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Abstract 
All around the world more and more people move from rural areas to live in the cities. Because of this, 
the urban areas have become an important part in the debate about the effects on the environment and 
sustainability. In many countries word wide initiatives have been taken to build sustainable cities and 
eco cities, the Stockholm Royal Seaport is one example. The vision for the district is to become a 
world class sustainable city based on the three dimensions of sustainable development: social, 
economic and ecologic. The municipality of Stockholm has set requirements for the buildings’ energy 
usage, emissions and amount of waste generated during the building process. These requirements are 
dynamic and will become stricter for every phase. To fulfill the requirements new innovations and 
technologies are being developed, among other solutions to change how people live in order to 
become a sustainable city. 

This paper examines if it is possible for the last phase, Loudden, of Stockholm Royal Seaport to 
become a city of zero-net energy buildings, zero carbon and zero waste, and what it would take to 
achieve this. The results show that from a technical perspective, and with the delimitations of this 
study, it would be possible for Loudden to become completely self-sufficient on solar energy, but not 
to become a city of zero carbon and zero waste.  

 

  



 

 

Sammanfattning 
Att en allt större del av jordens befolkning flyttar till städerna gör att städerna växer och för med sig 
större resursanvändning och mer utsläpp. Därför har hållbara städer hamnat allt mer i fokus i 
diskussioner kring hållbar utveckling. Ett exempel på detta är Norra Djurgårdsstaden, där Stockholms 
stads vision är att skapa en ”miljöstadsdel i världsklass”. Detta genom att etappvis bygga stadsdelen 
och skärpa kraven kring energi, avfall och utsläpp allt eftersom stadsdelen växer fram. Syftet med 
detta projektarbete är att reda ut vilka krav som skulle behöva ställas på Loudden, sista etappen av 
Norra Djurgårdsstaden, för att stadsdelen ska kunna vara helt självförsörjande vad gäller energi för 
byggnader, utsläpp av växthusgaser, samt helt och hållet kunna ta hand om sitt eget avfall. 
Frågeställningarna är: Vilka miljökrav finns för de tidigare etapperna och hur väl har de följts?; Vilka 
miljökrav finns redan nu för Loudden?; Vilka krav krävs för att göra Loudden helt självförsörjande?; 
Sett från ett tekniskt perspektiv, är det möjligt att uppnå de krav som krävs för att Loudden ska bli helt 
självförsörjande? För att besvara dessa frågor har intervjuer hållits med ansvariga för Norra 
Djurgårdsstaden inom Stockholms stad, olika aktörer i projektet samt forskare och miljövetare på 
KTH. Litteraturstudier och bearbetning av relevant statistik har även gjorts. 

Resultaten visar att det sett från ett tekniskt perspektiv, och med de avgränsningar som gjorts för 
studien, vore möjligt för Loudden att bli helt självförsörjande på solenergi. Dock visar studien att 
Loudden inte kan bli utsläppsneutral med de systemgränser som satts, på grund av invånarnas antagna 
transport- och konsumtionsvanor. Loudden som stadsdel kommer inte heller att kunna ta hand om sitt 
eget avfall. Slutsatsen är att det i dagsläget är fullt möjligt att bygga bättre rent tekniskt, hindrena 
ligger snarare i sociala och ekonomiska aspekter, så som livsstil, lagstiftning och dagens politik. Det 
är alltså inte rimligt att fokusera på endast en av hållbarutvecklings tre dimensioner då de överlappar 
varandra för mycket.  

 

  



 

 

Förord 
Denna rapport är resultatet av ett kandidatexamensarbete på KTH, vårterminen 2015.  

Nomenklatur 
Atemp definieras som den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till 
mer än 10 °C i byggnaden. Atemp är den area som byggnadens specifika energianvändning ska 
beräknas efter. (Boverket 2015) 

Bruttoarea definieras som den area som är de mätvärda utrymmena av våningsplanen, bruttoarea 
begränsas av ytterväggens utsida (Stockholms stad 2014c).   

Carbon neutral definieras som att det årliga nettoutsläppet av koldioxid är noll eller mindre (Zoe et 
al. 2013). 

Lågenergihus definieras som hus som har mindre energiförbrukning än den gällande byggnormen 
(Motala Kommun 2010). Byggnormen för byggnader i Stockholmsområdet är 90 kWh/m2 Atemp 
(Boverket 2011). 

