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Abstract - Eco-Cycle Model 2.0. of 
Stockholm Royal Seaport
Development of the Eco-Cycle Model 2.0. is one of a total of five sub-projects in the city of 
Stockholm  which have been granted economic support from the Swedish Delegation of 
Sustainable Cities in order to contribute to making the Royal Seaport in Stockholm a world-
class environmental profiling urban area. The purpose of this pre-study is to investigate the 
options for developing an eco-cycle model that grasps more dimensions than the Ham-
marby Model, including overall and detailed descriptions of resource flows in different time 
perspectives. Important starting points for the pre-study are

 •  Global and local challenges concerning our use of resources with specific relevance 
for urban development

 •  Available models which visualise functions, resource flows and resource synergies in 
the eco-cycle in a qualitative way 

 •  Available accounts of material, energy and water which quantify functions and re-
source flows

In order to involve stakeholders in the development process, representatives from different 
organisations were invited to two workshops where ideas were developed and combined. 
These workshops are documented in two separate reports (in Swedish).

The primary objective of the eco-cycle model is to contribute to drawing attention to and 
explaining important connections and synergies between resource flows. Secondary ob-
jectives that can be fulfilled after supplementing the development work are: to be a tool for 
monitoring and follow-up of environmental objectives, to serve as a a dynamic tool for ana-
lysis of resource flows and to be more comprehensive. 

The proposed  eco-cycle model 2.0. is not only a general map of functions and flows re-
lated to the eco-cycle which characterised the Hammarby Model, but also a line of argu-
ments supported by illustrations on four different levels:

 •  Level 0 Established theories and concepts for sustainable societal and urban deve-
lopment constituting the basis of the eco-cycle model

 •  Level 1 Anchoring of the eco-cycle model in a more comprehensive sustainability 
concept

 •  Level 2 General Map of functions and flows related to the eco-cycle model inclu-
ding optional systems solutions both within and outside the city district  (outside the 
defined systems boundary). Conceptual future image for 2030 with a perspective 
towards 2050.

 •  Level 3 Resource flow analysis related to accounting systems for energy, material and 
water eco-cycles. Conceptual future image for 2030 with a perspective towards 2050.

This proposal for a conceptual eco-cycle model 2.0. should be considered as a basis for 
future R&D work and applications. The presented desirable situation for 2030 with a per-
spective towards 2050, in line with the applied back-casting methodology, may be used as 
a basis for defining different stages in a short-term and mid-term perspective. A number of 
possible development projects which should be initiated as follow-up of the pre-study are 
defined. One example is the need for developing pedagogical descriptions and presenta-
tions supported by visualisation and animation tools. The international perspective is also 
important, as there is an increasing interest in The Royal Seaport City District in a rapidly 
urbanising world where many cities are preparing for – or have already started –planning of 
city districts with high sustainability ambitions.
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Sammanfattning 

Utveckling av kretsloppsmodell 2.0 är ett av fem delprojekt som beviljats 
stöd av Delegationen för Hållbara Städer för att bidra till att göra Norra 
Djurgårdsstaden till ett miljöprofilområde i världsklass. Syftet med denna 
förstudie är att undersöka möjligheterna att skapa en kretsloppsmodell som 
fångar in fler dimensioner än Hammarbymodellen och som möjliggör både 
översiktliga och detaljerade beskrivningar av resursflöden i olika tidsper-
spektiv. Viktiga utgångspunkter för förstudien är

•  globala och lokala utmaningar som rör vår resursanvändning med sär-
skild relevans för stadsutveckling  

•  modeller som visualiserar funktioner, flöden och synergier i kretsloppet 
på ett kvalitativt sätt 

•  material-, energi- och vattenräkenskaper som kvantifierar funktioner och 
flöden

 
För att involvera berörda aktörer i utvecklingsarbetet för en kretsloppsmo-
dell engagerades dessa i två workshops där idéer bearbetades och kombi-
nerades.  Dessa workshops finns dokumenterade i två separata rapporter.
 
Ett huvudmål för kretsloppsmodellen som utkristalliserades under proces-
sen är att informera och belysa d.v.s. att modellen ska bidra till att uppmärk-
samma och förklara väsentliga samband mellan resursflöden. Sekundära 
huvudmål som kan tillgodoses efter kompletterande utvecklingsarbete är: 
att vara ett redskap för uppföljning av miljömål, att fungera som ett dyna-
miskt analysverktyg och att vara heltäckande. 
 
Den föreslagna kretsloppsmodell 2.0. ses inte enbart som en översiktsbild 
av funktioner och flöden vilket kännetecknade Hammarbymodellen utan 
som en serie av resonemang och illustrationer på fyra olika nivåer:

•  Nivå 0 Etablerade teorier och koncept för hållbar samhälls- och stadsut-
veckling som bildar utgångspunkt för modellen

•  Nivå 1 Kretsloppsmodellens förankring i ett större hållbarhetssamman-
hang

•  Nivå 2 Översikt över funktioner och flöden i kretsloppsmodellen där möj-
ligheter till systemlösningar både lokalt inom stadsdelen och kopplat till 
omvärlden ingår. Skiss till framtidsbild 2030 med utblick mot 2050.

•  Nivå 3 Flödesanalyser kopplat till räkenskapssystem för energi-, material- 
och vattenkretslopp. Skiss till framtidsbild 2030 med utblick mot 2050

Förstudiens konceptuella förslag till kretsloppsmodell 2.0. får ses som en 
bas för framtida FoU-arbete och tillämpning. Den önskvärda situationen 
2030 med utblick mot 2050 som skisseras kan i enlighet med back-casting 
metodiken ligga till grund för att definiera olika etapper på vägen mot 
framtidsbilden. Ett antal möjliga utvecklingsinsatser som behöver följa på 
förstudien definieras. Det finns t.ex. behov av att ta fram pedagogiska be-
skrivningar och presentationer med hjälp av visualisering och animering. Det 
internationella perspektivet är viktigt eftersom intresset för NDS är stort i en 
snabbt urbaniserande värld där många står inför eller är igång med en pla-
nering av stadsdelar med högt ställda hållbarhetsambitioner. 

Plankarta över Norra Djurgårdsstaden 2011
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1. Inledning 

Bakgrund 

Stockholms stad har fått beslut från Delegationen för Hållbara Städer 
(DHS) om att gå vidare med fem delprojekt som ska bidra till att göra 
Norra Djurgårdsstaden (NDS) till ett miljöprofilområde i världsklass. Ett 
av dessa delprojekt – delprojekt 5 – rör vidareutveckling av kretslopps-
modellen för NDS (kretsloppsmodell 2.0) med återkoppling både till den 
tidigare kretsloppsmodellen för Hammarby Sjöstad (kretsloppsmodell 
1.0) och till pågående utvecklingsarbete inom NDS som rör olika delfrå-
gor (energi, avfall, vatten, ekosystem, transporter mm) med anknytning 
till kretsloppsfrågorna. 

Stockholms stad har också inspirerats av det VINNOVA-stödda utveck-
lingsprojektet Visu-City vid KTH som tog fram olika angreppssätt och 
verktyg för att visualisera kretslopp på flera skalnivåer. Projektet bedrevs 
som ett samarbete mellan avdelningarna för Geoinformatik och Sam-
hällsplanering och Miljö under tiden 2008-2010 (Ban och Ranhagen et.al 
2010). Det bidrog till att tydliggöra behovet av en kretsloppsmodell 2.0.

KTH Samhällsplanering och Miljö (genom Prof. Ulf Ranhagen) som hade 
huvudansvaret för det delprojekt som visualiserade kretslopp blev i 
jan 2012 tillfrågad att i samverkan med KTH Industriell Ekologi (genom 
Docent Björn Frostell) medverka i stadens utvecklingsarbete med idéer 
och tankar som kan leda till utvecklingen av en kretsloppsmodell som 
speglar ambitionen att göra Norra Djurgårdsstaden till ett världsledande 
exempel på attraktiv, hållbar och klimatpositiv stadsdel.

Syfte och avgränsning

Syftet med förstudien kan i sammandrag formuleras i följande sju punk-
ter:

 •  Att bidra till utvecklingen av en modell som beskriver stadens 
tekniska system och kretsloppen med högre detaljeringsgrad än 
Hammarbymodellen (1.0)

 •  Att bidra till utvecklingen av en kretsloppsmodell som fångar in 
fler dimensioner än Hammarbymodellen

 •  Att skapa en modell som möjliggör både översiktliga och detalje-
rade beskrivningar av resursflöden liksom samband mellan dessa

 •  Att möjliggöra beskrivningar av funktioner och flöden kopplade till 
olika skal- och planeringsnivåer

 •  Att utveckla en modell som kan användas som ett stöd för tvär-
sektoriell samverkan mellan stadens tjänstemän, representanter 
för privat sektor (byggherrar, miljöteknikföretag, leverantörer och 
konsulter) samt forskare och andra experter

 •  Att med hjälp av modellen underlätta samverkan och kommunika-
tion mellan staden och allmänhet, besökare m.fl.

 •  Att med stöd av modellen underlätta samverkan med andra pro-
jekt som Smart City SRS och utveckling av uppföljningssystem

Syftet beskrevs i vårt arbetsprogram från våren 2012 mer detaljerat 
och återges här med mindre revideringar utifrån erfarenheter i den ge-
nomförda utredningen:

a.  Att skapa en modell som inte är statisk utan så dynamisk och flexi-
bel att den kan anpassas till ny information och nya fakta över tid 
samt till olika aktörers behov.

   Information i modellen ska t ex kunna anpassas för olika målgrup-
per (skolbarn, ungdomar, medelålders äldre verksamma inom olika 
arbetsplatser (t.ex. privata företag, offentlig, kommersiell och kultu-
rell service ), experter från nationella och internationella delegatio-
ner, politiker etc.

