miljökonsekvensbeskrivningar som undersökningen baseras på. En konsekvens av att mycket 
av informationen är inhämtad från miljöprogrammet är att fokus oundvikligen blir på 
miljöförbättrande åtgärder. I miljöprogrammet ingår rimligen inte att ta upp mindre 
smickrande egenskaper hos Norra Djurgårdsstaden eller att redovisa krav som inte ställs. 
Således blir det endast styrkorna i miljöprofileringen som framkommer. Förhoppningen var 
att miljökonsekvensbeskrivningarna i någon mån ska uppväga detta, men dessa har å sin sida 
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en svaghet i att de är gjorda på ett tidigt stadium i planeringsprocessen och därför är på en 
övergripande och generell nivå.  
 Att utvärdera stadsdelen mot de planetära processerna handlar i grunden om att utvärdera 
dess förutsättning för en hållbar utveckling. Detta motiverar användandet av miljöprogrammet 
som källa eftersom syftet med programmet är ”att vara ett övergripande mål- och 
styrdokument för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden” 
(Exploateringskontoret, 2010, s. 10). Det kan dock inte uteslutas att den positiva inställningen 
färgar av sig orimligt mycket på resultatet och bidrar till att Norra Djurgårdsstaden är bättre 
än Stockholm för samtliga undersökta processer. En mer kritisk granskning välkomnas 
således, gärna då Norra Djurgårdsstaden faktiskt är i användningsfasen. Samtliga källor utgår 
som tidigare nämnt nämligen, av naturliga skäl, ifrån planeringen av Norra Djurgårdsstaden. 
Samtidigt bör eventuella brister uppmärksammas redan då för att det ska finnas tid att åtgärda 
dem, varför analyser likt denna baserat på planeringsmaterialet också är nödvändigt. Se vidare 
nedan under rubriken 4.4 Osäkerheter för diskussion kring hur tidsperspektivet inverkar på 
resultatets relevans.  

4.4 Osäkerheter 
I följande stycken resoneras kring osäkerheter som hör samman med studien, utöver det som 
har framkommit tidigare i diskussionen. Fokus ligger på hur det faktum att Norra 
Djurgårdsstaden ännu inte står färdig påverkar och att det inte är helt enkelt att klargöra exakt 
vilken påverkan som ska tillskrivas vilket fysiskt område. Resultatet i sig bedöms inte vara 
otillförlitligt eller felaktigt, men det finns ändå några mer eller mindre ofrånkomliga brister. 
Det kanske största problemet med undersökningen är att den ligger på en övergripande nivå 
och har ett ganska trubbigt angreppssätt. Komplexiteten i relationen mellan Stockholm, Norra 
Djurgårdsstaden och planetära gränser antyds, men många av följdfrågorna som uppstår 
lämnas obesvarade. 