Nollenergihus definieras som hus som är självförsörjande på energi, det vill säga producerar lika 
mycket energi som det förbrukar under ett år, nollenergihus har ofta en låg energiförbrukning (Motala 
Kommun 2010). 

Nära-nollenergihus är byggnader som har en mycket hög energiprestanda och nästan noll eller 
mycket låg energianvändningen. Den energi som används bör till stor del täckas av energi från 
förnybara energikällor som produceras på plats eller i närheten. (Europa Kommissionen 2015)  

Passivhus definieras som ett hus som är så energisnålt att det klarar av att värmas upp med hjälp av 
spillvärmen från husets aktiviteter, inget traditionellt uppvärmningssystem behövs (Motala Kommun 
2010). 

Plusenergihus är ett energisnålt hus som producerar mer energi än vad som förbrukas på årsbasis 
(Motala Kommun 2010).  

Sedumtak är en typ av tak beklätt med växtlighet, i detta fall med växtsläktet sedum (Ekologiska 
Byggvaruhuset 2015). 

Zero carbon definieras ofta på samma sätt som ”carbon neutral”, men med tillägget att även minska 
utsläppet (Pan 2014).   

Zero-net energy building se nollenergihus.  

Zero waste syftar på materialåtervinning, men inkluderar även en helhetsbild av de stora flöden av 
resurser och avfall som finns i samhället. Zero waste innefattar att maximera materialåtervinningen 
och minska avfallet mot noll genom att minska konsumtion, samt att produkter planeras för 
återanvändning, repareras och re-cirkuleras internt eller tillbaka till naturen eller marknaden. (Glavic 
& Lukman 2007)  
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Inledning 
  

Bakgrund   

Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling kom till i USA 1981 men fick internationell spridning först 1987 då 
världskommissionen för miljö och utveckling (World Commission of Environment and Development) 
lanserade det i sin rapport “Vår gemensamma framtid”. Kommissionen leddes av Norges dåvarande 
statsminister Gro Harlem Brundtland, och kallas därför även för Brundtland kommissionen (FN 2012).   

Kommissionen hävdade i rapporten att om miljö ödeläggs och naturresurser överexploateras är hållbar 
social utveckling och ekonomisk tillväxt inte är möjlig att uppnå, utan det måste ske på miljöns villkor. 
Brundtland kommissionen definierade hållbar utveckling som: “en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 
(FN 2012) 

Hållbar utveckling brukar delas in i de tre dimensionerna: Ekologisk hållbarhet, Social hållbarhet och 
Ekonomisk hållbarhet. Dessa dimensioner samspelar och stödjer varandra, men hur avvägningen 
mellan dem ser ut finns det många olika tolkningar och åsikter om. De två vanligaste definitionerna 
går dock att representera genom konceptuella bilder i form av ett Venndiagram och en tårta, se Bild 1. 
(KTH 2014; Elvingson 2015) 

 

 

Bild 1: Två modeller av hållbarhet (Wangel 2013)  

I Venndiagrammet överlappar de tre dimensionerna varandra och förmedlar då en bild där varje 
dimension väger lika mycket och har samma värde. I tårtan förmedlas istället en bild av en hierarki 
där ekologisk hållbarhet ses som en förutsättning för både social och ekonomisk hållbarhet, medan 
social hållbarhet i sin tur är en förutsättning för att ekonomisk hållbarhet ska vara möjlig. Ingen av 
modellerna beskriver dock vad de olika dimensionerna ska innehålla, eller hur relationerna 
(kontaktytorna) mellan dem ser ut, representerar de synergier eller konfliker? Många gånger 
definieras innehållet och relationerna i väldigt generella ordalag, men även om definitionerna är vaga 
fyller de ofta ändå en viktig funktion. (KTH 2014) 
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Det finns idag ingen entydig definition av begreppet hållbar utveckling, och även om Brundtland 
kommissionen ofta citeras skriver Svenska FN-förbundet på sin hemsida med hänvisning till Lunds 
Universitet att arbetet för hållbar utveckling är "en process utan färdig lösning", där "Helhetssyn, 
dialog och kritiskt tänkande är grunden". FN poängterar också att trots den lösa definitionen har 
“världssamfundet enats om att detta är den vägledande principen för vår långsiktiga globala 
utveckling”. (FN 2012)   