  •  Den ska t ex kunna användas för att förklara kretsloppen för 
brukare och besökare t ex i stadsdelens nya informationscen-
trum 

  •  Samtidigt ska den kunna fördjupas så att den kan fungera i 
professionella sammanhang t ex i tvärsektoriella möten mel-
lan experter som utvecklar de tekniska försörjningssystemen i 
stadsdelen 

  •  Modellen ska också kunna fungera i dialogen mellan stadens 
tjänstemän från olika förvaltningar och politiker samt repre-
sentanter för brukare och olika bolag t ex byggbolag, bo-
stadsbolag, bolag med ansvar för energi, avfall och vatten m 
fl.

  •  Modellen ska kunna utformas interaktivt så olika aktörer aktivt 
kan förändra parametrar och se hur det påverkar miljöeffek-
terna

b.  Att skapa en modell som medger en både översiktlig och mer de-
taljerad beskrivning av de separata resursflödena för energi, vatten, 
material, föda och avfall.

  Modellen ska kunna beskriva resursflöden t ex med en indelning i 
input- användning-output och med feed-back loopar som möjliggör 
en analys av hur resursflödena kan interagera. Den ska även här 
kunna anpassas till tidsserier dvs beskriva historisk situation, nu-
läge och framtid. Viktigt är här kopplingen till uppföljningsmodellen 
så att olika typer av data kan visualiseras t ex 

  • inputdata om energi, vatten, material/avfall, mat 
  •  användning av resurser för olika ändamål – boende, arbete, 

service, transporter etc
  •  effekter och konsekvenser t ex utsläpp av växthusgaser och 

andra ämnen till luft och vatten, hälsotillstånd etc  
 

  
c.  Att utveckla en modell som illustrerar resursflöden på olika skal-

nivåer: globalt, nationellt, regionalt, stad och stadsdel, med män-
niskan i centrum. Det ska även vara möjligt att vidareutveckla en 
framtagen modell för att allokera resursflöden på mer detaljerade 
nivåer – kvarter, byggnad, lägenhet och utrustning.

Ett miljöprofilområde i vardande. Ögonblicksbilder från maj 2013

Urban odling

Fjärrvärme

Bygglogistikcenter

Sociala rum

Internationella besök  
(Studiebesök av deltagare 
från EU Special projektet)
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De olika nivåerna ska också kunna länkas till varandra så att det är möjligt att 
skallöst zooma in och zooma ut i modellen. Nivåindelningen förstärker möjlig-
heterna att anpassa modellen till olika målgrupper inte minst brukarna. Arbete 
på flera skalnivåer underlättar också att i en vidareutveckling redovisa en mer 
detaljerad visualisering och beskrivning av resursflödenas koppling till och inte-
gration med andra urbana delsystem  t.ex. ekosystemen (grönytor/grönytefaktor, 
dagvatten, biologisk mångfald, urban odling), energiflöden kopplade till byggna-
der, trafik- och transportsystem, funktionsstruktur, socio-kulturella värden, eko-
nomiska faktorer etc.
  
Ovanstående syfte pekar mot vad som långsiktigt ska eftersträvas när det gäl-
ler att utveckla en kretsloppsmodell 2.0. Denna förstudie ska ses som ett första 
steg i en längre process som involverar fler aktörer och går längre i teknisk ut-
formning och praktisk anpassning än vad som här varit möjligt. Det gäller också 
koppling till andra studier och aktiviteter t ex beskrivning av socio-kulturella, 
ekonomiska och ekologiska effekter och konsekvenser. Mer specifika mål för 
kretsloppsmodellen har utvecklats av stadens representanter bl a utifrån det ge-
mensamma arbetet vid workshop 1, se vidare kapitlet visioner och mål för krets-
loppsmodellen. 
 

Organisation

Rapporten har författats vid KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad 
av:

Professor (Adj) Ulf Ranhagen, Institutionen för Samhällsplanering och Miljö men 
även praktiskt verksam vid Sweco Architects.

Docent Björn Frostell, avdelningen för Industriell ekologi, Institutionen för Hållbar 
utveckling, miljövetenskap och teknik.

Formell beställare av förstudien är Exploateringskontoret vid Stockholms stad. 
Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av Miljöchefen vid Exploa-
teringskontoret Ingmarie Ahlberg, Miljösamordnare NDS Christina Salmhofer  
Miljöexpert Maria Lennartsson, Ulf Ranhagen och Björn Frostell.

Arbetet har också bedrivits i nära och fortlöpande samverkan med Miljösamord-
ningsgruppen för Norra Djurgårdsstaden (NDS) och även presenterats för Miljö-
profilgruppen för NDS som innefattar representanter för de sex fokusgrupperna. 
Vid två större workshops har också ett aktivt utvecklingsarbete bedrivits vilket 
har haft stor betydelse för arbetet. Sedan hösten 2012 har arbetet också knutits 
till CESC, Center for Sustainable Communication vid KTH där Professor Mattias 
Höjer och Tekn Lic Anna Kramers varit kontaktpersoner.

I arbetet med dokumentation av seminarierna har Arkitekt Jessica Agoes med-
verkat och i presentationen av det slutliga förslaget Arkitekt Olav Heinmets, 
båda verksamma vid Sweco Architects.

Utvecklingsprocessen för kretsloppsmodellen beskrivs mer ingående i ett efter-
följande kapitel där också fler av de medverkande aktörerna nämns.

Omslag till dokumentation av workshop 1.

Omslag till dokumentation av workshop 2.
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Som utgångspunkt för vårt arbete tjänar en rad globala och lokala utmaningar 
som rör vår resursanvändning med relevans för stadsutveckling och som belysts 
i aktuella studier. 

Global nivå

På global nivå finns det framförallt tre koncept som har haft relevans för vår ut-
veckling av kretsloppsmodellen: planetary boundaries (planetens gränser), eko-
logiskt fotavtryck och koldioxidfotavtryck (på senare tid fortsatt utvecklade inom 
EUs initiativ Product Environmental Footprints; jfr EU2013) Planetary Boundaries 
(planetens gränser) är ett nytt angreppssätt för att definiera villkoren för mänsk-
lig utveckling och som lanserades i en numera välkänd artikel i Nature 2009, se 
Rockström et.al (2009). I den konstateras att ett överskridande av fundamen-
tala biofysiska tröskelvärden kommer att kunna få allvarliga konsekvenser för 
mänskligheten. Tre av de nio gränsvillkor som presenteras har redan överskridits 
i betydande utsträckning som en följd av de mänskliga handlingar och aktiviteter 
som i hög grad påverkar miljön alltsedan den industriella revolutionen 7

   
1   accelererande förlust av biodiversitet där minskning av vissa arter i naturen 

bedöms vara 100-1000 gånger högre än vad som kan betecknas som natur-
ligt 

2   negativ påverkan på kväve- och fosforcykler med omvandling av mer än 120 
miljoner ton kväve från atmosfären till reaktiva former (reactive forms) främst 
p.g.a. av produktion av konstgödsel och baljväxter samt en tiofaldig ökning av 
mängden fosfor som flödar ut i haven jämfört med förindustriella nivåer

3   den pågående klimatförändringen har uppmärksammats än mer sedan arti-
keln publicerades och många ifrågasätter möjligheterna att kunna begränsa 
ökningen av den globala temperaturen till 2 gr Celsius vilket skulle förutsätta 
att CO2-halten i atmosfären begränsas till 350 ppm och en ökning av energi-
utstrålningen till max 1W/m2  jämfört med förindustriella nivåer.

Dessa tre gränsvillkor är nära kopplade till de sex andra gränsvillkoren global 
användning av färskvatten, förändrad markanvändning, förekomst av aerosoler 
i atmosfären, kemiska föroreningar, försurning av världshaven och minskning av 
halten av stratosfärisk ozon.

Det ekologiska fotavtrycket är ett övergripande mått på konsumtionens miljöpå-
verkan som först lanserades av de kanadensiska forskarna Wackernagel & Rees 
(1996). WWFs fotavtrycksberäkningar uppskattar hur stor biologiskt produktiv 
yta som krävs för att ta fram allt vi konsumerar och att absorbera avfallet – inklu-
sive den yta som krävs för absorption av koldioxidutsläppen. 

WWF presenterar årlig statistik över fotavtrycket i världens alla länder uppdelat 
på CO2 – yta, åkermark, betesmark, skogsyta, produktivt hav och bebyggd yta. 
Enligt WWFs Living Planet Report 2012 har vi svenskar att genomsnittligt eko-
logiskt fotavtryck på 5 globala hektar 8  och ligger på 13:e plats på listan över 
länder med störst fotavtryck per person. Det finns få studier av hur ekologiskt 
fotavtryck ska mätas för städer men det är otvetydigt så att städer fordrar ett 

7 I eran Antropocen som avlöst den förindustriella, mer stabila epoken Holocen

8 Enheten globala hektar (gha) motsvarar en globlat genomsnittlig hektar med avseende på biolo-

gisk produktivitet

2. Utgångspunkt – miljöutmaningar

mycket stort omland av produktiv åker- och skogsmark (som förstås kan vara 
utspritt på flera platser) för att klara sin försörjning. Enligt en uppskattning så är 
det endast möjligt att klara 1-2% av det lokala livsmedels- och energibehovet 
inom stadens närmaste omgivningar, se Berg (2011). 

Carbon footprint eller koldioxidfotavtrycket visar mer specifikt emissioner av kli-
matpåverkande gaser (CO2, CH4, NOX, halogener), från boende, transporter, mat 
och övrig konsumtion. Här inkluderas utsläpp som drivs fram av konsumtionen 
inom en kommun, oavsett om dessa utsläpp sker inom eller utanför kommunens 
gränser. Två svenska studier (WWF 2008 och Naturvårdsverket 2010) har upp-
skattat Sveriges totala koldioxidfotavtryck till 8,5 respektive 9,5 ton per person 
och år.