4.4.1 En stadsdel under uppförande 
En viktig fråga att beakta när det gäller osäkerheter kopplade till undersökningen är i vilken 
fas Norra Djurgårdsstaden studeras. Av naturliga skäl är det svårt att undersöka förhållandena 
för stadsdelen ”i drift” innan den faktiskt står färdig. Det som, enligt avgränsningen, låter sig 
göras och har gjorts är att utgå ifrån hur planeringen av stadsdelen ser ut. Frågan är då om det 
är möjligt eller ens relevant att göra en bedömning av en stad innan den står färdig. Å ena 
sidan, något som också nämnts tidigare, måste ett stadsutvecklingsprojekt kunna utvärderas 
redan på planeringsstadiet men å andra sidan är det svårt att säga om det sedan i praktiken blir 
enligt planen. Undersökningar likt denna är således inte irrelevanta, men får gärna 
kompletteras med ytterligare utvärderingar när stadsdelen tagits i bruk. Eventuellt kan 
situationen för de sex stycken påverkansfaktorer för vilka ingen bedömning nu kunde göras 
också bli klarare då. Givet att det var en studie av planeringen av Norra Djurgårdsstaden som 
skulle göras, med de osäkerheter detta alltså innebär, finns ingenting som pekar på 
exceptionella oklarheter kring Norra Djurgårdsstadens situation.  
 En aspekt som också kan tas med då en stad i användning studeras är konsumtion. Detta 
är ytterst intressant med avseende på flera gränser. Till exempel anges i Miljö- och 
hälsoutredningen (Miljöförvaltningen, 2012, s. 9) att Stockholms koldioxidutsläpp är på 
nedgång totalt sett, men att utsläppen från resor, konsumtion och boende ökar. När källornas 
bidrag till påverkansfaktorn växthusgaser utreds i Miljö- och hälsoutredningen görs det också 
i två delar där den ena är utsläpp av växthusgaser just ur ett konsumtionsperspektiv. Källor 
som finns med då är bostad, livsmedel, offentlig konsumtion, vägtrafik, flyg och övrig privat 
konsumtion (Miljöförvaltningen, 2012, s. 10). På liknande sätt är konsumtion relevant i 
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förhållande till den planetära processen för kemisk förorening eftersom källor till flera av 
påverkansfaktorerna där relaterar till detta. Situationen framkom i samband med urvalet av 
påverkansfaktorer att undersöka under rubriken 3.1 Staden och planetära processer, där det 
beskrivs att påverkansfaktorer vars källor var kopplade till konsumtion valdes bort.  
 Är önskan, vilket den borde vara, att adressera hela registret av påverkansfaktorer krävs 
således att konsumtionen i Stockholm och Norra Djurgårdsstaden också studeras. Ses bortom 
påverkansfaktorerna från Miljö- och hälsoutredningen bör dessutom matkonsumtion 
inkluderas eftersom detta enligt Rockström m.fl. (2009, s. 16-17) både hänger nära samman 
med den planetära processen gällande landanvändning och är relaterat till global 
färskvattenanvändning. Görs det inga speciella satsningar inriktade på att styra/få ner 
konsumtionen i Norra Djurgårdsstaden är det otroligt att en sådan jämförelse indikerar att den 
nya stadsdelen är bättre än Stockholm.  