Städer idag 
En stor del av världens befolkning flyttar idag in till städerna från landsbygden. Idag beräknas 
närmare hälften av jordens befolkning bo i städer, och urbaniseringstrenden förväntas att fortsätta 
(WWF 2015d). Att befolkningen ökar i urbana områden medför att nya områden och infrastruktur 
måste byggas, i och med detta sker även en ökning av resursflödena mot tidigare (WWF 2015e). In i 
städerna flödar exempelvis vatten, energi, mat, och ut ur städerna flödar bland annat avfall och 
koldioxidutsläpp. Städer är normalt sett inte självförsörjande, utan är beroende av ett så kallat omland 
att hämta in resurser från och som kan ta hand om restprodukter och föroreningar (Wangel 2013, 
Pandis Iveroth 2014). Omlandet växer alltså och blir mer globalt än vad det varit förr i tiden, i takt 
med att städerna växer. En växande stad med omland för med sig en ökning av utsläpp från långväga 
transporter samt svårigheten att förstå konsekvenserna som produktionen ger upphov till, vilket i sin 
tur gör det svårt att ställa ekologiska eller etiska krav på produktionen (Wangel 2013). Ett tydligt 
exempel på hur städerna påverkar omlandet är med koldioxidutsläppen. Städerna står idag för ca 70 
procent av jordens koldioxidutsläpp från fossila bränslen, vilket tydligt visar städernas roll i påverkan 
på klimatet (WWF 2015d).  Genom att effektivisera flera processer inom städerna kan dess 
miljöpåverkan bli mindre, och staden i helhet bli mer hållbar (WWF 2015e).  

Josefine Wangel, filosofie doktor i planering och beslutsanalys och forskare vid Avdelningen för 
Miljöstrategisk analys på KTH, anser att om man vill bedöma hur hållbar en stad är bör studien inte 
begränsas till den miljöpåverkan som stadens har inom sina geografiska gränser, utan även inkludera 
den påverkan staden har på sitt omland. Det finns två bokföringssätt för att bedöma miljöpåverkan: 
produktionsbaserat och konsumtionsbaserat. Det produktionsbaserade bokföringssättet tar bara med i 
beräkningen den miljöpåverkan det som produceras inom stadens geografiska gränser har, medan det 
konsumtionsbaserade bokföringssättet enligt Wangel: 
 “ger en mer rättvisande bild av vilka (vilkas konsumtion) det är som orsakar miljöpåverkan och vilka 
som därmed kan eller bör ställas ansvariga för att göra något åt saken.” 
(Wangel 2013, s.8) 

För Stockholms del är skillnaden mellan produktionsbaserat och konsumtionsbaserat bokföringssätt 
väldigt tydlig. Produktionsbaserat hade Stockholms invånare år 2013 ett koldioxidavtryck på 2,91 ton 
koldioxidekvivalenter per person och år, men konsumtionsbaserat var det 15,68 ton 
koldioxidekvivalenter per person och år (Wangel 2013). I Sverige var skillnaden inte lika stor, men 
gav fortfarande en dubblering av koldioxidavtrycket: produktionsbaserat gav 7,36 ton 
koldioxidekvivalenter per person och år och konsumtionsbaserat 14,19 ton per person och år (Wangel 
2013), skillnaden kan ses i Diagram 1. 
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Diagram 1: Stockholm och Sveriges växthusgasutsläpp ur ett konsumtions- och produktionsbaserat 
bokföringssätt. (data från Wangel 2013) 

För den genomsnittlige svensken står transporter respektive boende idag för ungefär 30 procent 
vardera av de totala växthusgasutsläppen, mat står för 25 procent och övrig konsumtion för 15 procent. 
När det kommer till energianvändning står transporter och boende återigen för ungefär en tredjedel 
vardera, medan mat står för ungefär 15 procent. (Wangel 2013)     

  

Syfte 
Syftet med detta projektarbete är att reda ut vilka krav som skulle behöva ställas på Loudden (sista 
etappen av Norra Djurgårdsstaden) för att stadsdelen ska kunna vara helt självförsörjande vad gäller 
energi för byggnader (nollenergihus), utsläppsneutralitet av växthusgaser, samt helt och hållet kunna 
ta hand om sitt eget avfall. Från och med nu kallas en sådan stadsdel för nollstad (från engelskans 
“zero emission”, “zero waste” och “zero net energy buildings”) i denna rapport. I projektet ingår även 
att utröna om dessa krav är tekniskt genomförbara.  