En spegling av utmaningarna för NDS fås  i en studie svenska kommuners fot-
avtryck, som gjorts i samarbete mellan Sida och WWF (2010). När man tittar på 
koldioxidfotavtrycket per capita är skillnaderna mellan olika kommungrupper inte 
anmärkningsvärt stor, det skiljer 1,3 ton CO2 mellan glesbygdskommunerna och 
de större städerna som är de två ytterligheterna. 

Storstäderna har näst lägst utsläpp per capita av de nio kommungrupper som 
tagits med och ligger i paritet med kategorin övriga kommuner större än 25 000 
inv. Trots något lägre utsläpp per capita i storstäderna så innebär den större 
befolkningsmängden betydande total miljöpåverkan (ca 17 % av Sveriges totala 
koldioxidfotavtryck). Fördelningen av avtrycket per capita på ca 6,4 ton i storstä-
derna är 1 ton för mat, 1,4 ton för boende, 1,7 ton för transporter och 2,3 ton för 
övrig konsumtion.  9)

9 Resultat från studier av avtrycket kan variera bl.a. beroende på systemavgränsningar. I en studie 

av Brandt,N  uppges totalt ca 8t/capita i Stockholm med följande fördelning: 2,5ton för mat, 1 ton 

för boende, 2 ton för resor och 2,5 ton för övrig konsumtion

Figur 1. Det ekologiska fotavtrycket är ett av de tre globalt orienterade koncept som 
varit viktiga utgångspunkter för utvecklng av kretsloppsmodellen. Källa: Ranhagen,U & 
Groth,k (2012)
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En etablerad metod för att redovisa flöden av koldioxidekvivalenter med ett livs-
cykelanalytiskt tänkesätt har utvecklats av nätverket Global Footprint Network 
(jfr GFN 2013). Den skiljer sig i viss mån från ISOs standardiserade livscykelana-
lysmetod avseende systemgränser, men ger en livscykelbaserad uppskattning 
av klimatgasomsättningen för en aktivitet, produkt eller tjänst.

Trots flera metodologiska utmaningar och ännu varierande resultat, pekar ut-
vecklingen på att koldioxidfotavtryck kommer att utvecklas till en standardiserad 
och allmänt använd metod för att följa samhällets utsläpp av klimatpåverkande 
ämnen.

Lokal nivå

Stockholm har varit framgångsrikt när det gäller att kombinera en minskning 
av koldioxidutsläppen med ekonomisk tillväxt. Enligt en aktuell OECD rapport 
(2013) minskade Stockholm sina koldioxidutsläpp per capita med 30% medan 
den ekonomiska tillväxten (Mätt som GDP per capita) ökade med 76%. Då har 
inte den koldioxid som är inbäddad i vår import av t.ex. konsumtionsvaror med-
räknats.10  

Några andra utmaningar som nämns i OECD-rapporten och som har direkt rele-
vans för kretsloppsmodellen är:

 •  Fjärrvärme och fjärrkyla, som svarar för 80 % av värme- och kylbehoven 
i Stockholm, har starkt bidragit till låga utsläpp per capita i Stockholm. 
Fjärrvärme- och fjärrkyleanläggningar bidrar till 10 % av regionens elbe-
hov. Även om huvuddelen av fjärrvärmeproduktionen sker med biobräns-
len (37 %) och avfallsförbränning (31%) så utgörs dock ca en tredjedel 
(32%) av fossila bränslen i form av olja och kol. Möjligheterna att reducera 
fossilberoendet och att öka andelen förnybar el samt att effektivisera sys-
temet i stort (minska förluster) behöver tas tillvara avsevärt bättre. Värme-
pumpteknik och geotermisk energi  kan också utvecklas som  integrerad 
del i fjärrvärme- och fjärrkylsystemet  för att minska utsläppen. 11

 •  Även om avfallsgenereringen i Stockholm ligger något  under OECD län-
dernas medelvärde (1,43 kg/capita,dag  jämfört med OECD medelvärdet 
1,48 kg/capita,dag) så är andelen förbränning av fast avfall hög (69%)  
och återvinningsgrad för organiskt avfall och skrymmande gods relativt 
låg. Stockholm har också högre generering av avfall än Sverige i övrigt 

10 Men nya beräkningsmetoder utvecklas som tar med både importen och effekterna utomlands 

av vår export, se t ex Kander & Jiborn i DN-artikel  20130730. Eftersom Sverige är en stor nettoex-

portör av energi, som är inbäddad i olika produkter, så innebär det att  våra konsumtionsbaserade 

utsläpp faller från cirka nio ton till fyra ton. Orsaken är att den  svenska energiproduktionen är 

koldioxidsnål i jämförelse med de flesta andra länder. Eftersom dessa beräkningar gjorts för hela 

Sverige och Stockholm har en begränsad del av industriproduktionen så kan det bli missvisande 

att tillämpa metoden på Stockholmsnivå. Det visar dock vikten att diskutera systemgränser vilket vi 

återkommer till. Det finns inte plats för en fördjupning av denna diskussion i detta sammanhang.

11 Begreppet kraftvärme brukar normalt användes för anläggningar som genererar både el och 

värme. Fortum använder terminologin fjärrvärme med tillägget att ange fördelningen mellan el- och 

värmegenering.

(medelvärde 1,32 kg/capita, dag). Återvinningsgraden för organiskt avfall 
är ca 21% (2010) och har inte ökat så snabbt som i många andra städer 
i Europa. Det är anmärkningsvärt att av det hushållsavfall som förbränns 
utgörs 38% av organiskt avfall som skulle kunna tas tillvara för produktion 
av biogas.

 •  Stockholm är i åtnjutande av en högkvalitativ färskvattenförsörjning.  Mä-
laren svarar för 90% av Stockholms dricksvatten och under de senaste 
10 åren har 96% av vattenproverna uppvisat högsta vattenkvalitet enligt 
EUs vattendirektiv och 4% uppvisat näst högsta vattenkvalitet. Det finns 
potentiella risker  i nuvarande utveckling av skyddet för färskvattenreser-
voarerna i form av ökad avrinning av förorenat dagvatten till Mälaren. Med 
en bedömd ökning av havsnivåerna med 50 cm till 2050 så kan saltvatte-
ninträngning i Mälaren kräva omfattande infrastrukturåtgärder.

Figur 2 Hammarbymodellen är en viktig utgångspunkt för utveckling av kretsloppsmodell 2.0 för NDS



11Kretsloppsmodell 2.0. för Norra Djurgårdsstaden

3. Utgångspunkt - tidigare ansatser

Det är framförallt två typer av tidigare ansatser som varit användbara som en 
bas för utvecklingen av kretsloppmodellen:

 •  Modeller som visualiserar funktioner, flöden och synergier i kretsloppet på 
ett kvalitativt sätt

 •  Material-, energi- och vattenräkenskaper som kvantifierar funktioner och 
flöden i kretsloppet

Hammarbymodellen (se figur 2) är givetvis en viktig bas för arbetet, eftersom 
den under många år varit ett stöd för att beskriva intentionerna när det gäller 
kretsloppen för energi, vatten och avfall i Stockholms första miljöprofilområde 
Hammarby sjöstad. Hammarbymodellen visar i en tvådimensionell grafisk fram-
ställning hur resursflöden för energi, vatten och avfall kan kopplas ihop för att 
skapa en resurseffektiv stadsdel med fokus på boendet. Modellen togs fram 
1996 i ett samarbete mellan Stockholms Vatten AB, dåvarande Birka Energi och 
SKAFAB i syfte att nå det övergripande målet att ”Hammarby Sjöstad skulle 
planeras och byggas utifrån ett strikt kretsloppstänkande som en resurssnål och 
miljöanpassad stadsdel”, se vidare Pandis & Brandt (2009). 

Trots att modellen enbart är en grov illustration av resursflöden utan egentlig 
kvantifiering av dessa har den haft stor betydelse – inte minst internationellt – för 
att förklara stadens och stadsdelens kretslopp. Den visar på visualiseringens 
betydelse för att pedagogiskt förklara komplexa systemsamband. Modellen 
medger såväl en separat beskrivning av vardera av de tre delsystemen energi, 
vatten och avfall som en överlagring av dessa tre system till en större helhet. I 
centrum av modellen återfinns en symbol för stadsdelen som försörjs av de olika 
flödena.  Modellen är framtagen i ett praktiskt utvecklingsarbete i samband med 
planeringsarbetet för Hammarby sjöstad i mitten på 90-talet. Det finns en rad 
översiktliga, pedagogiska beskrivningar av modellen i de informationsbroschyrer 
som tagits fram för Sjöstaden kopplat till GlashusEtt men det tycks inte finnas 
någon mer vetenskapligt förankrad beskrivning av modellen.

I en skrift från 2006, se GlashusEtt (2006)  beskrivs Hammarbymodellen som ett 
unikt kretslopp där de integrerade miljölösningarna kan följas. Kretsloppet han-
terar energi, avfall, vatten och avlopp för bostäder, kontor och andra verksam-
heter inom sjöstaden. Planering för kretsloppet ses som en viktig del i den inte-
grerade planeringen med miljö i fokus. Skriften redovisar de miljömål som varit 
utgångspunkt för modellen liksom ett flertal exempel på integrerade lösningar 
– framtagna i samarbete mellan förvaltningar, myndigheter, arkitekter, ingenjörer 
och byggherrar.