4.4.2 Fysisk avgränsning 
Rockström m.fl. (2009) pekar i sin artikel på att de planetära processerna beror av varandra 
och att det egentligen är svårt att formulera enskilda gränser. Ett problem som medfört vissa 
osäkerheter i resultatet och som också är kopplat till avgränsning uppstod vid jämförelsen 
mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden. Det handlar om att vissa 
företeelser/egenskaper ”delas” av flera områden. I resultatet nämns att hamnverksamheten i 
Loudden inte är något som kan anses relatera enbart till Norra Djurgårdsstadens miljösituation 
eftersom den kommer hela Stockholm till del. Samma sak gäller för energianläggningar som 
Värtaverket. På motsvarande sätt är skjutbanor i övriga Stockholm, en källa till blyutsläpp, 
något som även boende i Norra Djurgårdsstaden kan använda. Detta tyder på en problematik 
när det kommer till att avgränsa en stadsdel från resten av staden, eftersom de två enheterna är 
sammanlänkade med varandra. I ett större perspektiv kan det på samma sätt vara svårt att alls 
avgränsa en ”stad” eftersom denna tar del av varor och tjänster från resten av landet och 
världen. Här antyds också en svårighet med att inkludera konsumtion i undersökningen – ska 
påverkan som uppstår tillskrivas det område där varan produceras eller det där den 
konsumeras? Dessutom tillkommer avfallshantering. I denna frågeställning illustreras behovet 
av att använda ett livscykelperspektiv samtidigt som svårigheterna med ett sådant också 
tydliggörs. Som det nu är utelämnar studien uppenbarligen viktiga aspekter av en stads 
påverkan på de planetära processerna, något som påverkar dess tillförlitlighet negativt. 
 I resultatet nämns under rubriken 3.2.4 Atmosfärisk aerosol att luftföroreningssituationen 
inom Norra Djurgårdsstaden förväntas bli bättre efter att Norra länken har tagits i drift. Detta 
är också intressant i förhållande till att vissa företeelser kanske inte kan tillskrivas en enskild 
stadsdel. Att halten luftföroreningar i Norra Djurgårdsstaden går ner efter att Norra länken 
öppnats är givetvis positivt för området i sig, men ur ett vidare perspektiv innebär det bara en 
”flytt” av utsläppen. Detta skulle också kunna ses som ett problem med att applicera frågan 
om de globala planetära gränserna på ett lokalt område. Önskas det avgränsade området 
utvärderas och förbättras måste det även finnas ett krav på en nettominskning av påverkan på 
processerna. Satsningar på ökad gång- och cykeltrafik leder till exempel till en faktisk 
minskning av utsläppen av atmosfärisk aerosol. 
 En mindre komplex sak som ändå påverkar denna undersöknings tillförlitlighet är det 
faktum att två av huvudkällorna, det vill säga miljökonsekvensbeskrivningarna för Hjorthagen 
respektive Södra Värtahamnen, endast representerar varsitt delområde i Norra 
Djurgårdsstaden. Områdena Frihamnen och Loudden ingår inte trots att de tillhör ”Norra 
Djurgårdsstaden”. Det kan därmed ifrågasättas om undersökningen verkligen bör sägas 
jämföra Norra Djurgårdsstaden med Stockholm, eftersom det endast är en del av den nya 
stadsdelen som är representerad. Miljöprogrammet gäller dock för stadsdelen generellt.  
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4.5 Framtida studier 
Generellt kan sägas att både konceptet med planetära gränser och specifikt dess användning i 
förhållande till städer behöver utredas närmare. Rockström m.fl. (2009, s. 2) beskriver att 
deras artikel presenterar ett första, preliminärt, försök att identifiera planetära processer och 
tillhörande gränsnivåer. De öppnar både för att ytterligare processer med gränser kan 
tillkomma och för att det kan krävas en kombination av globala och regionala gränsnivåer 
eftersom det förekommer en rumslig variation i påverkan och hur effekterna av att överskrida 
en gräns yttrar sig (Rockström m.fl., 2009, s. 21). Generellt måste framtida studier kring 
städer och planetära gränser förhålla sig till hur konceptet planetära gränser utvecklas och 
frågan om regionala gränser är extra intressant med tanke på att, som i denna studie, applicera 
idén på en lokal nivå. I övrigt får framtida studier, som förklarat nedan, för det första gärna 
fokusera på att definiera stadens påverkan på de planetära processerna, för det andra utvärdera 
Norra Djurgårdsstaden igen när stadsdelen tagits i drift och för det tredje komplettera 
miljöperspektivet med undersökning av sociala och ekonomiska aspekter.  
 Tidigare i diskussionen, under rubriken 4.3.1 Miljö- och hälsoutredningen, konstaterades 
att en mer tillförlitlig jämförelse mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden skulle fås om 
en separat utredning gjordes för hur staden påverkar de planetära processerna. Framförallt 
krävs vidare undersökningar för stadens relation till processerna för landanvändning 
respektive global färskvattenanvändning. Om önskan är att tydligt särskilja stadens påverkan 
från landets dito borde en jämförelse mellan aktiviteter i staden och landet göras. Antingen 
kan en generell stads påverkan utredas, eller så görs en inriktning på en specifik stad, till 
exempel Stockholm. En annan sak som har återkommit i diskussionen är att jämförelsen som 
nu görs mellan Stockholm och Norra Djurgårdsstaden gäller planeringen av den nya 
stadsdelen. Det är högst relevant att göra en utvärdering av stadsdelen när den sedan är i drift 
och att då allra helst även inkludera hur konsumtion påverkar. Detta togs upp under rubriken 
4.4 Osäkerheter. Ett stort och komplicerat, men onekligen intressant, projekt vore att sätta 
någon form av gränser för varje individs tillgängliga spelplan och därefter utvärdera huruvida 
en stad och dess invånare är hållbara. Det påminner om tankesättet med ”footprints”, men 
skulle ha en starkare koppling till de planetära gränserna. 
 Resultatet visar på att Norra Djurgårdsstaden påverkar de flesta planetära processer 
mindre än Stockholm gör och därmed har bättre förutsättningar för att kunna åstadkomma en 
hållbar utveckling. Här finns ett mycket viktig tillägg att göra. Rapportens utgångspunkt är att 
en hållbar utveckling är omöjlig att uppnå om de planetära gränserna långvarigt överskrids, 
vilket motiverar en utvärdering av Stockholm och Norra Djurgårdsstaden mot dessa. Enligt 
bland andra Drexhage och Murphy (2010) är det dock allmänt accepterat att hållbar 
utveckling, utöver miljöaspekten, även innefattar både ekonomisk utveckling och social 
rättvisa.  
 Rockström m.fl. (2009) beskriver att effekterna av den press mänskligheten utsätter 
planeten för kan få katastrofala följder för vårt välbefinnande. Detta kan alltså, som gjorts i 
denna undersökning, å ena sidan något kontroversiellt tolkas som att påverkan på de planetära 
processerna måste beaktas före sociala och ekonomiska frågor, eftersom situationen för de 
planetära processerna har ett så avgörande inflytande på dessa. Å andra sidan har de sociala 
och ekonomiska aspekterna i sin tur att göra med hur mänskligheten påverkar de planetära 
processerna, vilket i så fall ändå stödjer att samtliga tre aspekter av hållbar utveckling bör 
beaktas samtidigt. Angrips utmaningen med hållbarhet ifrån detta perspektiv, med en hållbar 
utveckling bestående av tre interrelaterade aspekter, kan denna rapport ses som en del av en 
undersökning av Stockholm och Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete, men en del med 
ett behov av komplettering. 
 