Undersökningen utgår endast från den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, och undersöker 
bara de tekniska möjligheterna till att uppnå målet nollstad. Därför inkluderas inte politisk eller 
ekonomisk genomförbarhet. Undersökningen fokuserar på de tre områdena energi, utsläpp av 
koldioxidekvivalenter och avfall.  

 

Frågeställningar 
Är det möjligt att göra Loudden till en nollstad? 

Frågeställningarna är:  
Vilka miljökrav finns för de tidigare etapperna och hur väl har de följts?  
Vilka miljökrav finns redan nu för Loudden? 
Vilka krav krävs för att göra Loudden till en nollstad? 
Sett från ett tekniskt perspektiv, är det möjligt att uppnå de krav som krävs för att Loudden ska bli en 
nollstad? 
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Mål 
Målet med detta projekt är att gå djupare in på om det är möjligt att ta Norra Djurgårdsstaden ännu 
längre än redan planerat och utröna huruvida Norra Djurgårdsstadens sista etapp skulle kunna byggas 
till en nollstad. 

Delmålen är: 
1. Utröning av hur väl miljökraven för de tidigare etapperna har följts.  
2. Utvärdering av redan existerande mål för Loudden. 
3. Beräkna de mål som krävs för att sista etappen ska vara en nollstad samt identifiera hinder. 
4. Utvärdera om skillnaderna i målen går att överbrygga ur ett tekniskt perspektiv. 

  

Avgränsningar 
Denna undersökning avgränsas till att endast undersöka framtidsscenario för Loudden, Norra 
Djurgårdsstadens sista etapp. I ytavgränsning innebär detta det område anvisat Loudden som planeras 
vara ett färdigbyggt bostadsområde till 2030. Inga beräkningar sker längre än till år 2030, och som 
ram för teknikutveckling sätts år 2025, då redan 5000 bostäder förväntas stå klara.  

På grund av avsaknad av data kunde inte byggperioden inkluderas i undersökningen. Inom området 
energi undersöks endast bostädernas påverkan, på grund av avsaknad av data för transport. För 
utsläpp undersöks endast bostäderna påverkan grundligt, invånarnas livsstil och transport undersöks 
endast väldigt översiktligt på grund av avsaknad av data och begränsning i tid.  

  

Metod 
För utförandet av det här projektet behövdes detaljerad information från Stockholms stad angående 
Norra Djurgårdsstaden, samt de olika aktörerna på plats. Metoderna för att utföra projektet har till 
största del att baserat sig på intervjuer med ansvariga för Norra Djurgårdsstaden inom Stockholms 
stad, olika aktörer i projektet och miljövetare på KTH, samt litteraturstudier och bearbetning av 
relevant statistik.  

Intervjuerna har varit semistrukturerade, med förberedda frågor men även med utrymme för allmän 
diskussion och följdfrågor. Intervjuerna har utförts på olika ställen i Stockholm, beroende på var som 
varit enklast för informanten att träffas. Alla intervjuer har antingen, med informantens tillåtelse, 
spelats in eller antecknats skriftligt.  
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Teori 

En hållbar stad 
IPCC har beräknat att mer industrialiserade länder (Annex I countries) släpper ut 3 ton 
koldioxidekvivalenter per person och år, medan resten av världen (non-Annex I countries) släpper ut 
ca 0,5 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Genomsnittet i världen ligger på 1 ton 
koldioxidekvivalenter per person och år. Om jordens befolkning antas stabiliseras runt 10 miljarder 
människor måste utsläppen per person minska till 0.3, 0.6, 0.9 respektive 1.2 ton för att inte 
överskrida begränsningarna på 450, 550, 650 respektive 750 ppmv (“parts per million by volume”) i 
koncentration av koldioxid i atmosfären. (IPCC 2015) Ett-tonsmålet, att den totala mängden utsläpp 
av växthusgaser måste minska till ett ton koldioxidekvivalenter per person och år, innebär en 
energianvändning på 14 MWh per capita i Stockholm, alltså en minskning på ca 60 procent från 
dagens 35 MWh per capita (Wangel 2013).  