Modellen har kommit att fungera som en förebild för utvecklingen av motsva-
rande tekniska system i storstäder bl.a. som en följd av att den utgjort en central 
del i presentationen av Hammarby Sjöstad för ett stort antal delegationer under 
de senaste 15 åren. Den integrerade planeringen av Hammarby Sjöstad Model-
len och kretsloppsmodellen har också varit en utgångspunkt för utvecklingen av 
det svenska SymbioCity konceptet. Det tjänar som en plattform för kunskapsö-
verföring och export av svenska lösningar för hållbar stadsutveckling. 

Den konceptuella modellen för urban hållbarhet som presenteras i SymbioCity 
Approach bygger på etablerade teorier för hållbarhet och sätter människan i 
hennes samspel med miljömässiga, socio-kulturella och ekonomiska aspekter 
i centrum, Nödvändigheten av synergier mellan samtliga urbana system under-
stryks, se figur 3.  De i kretsloppsmodellen centrala systemen energi, vatten och 
material/avfall relateras här också till ekosystem, urbana funktioner som boende, 
arbete och service etc, transporter, bebyggelse, offentlig rum och ICT. Den 
rumsliga dimensionen ges stor tyngd liksom institutionella faktorer, se figur 3
I samband med tillämpningar runt om i världen så har ett antal praktiska, plats-
anpassade exempel på rumsliga kretsloppsmodeller utvecklats i olika delar av 
världen t ex i Irland, Ryssland, Kanada och Kina:

 •  I ett hållbarhetsprogram för South Docklands på Irland utvecklades ett 
kretsloppsförslag på olika skalnivåer som också tydliggör systemgränser 
och beroenden mellan nivåerna, Sweco (2007)

 •  Vid utvecklingen av förslag till en ny stad i Kina (Tangshan Bay Eco-City) 
utvecklades en kretsloppsmodell i form av ett flödesdiagram på flera pla-
neringsnivåer samt förslag till ett kretsloppscentrum med samordning av 
alla centrala anläggningar för energi, material/avfall och vatten Separering 
av gråvatten och svartvatten samt produktion av näringsämnen för om-
givande jordbruk som ersättning för konstgödsel ingår i förslaget, Sweco 
(2009)

 •  I samband med ett konceptuellt förslag för en ny innovationsstadsdel – 
Skolkovo i Moskva, utvecklades en kretsloppsmodell med betoning på 
lokalt producerad förnybar energi i kombination med etablerade storska-
liga system för kraftvärme och avfallshantering och smarta elnät, Sweco 
(2011)
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Figur 2

Figur 2

Figur 3. SymbioCity konceptet och 
dess tillämpade utveckling av rumsliga 
kretsloppsmodeller är en annan viktig 
utgångspunkt för utvecklingsarbetet. Här 
visas en del av den konceptuella modellen 
som betonar synergier mellan urbana 
system (t.h) och ett exempel på tillämpning 
för utveckling av ett kretsloppssystem i 
Tangshan Bay Eco-City i Kina (nedan).
Källor: Ranhagen&Groth (2012) och Sweco 
(2010)

I VisuCity projektet utvecklades med inspiration från bl a den internationella tillämpningarna inom 
SymbioCity idéer till hur visualisering av kretsloppssystem kan bidra till att förstärka kretslopps-
frågorna i den fysiska planeringen av en stadsdel, med NDS som främsta tillämpningsexempel. I 
det tidiga programskedet kan t ex visualiseringen av va-systemet kopplat till planstrukturen under-
lätta val av optimala system – jämfört med om enbart flödesscheman används. Beskrivning av för-
slag på olika systemnivåer underlättar beslut i projekteringsskedet. Visualisering kan också vara 
till stöd när man följer upp måluppfyllelsen i genomförandet och den färdiga miljön. 7 

Det finns också andra exempel på kretsloppsmodeller framtagna för att tydligöra hur systemen 
fungerar t ex illustration av kretsloppen som kan vara av relevans för utveckling av kretsloppsmo-
dellen för NDS:  

 •  Borås kretsloppsstad visar på ett pedagogiskt sätt energi-, avfalls- och vattensystemen för 
en medelstor svensk stad ((Källa: Tekniska Verken i Borås Stad)

 •  Smart City är ett internationellt koncept som fått stor spridning och som visar på olika vari-
anter av hur ICT-lösningar kan integreras vid utformningen av stadsdelar (Källa Ett japanskt 
Smart City Projekt)

 •  Ett interaktivt systemdiagram som har tagit fram av Ellen McArthur foundation för att il-
lustrera hur organiska och oorganiska material kan återvinnas på olika systemnivåer (Källa: 
www.ellenmcarthurfoundation)

Kretsloppet för energi, material/avfall och vatten är nära relaterat till ekosystemen i allmänhet och 
också det som benämns ekosystemtjänster. Enligt Wikipedia är det funktioner hos ekosystem 
som på något sätt gynnar människan. Man brukar skilja mellan fyra kategorier av ekosystemtjäns-
ter:

 •  Supporting (understödjande) som är en bas för de andra systemen ska fungera t ex nä-
rings- och vattencykler

 •  Regulating (reglerande) är lite mer specifika funktioner t ex pollinering, luft- och vattenrening 
men hit hör också utjämning av dagvattenflöden (vår komplettering)

 •  Cultural (kulturtjänster) innehåller allt det som vi använder för det mer känslomässiga välbe-
finnandet som t ex estetiska värden och rekreationsvärden

 •  Providing (tillgodoseende) är mat och material som vi kan plocka och använda mer eller 
mindre direkt.

7 VisuCity projektet var en inspirationskälla till arbetet med Kretsloppsmodell 2.0. Det indikerade långtgående möjlighe-

ter i visualisering som kan vara intressanta när kretsloppsmodell 2.0. utvecklas vidare och konkretiseras ytterligare

Ulf Ranhagen och Björn Frostell  KTH juni 2013 ‐ Stockholms stad

Figur 4

Figur 4. I KTHs projekt VisuCity utvecklade ansatser till verktyg och metoder för att visualisera kretslopp med 
tidiga planer för NDS som tillämpningsexempel. Källa Ban&Ranhagen (2010)
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Material-, energi- och vattenräkenskaper som 
kvantifierar funktioner och flöden
 
Livscykelanalys och livscykeltänkande har blivit allt viktigare angreppssätt 
inom miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Enkelt uttryckt kan man säga 
att en livscykelanalys strävar efter att identifiera och kvantifiera all den mil-
jöpåverkan som sker i en produkts eller en tjänsts livscykel. För en produkt 
kan detta exemplifieras av samtlig miljöpåverkan från utvinning av fossila 
energiråvaror i form av olja, kol, naturgas, utvinning av mineraler, produktion 
av bränslen, metaller och andra mellanråvaror, framställning av själva pro-
dukten, användning av produkten, återvinningsprocesser och avfallshante-
ring i systemet, samt miljöpåverkan av samtliga transporter i systemet. 

Det blir tydligt att sådana analyser kräver ett stort och detaljerat system-
kunnande och avsevärda insatser för att samla in, processa och presentera 
information. Därför blir ICT en viktig del i implementeringen av livscykelana-
lys.

Livscykeltänkande är ett än vidare begrepp än livscykelanalys. Utan att ännu 
ha funnit en accepterad definition kan man säga att livscykeltänkande strä-
var efter att tillämpa ett holistiskt och globalt tänkande på såväl ekologiska, 
sociala som ekonomiska aspekter av olika samhällsaktiviteter, t ex produkter, 
processer och tjänster. Det här betyder att man tillämpar ett brett systemtän-
kande i såväl tid som rum för alla tre huvudaspekterna av hållbar utveckling, 
ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. En genomgång av livscykel-
tänkande och livscykelanalys har gjorts av Frostell (2013).

I dagens ekonomi har vi infört formella räkenskaper för huvudsakligen eko-
nomiska transaktioner. Detta utgör en stor förenkling av den reala ekonomin 
som även innefattar andra aktiviteter – så kallade externaliteter som t ex 
hushållsarbete, frivilligarbete, utsläpp av miljöpåverkande ämnen och soci-
ala processer. I den snabbt växande globala ekonomin har externaliteterna 
emissioner och därmed följande miljöpåverkan fått en snabbt växande be-
tydelse. 

En nyutkommen bok  (Laestadius 2013) diskuterar denna allt snabbare 
viktökning i den globala ekonomin och det står alltmer klart att räkenska-
per för fysiska resurser som energi och material måste införas för att möta 
behovet av att nå en ekologiskt hållbar utveckling. Vid införandet av sådana 
energi- och materialräkenskaper blir det allt viktigare att tillämpa ett livscy-
keltänkande och redovisa de totala energi- och materialflödena för en viss 
produkt, tjänst eller process vare sig emissionerna sker i NDS, Sverige eller 
världen i övrigt.

Ett analytiskt angreppssätt för att skapa räkenskaper i ett ekonomiskt sys-
tem med många aktörer är att utnyttja s.k. input-outputanalys. Den baseras 
på att varor som lämnar en aktör dyker upp hos en eller flera andra aktörer 
och att man därför har en jämvikt mellan leverantörer och mottagare i sys-
temet. För en djupare beskrivning av input-outputanalys hänvisas till t.ex. 
Miller och Blair (2009). 

Som tidigare framhållits har det visat sig att visuella modeller har en stor 
förmåga att framhäva ett budskap och/eller att förmedla komplexa sam-

Figur 5 Kommunlådan för kväve – Varberg 1995. Källa: Brandt et.al (1996) Figur 6 Fosforflöden i Stockholms län 2009. Källa: Sörenby (2010)
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Figur 6

band på ett effektivt sätt. Ett exempel på hur räkenskaper baserade på ex-
empelvis input-outputanalys kan konverteras till effektiv kommunikation är 
utnyttjande av s.k.Sankey-diagram. Sådana diagram baseras på att flöden 
av t ex varor eller resurser illustreras med pilar där pilens tjocklek står i di-
rekt proportion till flödets storlek.