  Hanna Eggestrand 

31  

5 Slutsats 
De så kallade påverkansfaktorerna, faktorer som påverkar miljö- och hälsotillståndet i 
Stockholm och som presenteras i Miljöförvaltningens Miljö- och hälsutredning (2012) 
fungerar tämligen väl som indikatorer för hur staden påverkar de planetära processerna. Här 
återfinns bland annat påverkansfaktorerna ytförlust och barriärer, igenväxning och 
monokultur samt kemisk påverkan i samband med den planetära processen gällande förlust av 
biodiversitet, kväve och fosfor för kväve- respektive fosforcykeln, CFC och HCFC för 
uttunning av stratosfäriskt ozon, växthusgaser för både klimatförändring och havsförsurning 
samt en mängd olika ämnen kopplade till kemisk förorening och atmosfärisk aerosol. För en 
fullständig genomgång av vilka påverkansfaktorer som kan kopplas till vilken planetär 
process hänvisas till rapportens resultatdel.  
 Emellertid är påverkansfaktorn minskad grundvattenbildning ensam otillräcklig som 
indikator för stadens påverkan på processen gällande global färskvattenanvändning och till 
landanvändning kunde ingen påverkansfaktor alls kopplas. Detta faktum antyder att 
Stockholm har ett mindre inflytande på dessa processer än övriga. Det kan dock också vara en 
bristfällig metod som leder till denna situation. En sak som troligen spelar in är att Miljö- och 
hälsoutredningen är utformad mot de nationella miljökvalitetsmålen medan de planetära 
gränserna svarar mot globala processer. Detta kan medföra att påverkansfaktorerna inte 
fungerar fullt ut som indikatorer för hur Stockholm relaterar till de planetära processerna. En 
separat studie av stadens påverkan på de planetära processerna skulle vara till hjälp här. 
 En detaljerad genomgång av hur Norra Djurgårdsstaden skiljer sig åt från Stockholm sett 
till respektive påverkansfaktor återfinns i rapportens resultatdel. Av de 24 stycken 
påverkansfaktorer som totalt användes vid jämförelsen mellan Stockholm och Norra 
Djurgårdsstaden framkom att den miljöprofilerade stadsdelen har en mindre påverkan på de 
planetära processerna än resten av staden för 17 stycken och att det för sex stycken inte var 
möjligt att göra någon bedömning. Beträffande en av de undersökta påverkansfaktorerna 
kunde det inte identifieras någon skillnad. För flera av de påverkansfaktorer vars inverkan 
bedömdes vara mindre i Norra Djurgårdsstaden än i Stockholm var den förras implementering 
av en trafikhierarki, där gång- och cykeltrafik premieras framför biltrafik, av stor betydelse. 
Inget i resultatet visade på att någon av de undersökta påverkansfaktorerna, noteras bör 
återigen att det för processen kopplat till global färskvattenanvändning enbart identifierades 
en påverkansfaktor och för landanvändning ingen alls, har en större inverkan i Norra 
Djurgårdsstaden än i Stockholm. Sammantaget är detta klart positivt för Norra 
Djurgårdsstadens situation. 
 Med bakgrund av detta drogs slutsatsen att den miljöanpassade stadsdelen Norra 
Djurgårdsstaden påverkar sju av de nio planetära processerna mindre än Stockholm generellt 
gör, men att det för processerna gällande global färskvattenanvändning och landanvändning 
inte kan göras något uttalande. Sammantaget har Norra Djurgårdsstaden, till följd av dess 
mindre påverkan på de planetära processerna, bättre förutsättningar för att nå en hållbar 
utveckling. Detta resultat är positivt med tanke på att stadsdelens miljöprofilering annars 
starkt hade kunnat ifrågasättas. Att den nya stadsdelens påverkan på de planetära processerna 
är mindre säger dock inte att den är tillräckligt mycket mindre för att gränserna inte ska korsas 
globalt sett. Dessutom undersöks inte hur till exempel konsumtion spelar in. En framtida 
studie kan med fördel göra en utvärdering av stadsdelen efter att den har tagits i drift och bör 
givetvis följa utvecklingen av konceptet planetära gränser. 
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Bilaga 1 - Samtliga påverkansfaktorer 

Tabell 3 Här presenteras samtliga påverkansfaktorer som används i Miljö- och hälsoutredningen indelat på det respektive 
målområde de tillhör där (Miljöförvaltningen, 2012). 