Wangel definierar i sin artikel “Hur hållbara är Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden?” 
(2013) en hållbar stad som: 
• “Tar ansvar för att motverka klimatförändringar och annan miljöpåverkan. 
• Beräknar sin miljöpåverkan och resursanvändning ur ett konsumtionsperspektiv. 
• Inkluderar samtliga aktiviteter i staden i denna beräkning. 
• Förbrukar inte mer än sin beskärda del av jordens gemensamma resurser. 
• Har därmed en genomsnittlig energianvändning som inte överstiger 14 MWh per person och år.  
• Ger därmed inte upphov till mer än i genomsnitt ett ton växthusgaser per invånare och år.”  
(Wangel 2013, s.12)  

WWF har definierat 10 principer i sitt koncept One Planet Living. Konceptet går ut på att hitta 
lösningar för att jordens befolkning ska kunna leva inom de naturliga gränserna för vår enda planet 
(WWF 2015a). Idag konsumerar vi 50 procent mer av jordens naturresurser än vad ekosystemen 
klarar av att återskapa (WWF 2015b). WWF skriver på sin hemsida att vi måste komma på hållbara 
sätt att tillgodose människans behov av mat, kläder, husrum, hälsa, utbildning, förflyttning och fritid, 
där alla har tillgång till sin beskära del av jordens resurser (WWF 2015c). Dessa 10 principer är: 
“Zero Carbon”, “Zero Waste”, “Sustainable Transport”, “Local and Sustainable Materials”, “Local 
and Sustainable Food”, “Sustainable Water”, “Natural Habitat and Wildlife”, “Culture and Heritage”, 
“Equity and Fair Trade”, “Health and Happiness” (WWF 2015c). De första fyra principerna angränsar 
till denna studie, och nedan följer en utförligare förklaring av mål och strategi för vardera princip, 
översatt från WWF:s hemsida:  

• “Zero Carbon”: Uppnå ett nettoutsläpp av koldioxid på noll genom att energieffektivisera 
byggnader och infrastruktur samt förse dem med energi från lokala förnyelsebara energikällor 
som, om nödvändigt, kompletteras med förnyelsebar energi från andra håll.  

• “Zero Waste”: Eliminera strömmen av avfall till soptippar till fördel för 
förbränningsanläggningar. Reducera avfallsproduktion genom förbättrad design, uppmuntra 
återanvändning, återvinning och kompostering, generera energi från avfall på ett rent sätt samt 
eliminera konceptet att avfall är en del av ett resurseffektivt samhälle.  

• “Sustainable Transport”: Minska beroendet av privata fordon och uppnå storskalig reduktion av 
koldioxidutsläpp från transporter genom att investera i transportsystem och infrastruktur som 
minskar beroendet av användning av fossila bränslen, t.ex. bilar och flygplan. Neutralisera 
kolutsläpp från oundviklig flyg- och biltrafik.  
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• “Local and Sustainable Materials”: Omforma tillförseln av material till den grad där den har en 
nettopositiv påverkan på miljön och den lokala ekonomin. Där det är möjligt använda lokala, 
regenererade, förnyelsebara och återanvända material inom byggnation och produktion, som 
minimerar transportutsläpp och stimulerar investeringar i lokala naturresurslager och ger ett 
uppsving för den lokala ekonomin. (WWF 2015c)  

I en intervju säger Wangel att många gånger väljer man att klassificera projekt som “hållbara”, bara 
för att de är lite bättre än det vi har som standard idag, men om alla i världen skulle leva efter de 
ramar som ställs för projektet, skulle vi fortfarande överutnyttja jordens resurser (Wangel 2014).  

 

Norra Djurgårdsstaden 
 

 

 

Bild 2: Foto över Norra Djurgårdsstaden idag och illustration av hur det kan komma att se ut om 20 år. 
(Stockholms Hamn AB 2013) 
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Norra Djurgårdsstaden byggs på mark som tidigare använts för gasproduktion och annan industri i 
området norra Hjorthagen, längs hamnområdet ner över Loudden precis söder om Frihamnen. Fullt 
utbyggd planeras stadsdelen innehålla 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser (Stockholms 
stad 2015). Det planeras “lokaler för kontor, handel och restauranger, förskolor och skola, bibliotek 
och museum, idrott och kultur” (Exploateringskontoret 2014). För en illustration av hur Norra 
Djurgårdsstaden kan komma att se ut vid färdigställande, se Bild 2. 