En tidig svensk ansats att tillskapa materialräkenskaper för kommuner var 
utvecklingen av den s.k. Kommunlådan (Frostell et al 1994). I denna modell 
inventeras årsvisa flöden av olika (grund)ämnen genom olika ekonomiska 
sektorer i samhället. Import till systemet sker via luft, via mänskligt styrda 
transporter och via vatten. Utflöden sker på samma sätt. Inne i ”Kommun-
lådan” metaboliseras en viss mängd av ämnet och slussas ut i miljön (luft, 
mark och vatten) eller transporteras av människan till andra system (kom-
muner). En första tillämpning av Kommunlådan var för kväve i Varbergs 
kommun (fig 5 jfr Brandt et al 1996).

Under år 2010 slutfördes ett examensarbete vid KTH som åter tog upp tan-
karna från Kommmunlådan, men tillämpade på regional nivå - Stockholms 
län (Sörenby 2010). Här följdes fosforflödena i den regionala ekonomin från 
inflödet till Stockholms län och till det ställe där det fann sin grav under året 
2009. Tydliga slutsatser av arbetet var dels (i) att fosforflödet genom länet 
i stort är linjärt och saknar kretsloppstänkande och (ii) att räkenskaper av 
denna karaktär är ett effektivt redskap för att följa upp hur ett ämne flödar 
genom ett samhälle och metaboliseras i olika samhällsprocesser (jfr fig 6).



14 Kretsloppsmodell 2.0. för Norra Djurgårdsstaden

4. Utvecklingsprocessen

För att kretsloppsmodellen ska bli ett användbart redskap i stadens 
hållbarhets- och miljöarbete är det av yttersta vikt att involvera be-
rörda aktörer i själva utvecklingsarbetet. Det finns inte en enda given 
lösning på hur modellen ska utformas utan det är snarare fråga om att 
skapa ett ramverk för fortsatta fördjupningar och modifieringar. Det 
kan bli fråga om att i en senare process också utveckla en serie sam-
manhängande delmodeller som också kan anpassas till olika målgrup-
pers behov i olika faser av planerings- och genomförandeprocessen, i 
olika typer av tillämpningar etc.

För att engagera många berörda aktörer genomförde vi i samverkan 
med staden två workshops (arbetsseminarier) som en stomme i arbe-
tet, vilka båda dokumenterats i två separata rapporter.

En grundtanke för hela förstudien och även för arbetsseminarierna 
var att arbeta med ett relativt långsiktigt perspektiv (2030) och att an-
vända ett backcasting tänkande. Det innebär i korthet att möjliga idéer 
och lösningar 2030 är ett huvudfokus och att steg eller etapper på 
vägen skisseras utifrån framtidsbilder 2030. Med den begränsade tid 
som stått till buds för seminarierna har det inte varit möjligt att göra en 
strikt tillämpning av denna metodik.

Vid Workshop 1 2012-05-31 medverkade 17 personer som represente-
rade olika delar av utvecklingsarbetet med NDS från Stockholms kom-
mun (exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, 
miljöförvaltningen, Östermalms stadsdelsförvaltning och Stockholm 
Vatten) men också från Stockholms hamnar och FORTUM.  De med-
verkande ingår också i NDS fokusgrupper och i miljösamordnings-
gruppen. Syftet med denna workshop var främst:

 •  Att presentera och diskutera olika mål och motiv för att utveckla 
en kretsloppsmodell 2.0.

 •  Att beskriva och testa några ansatser som kan vara utgångs-
punkt och inspirationskälla

 •  Att beskriva och diskutera upplägg av arbetet med att ta fram 
kretsloppsmodellen

Efter introduktion av miljöchef Ingmarie Ahlberg presenterade Björn 
Frostell  exempel på metaboliska synsätt och Ulf Ranhagen olika sätt att 
beskriva kretslopp och resursflöden också med kopplingar till samhälls-
planering och stadsbyggnad. I det första momentet under workshopen 
arbetade fyra mindre grupper med verktyget strukturerad brainstorming 
för att ta fram idéer till motiv/mål för kretsloppsmodell 2.0., se figur 7. 
Arbetet resulterade i att varje grupp enades kring fem viktiga mål/motiv 
och även funderade på en möjlig övergripande vision. Resultatet av de 
fyra gruppernas arbete har sammanförts och bearbetats vidare inom 
staden till en samlad bild av målen, se vidare Kapitel 5. 

I det andra momentet arbetade de fyra grupperna med att utveckla 
idéer kring resursflöden för att ge input till de flödesanalyser som in-
går i kretsloppsmodellen. Som underlag för workshopen användes 
en klassisk flödesmodell med tomma fält för resursuttag produktion/

distribution, användning och återanvändning. Var och en av de fyra 
grupperna arbetade med ett specifikt område: vatten, energi, material/
avfall respektive transporter. Idéer togs fram av grupperna och skrevs 
ned på post-it lappar som placerades i flödesmodellens olika steg. 

I det tredje momentet var tanken att grupperna skull arbeta med en 
integrerad modell där arbetsgruppen hade utarbetat ett bildunder-
lag som medger att idéer beträffande alla typer av resurser – energi, 
material/avfall och vatten kan allokeras på olika systemnivåer. Grund-
modellen bygger på att alla de aktiviteter och verksamheter som i 
samspel med den fysiska strukturen för bebyggelse, transporter och 
grönområden kommer att bedrivas i NDS återfinns i mitten av bilden. 
De olika resursslagen kan beskrivas som sektorer i bilden som ger 
möjligheter att diskutera idéer på olika nivåer – både utanför NDS (i 
omvärlden) och inom NDS. Modellen möjliggör på så sätt beskrivning 
både av funktioner och flöden i kedjan resursuttag – produktion – dist-
ribution – återvinning/återanvändning för olika resursslag. Det finns 
också möjligheter att visa på kopplingar och synergier mellan olika 
resursslag t ex energi och vatten eller energi och avfall. 

Tiden visade sig för knapp vid workshop 1 för att använda bildunder-
laget praktiskt för att generera idéer från grupperna. Samtidigt kom 
detta underlag att bli ett viktigt verktyg för diskussion, dokumentation 
och visualisering i det efterföljande arbetet under förstudien.

Vid Workshop 2 2012-10-23 medverkade 18 personer, varav 12 perso-
ner också medverkade vid workshop 1. De medverkande täcker in de 
organisationer som var med vid workshop 1. Som föreläsare medver-
kade förutom KTH också Hanna Eklöf från Trafikverket på temat ”En-
ergieffektiva transporter för att öka andelen förnybar energi”. 

Det första momentet vid workshop 2 var att fortsätta arbetet med att 
tillföra idéer beträffande resursflöden i ett 2030 perspektiv med sam-
ma underlag som vid workshop 1. Idéer beträffande de olika stegen 
i flödesmodellen (resursuttag/produktion – distribution/behandling – 
användning – återanvändning/återvinning) återfinns i dokumentationen 
av de båda arbetsseminarierna. De utgör en idébank som delvis har 
använts vid utformning av flödesmodellerna i förslaget till kretslopps-
modell.

Det andra momentet vid workshop 2 innebar att grupperna praktiskt 
använde den integrerade modellen som beskrivs ovan för att samman-
föra idéer kring funktioner och flöden för de olika resursslagen till en 
samlad bild.  Grundmodellen har inspirerats av Hammarbymodellens 
sätt att presentera resursflöden. Skillnaden är att Hammarbymodellen 
presenteras som en färdig lösning och inte som ett underlag för krea-
tivt skapande. Genom att grupperna här kunde arbeta kreativt med 
att på det ”tomma underlaget” placera in idéer till funktioner, flöden 
och synergier kunde de utveckla embryon till alternativa modeller. Den 
korta tiden som stod till buds gjorde att det blev fråga om preliminära 
ansatser. Två typer av underlag låg till grund för gruppernas arbete: 

Figur 7 Exempel på arbete vid workshop 1 och 2 för att ta fram visioner och 
mål, flödesidéer och integrerad modell.

Idéer till motiv och mål:
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 •  Ett underlag som fokuserar på funktioner och flöden till och från 
NDS kopplat till olika planeringsnivåer: staden, regionen, Sve-
rige och världen

 •  Ett underlag som fokuserar på funktioner och flöden inom 
stadsdelen

Vissa grupper valde att dela upp sitt arbete på dessa två nivåer med-
an andra fann det praktiskt att använda ett underlag för att diskutera 
både omvärlds- och stadsdelsperspektivet.

Vid bearbetning av resultatet från arbetet med den integrerade model-
len vid workshop 2 så valde vi KTHs  arbetsgrupp att  redigera idéerna 
från grupperna till två scenarier för kretsloppsmodell 2.0.

 •  Scenario A – Hög grad av självförsörjning med småskaliga lös-
ningar

 • Scenario B – Hög grad av storskaliga/centraliserade lösningar 

I samband med denna redigering kompletterade arbetsgruppen också 
scenarierna med andra idéer som inte kommit fram vid arbetssemina-
rierna. Scenarierna visade på att den tillämpade metodiken rymmer 
en potential att utveckla komplexa framtidsbilder för kretsloppsmodel-
len. Samtidigt så framkom att det skulle vara svårt att inom tillgänglig 
tids- och resursram för förstudien utveckla framtidsbilderna så långt 
som skulle krävas för att en utvärdering och konsekvensanalys skulle 
kunna genomföras. 

I jan 2013 beslutades därför att en framtidsbild för 2030 (med utblick 
mot 2050) skulle tas fram och som speglar den pågående planeringen 
inom NDS där en kombination av storskaliga/centraliserade och små-
skaliga lösningar eftersträvas. 