Målområde Påverkansfaktor 
Begränsad klimatpåverkan Växthusgaser 

Frisk luft 

Partiklar 
Kväveoxider 
Marknära ozon 
Kolmonoxid 
Bens(a)pyren 
Bensen 
Bly 
Svaveldioxid 
VOC-utsläpp 

Bara naturlig försurning Kväve 
Svavel 

Giftfri miljö 

Bromerade flamskyddsmedel 
Ftalater 
Koppar 
Kvicksilver 
PAH 
PCB 
PFC – Polyfluorerade föreningar 
Allergener 
Bly 
Nonyl- och oktylfenol 
Silver 
Tennorganiska föreningar 
Kadmium 
Klorparaffiner 
Krom 
Petroleumprodukter 
Zink 
Nickel 
Läkemedelsrester 
Triclosan 
Andra metaller 
Organiska fosfatestrar 

Skyddande ozonskikt CFC 
HCFC 

Ingen övergödning Fosfor 
Kväve                                         (forts. nästa sida) 
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Grundvatten av god kvalitet 

Fosfor 
Kväve 
Minskad grundvattenbildning 
Bakterier 

Ett rikt växt- och djurliv 

Ytförlust och barriärer 
Igenväxning och monokultur 
Kemisk påverkan 
Bullerstörning 
Biomanipulation 

God bebyggd miljö 

Buller inomhus 
Dålig luftkvalitet inomhus 
Radon 
Ultraviolett strålning 
Höga ljudnivåer 
Elektromagnetiska fält 
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Bilaga 2 - Norra Djurgårdsstaden jämfört med Stockholm 

Tabell 4 I denna tabell redovisas hur Norra Djurgårdsstadens inverkan på påverkansfaktorerna ser ut jämfört med Stockholm. 
Tabellen är sammanställd från kapitel 3.2 Stockholm och Norra Djurgårdsstaden i huvudrapporten. För de påverkansfaktorer 
som står inom parentes gjordes ingen jämförelse. 

Planetär process Påverkansfaktor 

Norra 
Djurgårdsstadens 
påverkan jämfört 
med Stockholm 

Klimatförändring Växthusgaser Mindre 
Havsförsurning Växthusgaser Mindre 
Uttunning av stratosfäriskt 
ozon 

CFC Mindre 
HCFC Mindre 

Atmosfärisk aerosol 

Partiklar Mindre 
Kväveoxider Mindre 
Marknära ozon Ingen skillnad 
Kolmonoxid Mindre 
(Bens(a)pyren) - 
(Bensen) - 
(Bly) - 
(Svaveldioxid) - 
(VOC-utsläpp) - 

Kväve- respektive fosfor-
cykeln 

Kväve Mindre 
Fosfor Mindre 

Global färskvattenanvändning Minskad grundvattenbildning Ej möjlig att bedöma 
Landanvändning - - 

Förlust av biodiversitet 

Ytförlust och barriärer Ej möjlig att bedöma 
Igenväxning och monokultur Ej möjlig att bedöma 
Kemisk påverkan Mindre 
Bullerstörning Mindre 
Biomanipulation Ej möjlig att bedöma 

Kemisk förorening 

Bromerade flamskyddsmedel Ej möjlig att bedöma 
Ftalater Mindre 
Koppar Mindre 
(Kvicksilver) - 
PAH Mindre 
(PCB) - 
(PFC – Polyfluorerade 
föreningar) 

- 

(Allergener) - 
Bly Mindre 
(Nonyl- och oktylfenol) - 
(Silver) - 
(Tennorganiska föreningar) - 
Kadmium Mindre 
(Klorparaffiner) -                      (forts. nästa sida) 
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Krom Mindre 
Petroleumprodukter Ej möjlig att bedöma 
Zink Mindre 
(Nickel) - 
(Läkemedelsrester) - 
(Triclosan) - 
(Andra metaller) - 
(Organiska fosfatestrar) - 

 
 



    

  

 