Siffrorna motsvarar områdena: 
1) Loudden  
2) Frihamnen, idag containerterminalen  
3) Frihamnspiren  
4) Södra Värtan  
5) Valparaisokvarteret  
6) Värtapiren  
7) Fortums nya biobränslekraftvärmeverk med egen pir  
8) Husarviken och Gasverksområdet (området Hjorthagen)   
(Stockholms Hamn AB 2013) 

Planeringen av Norra Djurgårdsstaden startade i början av 2000-talet, och förväntas vara fullt utbyggd 
till runt år 2030 (Stockholmsstad 2015). Runt 2550 lägenheter har redan färdiga detaljplaner och är 
under produktion. Hela området byggs i olika etapper och hittills har mark tilldelats i etapperna Norra 
1, Västra, Norra 2, Gasklocka 3 & 4, Ängsbotten och Brofästet. (Exploateringskontoret 2014) Genom 
att bygga Norra Djurgårdsstaden i etapper tänker man sig att man ska kunna skärpa miljökraven för 
varje etapp i takt med att teknikutvecklingen går framåt. De flesta av målen är formulerade i 
kvalitativa termer, för att kunna lämna utrymme för varje etapps specifika handlingsprogram och 
kravformuleringar. (Wangel 2013) Loudden är den sista etappen, och till år 2025 planeras det stå klart 
5000 nya bostäder där, med lokaler och kontor för 10 000 nya arbetsplatser närmare etappen 
Frihamnen (Stockholms stad 2014b). I Bild 3 illustreras framtidscenariot för Frihamnen och Loudden. 

 

Bild 3: Illustration över framtida Frihamnen och Loudden. (Stockholms stad 2014b) 
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Anledningen till att Norra Djurgårdsstadsprojektet startades är för att Stockholms stad beräknar att 
Stockholm kommer ha vuxit till en miljonstad till år 2024, och för att möta stadens ökade behov 
byggs därför den nya stadsdelen (Stockholms stad 2015). Det fanns ganska tidigt i projektet tankar om 
att ge Norra Djurgårdsstaden en miljöprofilering, där lärdomar skulle tas från Hammarby sjöstad, 
dock fanns det inget beslutat miljöprogram förrän 2010 (ett år innan byggstart) (Wangel 2013). På 
Stockholms stads hemsida står det “Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade 
områden. De övergripande ekologiska målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 
där koldioxidutsläppen understiger 1.5 ton per person och år till 2020.” (Stockholms stad 2015). I 
Norra Djurgårdsstadens övergripande miljö- och hållbarhetsprogram finns fem olika fokusområden: 
klimatanpassning, energi, kretslopp, miljöeffektiva transporter och byggnader samt hållbar livsstil 
(Exploateringskontoret 2010). 

Visionen som Stockholms stad har kring projektet är att Norra Djurgårdsstaden skall bli en 
miljöstadsdel i världsklass inom de tre dimensionerna för hållbar utveckling och därmed bli ett 
föredöme internationellt. Man hoppas även att Sverige som land kan bli världsledande inom 
miljöteknik och innovationer kring hållbar utveckling. (Exploateringskontoret 2010) 

Wangel kritiserar dock Stockholms stads vision att göra Norra Djurgårdsstaden till en “miljöstadsdel i 
världsklass” och anser inte att den kan vara ett föredöme internationellt. I dagsläget använder 
stadsdelen mycket mer energi och ger upphov till mycket mer växthusgasutsläpp än vad som medges. 
Dessutom bär koncepten och teknologierna med sig västerländska normer, värderingar och livsstilar, 
om dessa anammas av hela jordens urbana befolkning bidrar det bara till att förvärra miljöproblemen 
flera gånger om. (Wangel 2013)  

“Det är lätt att förstå tjusningen med projekt som Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. 
Genom att förmedla en bild av att hållbar utveckling kan uppnås enkom med hjälp av miljöteknik, 
bidrar de till att lösa den inre konflikten mellan den upplevda nödvändigheten att göra något och 
oviljan att ändra livsstil. På så sätt fungerar de båda stadsdelarna som ett slags kollektivt avlatsbrev.” 
(Wangel 2013 s.17)  

 

Eco cities 
Det finns idag flertalet projekt i världen som utger sig för att vara hållbara städer, eller så kallade 
“eco-cities”, nedan följer en kort beskrivning av ett urval av dem. Dock är det viktigt att påpeka att 
olika länder har helt olika förutsättningar gällande mål och krav som kan ställas på projekten, samt 
vilken omfattning projekten kan ha. Som tidigare nämnt finns det idag inte heller någon entydig 
definition för vad hållbar utveckling innebär, vilket ger stort utrymme för vad som klassas som en 
hållbar stad i olika länder.  