Under perioden februari – maj utvecklades så successivt det förslag 
till kretsloppsmodell som närmare beskrivs i kapitlet ”översikt över 
modellens olika nivåer” nedan. Översikten över funktioner och flöden, 
som visar på systemsamband, har utvecklats parallellt med flödesmo-
deller, som möjliggör kvantifieringar. En viktig del av arbetet har varit 
att överbrygga alla olika synsätt och föreställningar hos såväl KTH-
forskarna som hos stadens representanter om vad som är viktigt att 
visa upp med Kretsloppsmodell 2.0.  

Här har projektet under slutfasen använt sig av en icke-formaliserad 
Delphi-process där forskarna i flera omgångar tagit fram reviderade 
delförslag som sedan diskuterats mellan dem och stadens represen-
tanter till dess att en gemensam uppfattning nåtts. Den kritiska men 
konstruktiva diskussion som förts på detta sätt har väsentligt bidragit 
till det framlagda förslaget till Kretsloppsmodell 2.0. har fått avsevärt 
djup i förhållande till de preliminärt framtagna förslagen.

Integrerad modell/översikt: Resursflöden:
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5. Visioner och mål för kretsloppsmodellen

• Den syntes av idéer till visioner och mål för kretsloppsmodellen som staden 
gjorde efter workshop presenteras i figur 8. Fyra huvudmål har utkristalliserats. 
Det primära målet är att informera och belysa, dvs att modellen ska bidra till 
kunskap, insikter och bidra till att uppmärksamma och förklara väsentliga sam-
band mellan resursflöden. Sekundära huvudmål som kan tillgodoses efter kom-
pletterande utredningsarbete är: 

 • Att vara ett redskap för miljöuppföljning 
 • Att vara ett dynamiskt analysverktyg
 • Att vara heltäckande

Varje huvudmål har sedan som framgår av figuren underindelats i delmål. Några 
särskilt viktiga delmål när det gäller huvudmålet att informera och belysa är:

 • Ge kunskap och skapa förutsättningar för att nå kretsloppsmålen
 •  Att kommunicera till olika mottagare och målgrupper för att öka förståel-

sen och kunskap kring NDS-målen
 • Att ge insikter om systemgränser men också ekosystemets begränsningar
 • Att redovisa olika geografiska skalor – visa flöden från lokal till global nivå
 • Att inspirera – skapa lust/vilja att utforska och utveckla

Det sekundära huvudmålet redskap för uppföljning av miljömål ska tolkas som 
att modellen ska kunna kopplas till specifika uppföljningsmodeller och uppfölj-
ningsverktyg utvecklade i andra projekt, inte så att förstudien inbegriper denna 
typ av modeller eller verktyg. 

När det gäller det sekundära huvudmålet att vara heltäckande så har fokus på 
arbetet varit energi-, material/avfalls- och vattenflöden men med siktet att möj-
liggöra beskrivning av kretsloppet på ett holistiskt sätt i olika systemskalor dvs 
både i ett omvärlds- och ett platsperspektiv. Vidare är ambitionen att kunna 
relatera modellen till olika hållbarhetsdimensioner och urbana system t.ex. trans-
porter och ekosystemtjänster.

Den sekundära huvudmålet dynamiskt analysverktyg är en högt satt ambi-
tion som inte kan nås fullt ut i förstudien men som inspirerat till att ta fram ett 
koncept som kan utvecklas i en sådan riktning att mer avancerade verktyg kan 
tillfogas. Våra arbetsseminarier visar på en potential att också arbeta med i för-
studien framtagna underlag som kvalitativa verktyg i samarbete mellan en rad 
olika aktörer.

Förslaget till visioner och mål kan ses som ett levande dokument som kan modi-
fieras och vidareutvecklas över tid.          

Figur 8  Stadens sammanställning av visioner och mål för kretsloppsmodellen utifrån arbetet vid workshop 1
Ulf Ranhagen och Björn Frostell  KTH juni 2013 ‐ Stockholms stad

Figur 8
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6. Översikt över modellens olika nivåer  

Kretsloppsmodell 2.0. ses inte enbart som en översiktsbild av funktioner och 
flöden som kännetecknade Hammarbymodellen. Modellen ses som en serie av 
resonemang och illustrationer på följande nivåer

 •  Nivå 0 Etablerade teorier och koncept för hållbar samhälls- och stadsut-
veckling

 •  Nivå 1 Kretsloppsmodellens förankring i ett större hållbarhetssamman-
hang

 • Nivå 2 Översikt över funktioner, flöden och fraktioner i kretsloppsmodellen
 •  Nivå 3 Flödesanalyser kopplat till räkenskapssystem för energi- material/

avfall och vattenkretslopp

Nivå 0 Etablerade teorier och koncept för hållbar 
samhälls- och stadsutveckling

Kretsloppsmodellen är utformad utifrån en grundsyn på hållbar utveckling som 
ligger i linje med Brundtlandkommissionens förslag i  rapporten ”Our common 
future”  till indelning i ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter 
men också dess s.k. generationsprincip. De grundläggande definitionerna av 
hållbarhet i denna rapport har stimulerat till utvecklingen av en rad olika sätt att 
se på hållbarhet, det som i forskningen benämns diskurser. 

Starka skäl talar för att sätta de ekologiska aspekterna i främsta rummet efter-
som ekosystemet sätter gränser för vår ekonomiska och demografiska tillväxt. 
Diskursen kan illustreras med tre cirklar med ekosystemet som den största cir-
keln i vilken det sociala systemet är inskrivet. Det ekonomiska systemet förutsät-
ter grundläggande hänsyn till de två övriga systemet och illustreras följaktligen 
med den minsta cirkeln.

 Diskursen ”ekologisk modernisering” ser främst begränsningar i mänsklig, so-
cial, organisatorisk och teknologisk kreativitet som hot mot vår överlevnad och 
inte bristen på naturresurser. Miljöproblem antas kunna lösas genom vetenska-
liga och tekniskt-ekonomiska åtgärder utan att man behöver göra avkall på den 
ekonomiska tillväxten.

Diskursen ”global rättvisa” är den viktigaste utgångspunkten för kretsloppsmo-
dellen men i kombination med ”ekologisk modernisering” som också väl ankny-
ter till ambitioner att skapa avancerade tekniska lösningar i NDS- som en del av 
en större helhet och med stort hänsynstagande till ekosystemen.

SymbioCity Approach är ett svenskt koncept för internationalisering av svensk 
stadsutveckling som lanserar en konceptuell modell som också bygger på ”Our 
common future” men som också tydliggör de olika delsystem, institutionella och 
rumsliga faktorer som ingår i en hållbar stad. Hänsyn till människan och hennes 
samspel med ekosystemet i övrigt liksom socio-kulturella och ekonomiska fakto-
rer utgör modellens huvudfokus. Tidsperspektivet lyfts fram dvs alla hållbarhets-
faktorer behöver ses både i ett historiskt  perspektiv och ett framtidsperspektiv, 
se Ranhagen&Groth (2012).

Figur 9 Hållbarhetsdiskursen global rättisa har varit en viktig utgångspunkt för utveckling 
av  kretsloppsmodell 2.0. (nivå 0), Källa: Ranhagen, U (2012).

Nivå 1 Kretsloppsmodellens förankring i ett större 
hållbarhetssammanhang

Med bas i de övergripande diskurser och koncept som kort presenteras på nivå 
0 kan vi fördjupat beskriva hur vi föreslår att kretsloppsmodell 2.0. förankras i ett 
större hållbarhetssamanhang.  Modellen har starka kopplingar till ekosfären som 
i figur 10 illustreras som ett antal koncentriska ringar i ett tänkt tvärsnitt genom 
jorden respektive som ett utsnitt som uppförstoras till en utskuren kon. Om man 
ska vara fullständig behöver också rymden utanför ekosfären tas med eftersom 
den inkluderar solen som är en förutsättning för liv på jorden. Hela vår existens 
är givetvis beroende av hur jorden under årmiljarderna formats av material från 
rymdens stjärnor. Även om det är en central dimension i en övergripande diskus-
sion av kretsloppen så lämnar vi den här.

Ekosfären underindelas här fyra delsfärer:

 •  Litosfären, som utgörs av berggrunden och de översta 10 km av jordskor-
pan

 •  Hydrosfären, som utgörs av vatten i berggrund, hav, sjöar, floder, glaciärer 
och atmosfär

 •  Biosfären, som utgörs av levande organismer i form av djur och växter på 
jorden

 •  Atmosfären, som utgörs av luften vi andas och dess koppling till jordens 
övriga metabolism

Ekologiska aspekter

Ekonomiska aspekter

Socio‐kulturella aspekter

Diskursen ”global rättvisa” – jorden som rymdskepp

Figur 9
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Kretsloppsmodellen utgår från de grundläggande material-, energi- och vatten-
flöden som utgör naturens egen metabolism. Dessa flöden strömmar mellan de 
fyra sfärerna vilket också principiellt illustreras som tre ringar med pilar i figur 10. 
Det kan t ex innebära gruvbrytning av material i litosfären eller hydrosfären som 
sedan transporteras till och omvandlas i biosfären för att sedan resultera i emis-
sioner av olika slag i atmosfären.

Människan har genom sociala och ekonomiska aktiviteter börjat påverka natu-
rens metabolism i allt större utsträckning. Människorna har skapat en sociosfär 
som betecknar människans aktiviteter för att föda sig, värma sig, skyla, skapa 
kontakter och nätverk samt bygga gemensamma institutioner och regelverk. 
Nära kopplat till sociosfären är ekonosfären som innefattar den pengastyrda 
formella ekonomin på jorden men också inbegriper informella ekonomiska aktivi-
teter i form av byteshandel t ex i vissa utvecklingsländer.

I den större utskurna kon som representerar ekosfären inskriver vi två mindre, 
men kongruenta koner som representerar sociosfären respektive ekonosfären. I 
enlighet med diskursen ”global rättvisa” som presenteras på nivå 0 är ekonosfä-
ren den minsta stympade konen eftersom den är beroende av de förutsättningar 
som ges av ekosfären och sociosfären för att utvecklas. Alla sociala och eko-
nomiska aktiviteter interfererar med ekosfären, dvs människan samspelar med 
naturen genom utbyte av materia, vatten och energi. De tre ringarna som sym-
boliserar grundläggande material-, energi- och vattenflöden är sålunda starkt 
relaterade till detta samspel mellan människa och natur dvs samspelet mellan de 
tre sfärerna.

Vi väljer också att kopplat till en förstorad bild av biosfären i figur 10 beskriva de  
nära hopkopplade delsystem som formar stadsdelen Norra Djurgårdsstaden

 •  Den byggda miljön och alla de urbana funktioner (verksamheter) i form av 
arbete, boende och service som människor bedriver i stadsdelen

 •  transportsystemet är ett infrastruktursystem som givetvis betjänar ovan-
nämnda urbana funktioner genom att möjliggöra förflyttningar

 •  kretsloppssystemet är ett infrastruktursystem som betjänar stadsdelens 
verksamheter, byggda miljö och transportsystem med energi, material och 
vatten

 •  ekosystemtjänster som kan vara stödjande, försörjande, reglerande och 
kulturella

De dubbelriktade pilarna representerar hur resurser från ekosfärens olika delar 
litosfär, hydrosfär, biosfären och atmosfär bearbetas i energi-, avfalls- och vat-
tensystem och förs in till den byggda miljön och urbana funktionerna och trans-
portsystemet. 

Figur 10. Kretsloppsmodellens förankring i ett större hållbarhetssammanhang (nivå 1) 
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Figur 10. Kretsloppsmodellens förankring i ett större hållbarhetssammanhang (nivå 1)
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Nivå 2 Översikt över funktioner, flöden och 
fraktioner i kretsloppsmodellen

Nivå 1 ger oss en bas för att gå vidare i konkretiseringen av kretsloppsmodellen 
genom att presentera dess uppbyggnad i en serie förklarande bilder.  Vi tänker 
oss nu att NDS som helhet med alla ingående system - förutom det kretslopps-
system som betjänar stadsdelen - placeras centralt i en översiktsbild, se figur 
11a.

Kretsloppen som på nivå 1 visades som vertikala dubbelriktade pilar visas här 
som tre överlappande cirklar för material, energi och vatten för att symbolisera 
att flödena i hög grad är inbördes beroende och överlappande. ICT kommer att 
få en allt viktigare roll för att effektivisera information och kommunikation mellan 
människor och organisationer och bidra till ett effektivt resursutnyttjande. 7 Detta 
illustreras också som ett sammanbindande kitt mellan systemen men också som 
en länk mellan människan/urbana funktionerna och systemen.  Den omslutande 
cirkeln representerar i denna tvådimensionella bild  ekosfären – som i figur 10 vi-
sades som en utskuren kon. På så sätt möjliggörs diskussioner också på detal-
jerad nivå av samspelet mellan kretsloppssystemet (material, energi och vatten) 
och ekosystemet.

I denna bild saknas de systemskalor som medger beskrivning av flöden på olika 
nivåer i omvärlden som NDS är beroende av respektive flöden inom stadsdelen. 
I  figur 11b visas  en förenklad, principiell bild av NDS metaboliska koppling till 
olika  systemskalor. Genom att kombinera bilderna i figur 11a och 11b erhålls en 
bild som medger beskrivning av material-, energi- och vatten) på olika system-
skalor. I bild 11c markeras för tydlighetens skulle bara  den viktigaste system-
gränsen dvs mellan NDS som helhet och omvärlden.  Möjligheter finns att i fort-
satt arbete att också allokera funktioner och flöden mer exakt till de nivåer som 
beskrivs i figur 11b. 

I figur 11c visas en underindelning av materialsystemet i två huvuddelar:

 •  Lagerresurser t ex i form av  kol, olja, gas och mineraler) – kan också be-
nämnas ”tekniska material och produkter”

 • Förnyelsebara resurser – kan också benämnas organiska material

Inspiration till att pröva denna indelning har vi bl a hämtat från det interaktiva 
systemdiagram  som vi refererat till tidigare, se http://www.ellenmacarthurfoun-
dation.org/cediagram/index.html.

Det finns också skäl att pröva underindelningar av energi och vatten på samma 
sätt, även om det då kan finnas viss risk för att låsa in tankar på hur t.ex. krets-
lopp för vatten skulle kunna organiseras. 

7 ICT i kretsloppet är en teknik för att underlätta informationsinsamling, analys och reglering. 

Detta har gjorts manuellt tidigare och därför inte varit så effektivt. Även om ICT främst är en auto-

matisering av befintliga system ger alltmer avancerade system nya möjligheter också i ett socialt 

perspektiv t .ex att främja interaktion med och delaktighet från brukarnas sida – systemen ger alltså 

dynamiska sociala effekter som de manuella systemen sakande.

I figur 11c visas en struktur där alla de tre huvudsystemen har delats in i under-
system:
 • Material – lagerresurser respektive förnybara resurser, se ovan
 •  Vatten – regn- och dagvatten respektive dricks- och avloppsvatten (alter-

nativt regnvatten respektive ledningsvatten)
 •  Energi i form av försörjning med el respektive värme och kyla samt olika 

bränslen för dessa ändamål och för transporter. Fossila bränslen som 
innebär ett icke-önskvärt uttag av lagerresurser från materialsystemet 
markeras av detta skäl med särskiljande smala pilar

Slutligen illustreras i figur 11d också både lokala och  omvärldsberoende (glo-
bala) kretslopp för dessa sex delsystem vilket är den mest detaljerade upplös-
ning som vi ser som möjlig på principiell nivå. 

Med utgångspunkt från dessa principiella bilder och resonemang har den 
detaljerade översiktsbilden tagits fram, se figur 12.  Här illustreras funktioner 
flöden och synergier i kretsloppet på lokal och global nivå. De människor och 
system som kretsloppet ska betjäna och som återfinns i centrum av figur 12 - 
brukarna, urbana funktioner i form av boende, arbete och service, resurseffek-
tiva byggnader och transporter - visas i figur 13 uppförstorat.

En grundtanke är att visa vikten av att minimera resursbehovet i den byggda 
miljön och transporter för att kunna maximera förnybar resursförsörjning. I den 
praktiska tillämpningen av kretsloppsmodellen behöver man arbeta med detta 
växelspel mellan att minimera resursbehovet och att söka maximera resurssnål 
och förnybar tillförsel av material, energi och vatten.

 I ett bildspel som tagits fram i anslutning till förstudien illustreras hur man kan 
använda den detaljerade kretsloppsmodellen i figur 12 som en utgångspunkt 
för att diskutera olika delar mer i detalj, se figur 14:

 • fokus på system i omvärlden som NDS är beroende av, se fig 14 a
 • fokus på de lokala kretsloppen inom NDS, se fig 14b 
 •  fokus på både lokala och globala kretslopp för respektive material, vatten 

och energi se fig 14c – fig 14e

Bildsviten indikerar – om än grovt - den potential som finns att med mer avan-
cerade digital teknik illustrera kretsloppen som helhet respektive olika utsnitt 
av detta för de olika ändamål som kan uppstå under planering, projektering, 
genomförande och uppföljning av NDS. 
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Figur 11 Stegvis utveckling av principer för 
konkret kretsloppsmodell på nivå 2, 11a-11d

ICT 

MATERIAL 

ENERGI VATTEN 

NDS SOM 
HELHET 

DELOMRÅD
EN 

KVARTER 

STOCKHOLM STAD 

STOCKHOLM STAD 

SVERIGE 

VÄRLDEN 

EUROPA 

REGION/LÄN 

VÄRLDEN 
EUROPA 

SVERIGE 

REGION/LÄN 

 
I MITTEN: 

BYGGNAD / RUM 
MÄNNISKOR 

VERKSAMHETER 
 

MATERIAL 

ENERGI VATTEN 

0 

MATERIAL 

IC
T 

IC
T 

ENERGI VATTEN 

0 

MATERIAL 

ENERGI VATTEN 

IC
T 

IC
T 

Figur 11b

Figur 11dFigur 11a

Figur 11c



21Kretsloppsmodell 2.0. för Norra Djurgårdsstaden

Figur  12  Beskrivning av det slutliga förslaget till kretsloppsmodell med översikt  över funktioner, flöden och synergier på nivå 2
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Figur 13 Uppförstoring av den centrala delen av kretsloppsmodellen för att framhäva behovet 
av att minimera resursbehovet genom åtgärder som är knutna till brukarna ( t ex livsstil), 
resurseffektiva byggnader och transporter samt resurseffektiva verksamheter – boende, arbete 
och service.

Figur 14a-e:  Bildsvit som visar på möjligheter att vidareutveckla och fördjupa 
olika delar av den detaljerade modellen i figur 12

Ulf Ranhagen och Björn Frostell  KTH juni 2013 ‐ Stockholms stad

Figur 13

Figur 14a. Fokus på system i omvärlden som NDS är beroende av
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Figur 14d. Fokus på både lokala och globala kretslopp för vatten 

Figur 14b. Fokus på de lokala kretsloppen inom NDS 

Figur 14c. Fokus på både lokala och globala kretslopp för energi

Figur 14e. Fokus på både lokala och globala kretslopp för material
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Nivå 4 Flödesanalyser kopplade till 
räkenskapssystem för energi-  material/avfall och 
vattenkretslopp

Nivå 3 i den föreslagna Kretsloppsmodell 2.0 innehåller årsvisa räkenskaper för 
nyckelparametrar för ekologisk hållbarhet. I ett första steg föreslås att räkenska-
per upprättas för åtminstone tre olika parametrar, nämligen energi, koldioxidek-
vivalenter och vatten. På längre sikt är det nödvändigt att införa räkenskaper för 
ytterligare parametrar såsom kväve, fosfor, svavel, nyckelmetaller och eventuellt 
POPs (Priority Organic Polluntants). Takten i införandet av nya parametrar måste 
diskuteras i fortsatt utveckling av kretsloppsmodellen och baseras på erfarenhe-
ter från en första pilotdemonstration av räkenskaper och deras effektivitet i miljö-
arbetet. 