Adelaide, Australien 
Längs Australiens södra kust ligger staden Adelaide med sina en miljon invånare. Staden jobbar 
kontinuerligt med sin vision att bli en mer hållbar stad och har delat upp det inom fyra olika 
kategorier: klimatansvar, vattenanvändning, ekologisk hållbarhet och “zero waste”. (Adelaide City 
Council 2009)  

Inom det klimatansvar som staden har antagit läggs stort fokus på att minska utsläppet av 
växthusgaser samt minska användandet av fossila bränslen inom flera sektorer. För att uppnå denna 
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vision satsas det på förnyelsebara energikällor så som solceller och vindkraft samtidigt som 
kollektivtrafiken byggs ut och använder sig av biogasbussar. Cyklar finns även att låna för kortare 
resor inom staden. Att minska vattenanvändningen och öka vattenkvalitén är något som även finns 
med i visionen för att öka livskvalitén för de boende i staden. I en stad är det mycket avrinningsvatten 
som leds bort. Istället för att leda bort detta ser man potential i att använda det i staden på olika sätt, 
som exempelvis dammar i parker. (Adelaide City Council 2009). 

Att ur ett ekologiskt perspektiv bevara den biologiska mångfalden och därmed gynna stadens grönska 
är något staden jobbar med. Man ser till att bevara de gröna kilarna som sammanbinder de olika 
grönområdena omkring staden och även integrera grönska i den urbana miljön. För att minska 
mängden avfall som fraktas till tippen jobbar staden hårt med att göra det lättare för invånarna att 
återvinna avfallet. Genom bland annat informationskampanjer och en ökad tillgänglighet av 
återvinningsstationer hoppas man på att uppnå visionen om att bli en “zero waste”-stad. (Adelaide 
City Council 2009)   

Calgary, Kanada 
Calgary, en miljonstad i Kanada utsågs 2010 till en “eco-city” baserat på dess tillgänglighet och 
kvalité på dricksvatten, avloppshantering, avfallshantering och luftkvalité i staden. Detta är ett resultat 
av stadens hållbarhetsmål kring vatten, land och luft som skapades för att minska stadens påverkan på 
kringliggande natur (The City of Calgary 2010).  

För att minska användningen av vattnet har olika typer av återvinningsåtgärder vidtagits och metoder 
för att utnyttja dagvattnen för exempelvis bevattning av grönområden har utvecklats (Calgary Transit 
2015).  

Stommen i Calgarys kollektivtrafik är spårvagn som drivs av elektricitet som producerats av 
vindkraftverk. För att minska biltrafiken och därmed förbättra luftkvaliteten har spårvagnen gjorts 
avgiftsfri i stadskärnan (Visit Calgary 2015).  

Kring avfallshanteringen jobbar staden aktivt för att minska mängden avfall som hamnar på deponi 
genom att införa olika kärl för återvinning och för organiskt material, som stadens sopservice sedan 
hämtar och sorterar respektive komposterar. Det avfallet som körs till deponi är belagt med en avgift 
som ekonomiskt incitament, avgiften varierar beroende på vad det är för typ av avfall. (The City of 
Calgary 2015). 

En annan del av stadens hållbarhetsvision är att bygga hus som påverkar omgivningen mindre än 
tidigare, där hela byggprocessen och dess nyttjande tas i beaktande. Calgary ställer höga krav på 
nybyggnationer, där kraven utgår från miljöcertifieringssystemet LEED, Leadership in Energy and 
Environmental Design, skapat av U.S. Green Building Council (The City of Calgary 2004).   

Masdar City, Förenade Arabemiraten 
Masdar City är ett stadsbyggnadsprojekt i närheten av staden Abu Dabi, som påbörjades i 2006 av 
Abu Dabis stadsledning. Syftet med projektet är att vara en modell för hur framtida städer som strävar 
efter hållbarhet ska byggas (Reiche 2010). Det skulle vara ett flaggskepp för framtiden städer och 
utgavs för att vara “the world’s first sustainable city” (Crot 2013).  Masdar City var tänkt att stå klar 
2016 och ska då hysa en befolkning på 90 000, varav 40 000 invånare och 50 000 dagliga pendlare 
(Reiche 2010). Färdigställd ska staden uppfylla principerna “zero-carbon”  och “ zero-waste”, och 
2008 skrevs ett avtal under med WWF för att upprätthålla de 10 sustainability principles of the One 
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Planet Living programme. WWF gick senare ut med att: 
 “Masdar plans to exceed the requirements of the 10 sustainability principles of the One Planet Living 
programme /.../ It is expected this will make it a global benchmark for sustainable urban development” 
(Crot 2013, 2816).  