Skälen till att börja införa räkenskaper för energi, koldioxidekvivalenter och vatten 
är: Energi är en nyckelresurs för all social och ekonomisk utveckling och kom-
mer att vara begränsande för framtida utveckling. Detta oavsett i vilken grad det 
globala samhället har förmåga att gå över till ett klimatneutralt energisystem eller 
inte. Det finns således ett mycket starkt motiv för att följa såväl den totala energi-
åtgången som olika typer av specifik energiåtgång som t.ex. kan mätas per nyt-
toenhet eller per person och år.

Koldioxidekvivalenter: Den mest diskuterade miljöpåverkan i en global kontext är 
det globala samhällets påverkan på klimatet. Här påverkar framför allt fyra olika 
ämnen/ämnesgrupper, koldioxid, metan, kväveoxider (NOx), samt halogener. 
Normalt räknar man om miljöpåverkan från dessa fyra ämnen/ämnesgrupper till 
koldioxidekvivalenter för att ange klimatpåverkande emissioner. Det viktigaste bi-
dragen kommer från koldioxid- och metanemissioner och de i sin tur är kopplade 
till främst följande mänskliga aktiviteter:
 
 •  Användning av fossila bränslen, kol, olja, naturgas, torv, i det globala ener-

gisystemet, 
 • avskogning och ändrad markanvändning,
 •  emissioner från matproduktion, särskilt köttdjur och fåglar, Att införa paral-

lella räkenskaper för energi och kol(dioxidekvivalenter) ger en unik möjlighet 
att bättre följa upp såväl nödvändig energieffektivisering som att följa kli-
matarbetets effektivitet.

Vatten är en nyckelresurs för allt liv och i många delar av världen en ännu mer 
basal resurs än energi (åtminstone på nuvarande materiell utvecklingsnivå). I 
Sverige - med mycket goda vattentillgångar i ett internationellt perspektiv – skulle 
man kunna argumentera för att vatten inte tillhör de allra mest begränsade fysiska 
resurserna och därför inte behöver bokföras. 

Sett i ett internationellt perspektiv är vatten emellertid en avgörande begränsning 
för fortsatt social och ekonomisk utveckling och den globaliserade ekonomin gör 
att konsumtion i Sverige har påverkan även på den globala vattencykeln. Detta 
gör att det är motiverat att även i ett svenskt och NDS-perspektiv ha med vatten 
som en avgörande viktig parameter att följa med räkenskaper. 

Figur 15-17 illustrerar förslaget till årsvisa räkenskaper för energi, kol och vatten. 

Viktigt att notera är att räkenskaperna görs i ett globalt perspektiv där det 
framgår om resursen (energi, kol, vatten) förbrukas/metaboliseras lokalt, re-
gionalt eller globalt. För att underlätta kommunikationen utnyttjas principen 
för Sankey-diagram så att det tydligt framgår var de stora flödena kommer 
ifrån och tar vägen. 

En viktig fråga att diskutera i en praktisk implementering av dessa räken-
skaper är hur de skall kopplas till den fysiska och administrativa verklig-
heten. I den ovan beskrivna Kommunlådan valdes att utnyttja kommunen 
(eller stadsdelen i fallet NDS) som utgångspunkt. Detta gjordes för att i vårt 
västerländska demokratiska system är rådigheten över besluten kopplade 
till den representativa demokratin som systemgräns. Det är em ellertid inte 
helt säkert att detta alltid är den bästa systemgränsen. Som ett exempel 
är vattenförvaltningen i Europa kopplad till avrinningsområden och inte till 
administrativa gränser (exempel på en fysisk bas för systemindelningen). 
Det kan påpekas att med modern ICT kan man överkomma denna utmaning 
på ett principiellt sätt genom att utnyttja t ex en fysisk systemgräns som för 
vatten och sedan i datormiljö omvandla den till en administrativ gräns ge-
nom lämpliga allokeringar.
            

Figur  15  Beskrivning av räkenskaper för material (kol) i ett sankeydiagram
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Figur 16 Beskrivning av räkenskaper för energi i ett sankeydaigram Figur 17 Beskrivning av räkenskaper för vatten i ett sankeydiagram

EmissionerExtern energiförsörjning Lokal energiförs/prod Energianvändning

Globalt Lokalt 

Träbränsle

Kärnkraft

Kraft‐
värme

*För varje sektor bokförs energianvändningen för de fyra energislagen i dels  total mängd energi, dels energi per PE/år
Abs. kyla

Lokal sol/vindkr.

Transporter

Uran

Bostäder*

Kontor

Service

Sektor x

Sektor y

Industri

Regionalt 

Vindkraft

Hushållsavf.
Kol

Biodrivmedel

Olja

Naturgas

Kyla

El

Lågvärdig 
värme

Värme

Bränslen

Fjärrkyla

Vattenkraft

Skiss till räkenskaper för energiflöden

Figur 16

Ulf Ranhagen och Björn Frostell  KTH sep 2013 ‐ Stockholms stad

EmissionerExtern tillförsel Lokal tillförsel Konsumtion/service

Globalt Lokalt 

Träbränsle Kraft‐
värme

*För varje sektor bokförs vattenomsättningen i total mängd/år och mängd per person och år

Kons.‐prod. Transporter

Industrivatten

Bostäder*

Kontor

Energiprod

Service

Sektor x

Industri

Regionalt 

Hushållsavf.
Kol

Industri‐
vatten

Olja

Dagvatten och avrinning

Energi‐
produktion

Dricksvatten

Transport

Skiss till räkenskaper för vattenflöden

Dricksvatten

Kons.‐prod.

Naturgas

Mat Mat

Biodrivmedel

Nederbörd

Figur 17



26 Kretsloppsmodell 2.0. för Norra Djurgårdsstaden

Förstudien har resulterat i ett konceptuellt förslag till kretsloppsmodell 2.0. som 
en bas för fortsatt utvecklingsarbete och tillämpning. Förslaget behöver vidare-
bearbetas och successivt uppdateras i samarbete med olika aktörer för att ligga 
i linje med de olika intentioner som finns för alla de högt ställda miljömål som 
finns för stadsdelen. 

I enlighet med back-casting metodiken kan t ex kretsloppsmodellen relateras 
till olika tidsskeden, se figur 18.  Idén i förstudien är att ett förslag som rör den 
önskvärda situationen 2030 med utblick mot 2050 först utvecklas som grund för 
att sedan beskriva var vi står idag och olika etapper på vägen. 

Nedan listas olika, möjliga utvecklingsinsatser i ett fortsatt arbete

•  Att utifrån framtidsbild  2030 för kretsloppsmodell 2.0. för NDS  fördjupat 
beskriva utgångsläget och olika etapper i ett aktörsperspektiv

•  Fördjupad beskrivning av både helhetsmodellen och delmodeller för mate-
rial, energi och vatten bl a kopplat till ekosystemtjänster

•  Integrering av kretsloppsmodellen i den urbana planeringen genom ut-
veckling av pedagogiska beskrivningar med hjälp av teknik för 3D/4D/5D 
visualisering och animering där möjligheter finns att vandra runt mellan 
modellens olika delar etc

•  Utveckling av kretsloppsmodeller för andra existerande och nytillkom-
mande stadsdelar med kretsloppsmodell 2.0. som utgångspunkt

•  Definiera kopplingar och samarbeten med parallellt pågående projekt som 
Smart Cities SRS, CESC (Center for Sustainable Communication vid KTH) 
etc 

•  Använda modellen för att ta fram en karta över utförda, pågående och 
möjliga framtida FoU-projekt

•  Vidareutveckla kretsloppsmodellens ICT-komponent - i samarbete med 
CESC - som en del av frågan om hur kunskap och idéer kan utvecklas 
kring betydelsen av livsstil, beteende och attityder för att åstadkomma en 
hållbar stadsdel. Formerna för hur detta kan ske måste givetvis preciseras 
ytterligare.

•  Utveckling av piloträkenskaper för energi, koldioxidekvivalenter och vatten
•  Utveckla ett dynamiskt analysverktyg där simuleringar av olika ämnes-

flöden kan göras för att pröva och utvärdera olika förslag och scenarier. 
Verktyget ska kunna kopplas till de visualiseringar och animeringar som 
beskrivs ovan.

Utvecklingsinsatser behöver givetvis formuleras för olika aktörer – stadens 
tjänstemän, politiker, forskare och experter, boende och besökare etc. Det inter-
nationella perspektivet är viktigt eftersom intresset för NDS är stort i en snabbt 
urbaniserande värld där många står inför eller är i gång med en planering av 
stadsdelar med högt ställda hållbarhetsambitioner.  

Fortsatt utvecklingsarbete

Figur  18 Utveckling av framtidsbilder och strategier för kretsloppsmodellen

KRETSLOPPSMODELL 2.0. FÖR 2030 
MED UTBLICK MOT 2050

KRETSLOPPSMODELL 1.0. 

Snabb – långsam strategi

Långsam – snabb strategi

    Kort sikt                    Medellång sikt           Lång sikt
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