Några av målen för staden var att den skulle vara helt självförsörjande på förnyelsebar energi, till stor 
del solenergi, solenergi skulle även driva en lokal avsaltningsanläggning för att förse staden med 
vatten. Allt avfall skulle återanvändas och återanvändning av 80 procent av vattnet skulle uppnås. 
Transport inom staden skulle ske helt och hållet via automatiska elektriska “podcars” kallade personal 
rapid transit (PRT), och traditionella motorfordon är inte tillåtna inom stadens murar. (Crot 2013)  

Efter den ekonomiska krisen 2008 avstannade dock projektet, och omarbetades för att reducera 
kostnader. Konstruktioner ligger redan fyra år efter ursprungsplanen; energi- och teknikval har blivit 
omprövade; andel beräknad solenergi har reducerats med minst 40 procent och energiproduktionen 
kommer behöva kompletteras från anläggningar utanför staden; vatten kommer i dagsläget från en 
energiintensiv naturgasgasdriven avsaltningsanläggning i Abu Dhabi; samt idén med “podcars” har 
skrotats då det ansågs inte kunna tillgodose stadens transportbehov (Crot 2013). Numera utger sig 
staden för att bara vara “carbon-neutral” istället för “zero-carbon” (Crot 2013).   

Tianjing Eco-city, Kina 
Sino-Singapore Tianjin Eco-city är en stad i nordöstra Kina som började byggas i 2007 med förväntad 
inflyttningsstart mot slutet av 2013. Projektet drivs som ett samarbete mellan Singapore och Kinas 
regeringar. Färdigställd ska stadens befolkning uppgå till 350 000, och täcka ett område på 30 
kvadratkilometer. Innan byggnationer påbörjades bestod området till största del av saliner, karg mark 
och förorenade vattenmassor, inklusive en 2,6 km2 stor damm med avloppsvatten. Utvecklingen av 
projektet kan ses i Bild 4. (Government of Singapore 2014a)  

 

Bild 4: Utvecklingen av Tianjin Eco-city från projektstart till 2011. (Government of Singapore 2014a)  

Visionen för Tianjin Eco-city är att vara: 
"A thriving city which is socially harmonious, environmentally-friendly and resource-efficient – a 
model for sustainable development". (Government of Singapore 2014a)  

De tre dimensionerna av hållbar utveckling ligger alltså till grund för Tianjin Eco-city. För staden 
finns även visionen att alla tekniska lösningar som implementeras måste vara prisvärda och 
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kommersiellt tillgängliga, samt att de principer och modeller som tillämpas ska kunna anpassas till 
andra projekt i andra städer samt andra länder, och på en annan skala. (Government of Singapore 
2014a)  

Till 2020 är målet att minst 20 procent av energin ska komma från förnyelsebara energislag, med 
fokus på solenergi och geotermisk energi. Koldioxidutsläppen per enhet BNP ska inte överskrida 150 
ton koldioxidekvivalenter per miljon USD till 2020, bland annat genom att 90 procent av 
transporterna i staden ska ske genom promenad, cykel eller kollektivtrafik. Grönområden ska år 2013 
uppgå till minst 12 m2 per invånare och minst 60 procent av stadens avfall ska återvinnas. 50 procent 
av stadens vatten ska år 2020 komma från icke-traditionella källor så som avsaltningsanläggningar 
och återcirkulerat vatten. För att minska vattenanvändningen har en gräns satts att stadens invånare 
inte får använda mer än 120 liter vatten per person och dag från 2013.(Government of Singapore 
2014b) 

För att minimera transporter ska staden byggas i fyra distrikt med varsin stadskärna, med 
jobbmöjligheter och företagsparker i anslutning till bostadsområden. Varje distrikt delas upp i 
individuella kvarter med egen kärna som alla ska erbjuda lokal service, så som lågstadie- och 
mellanstadieskolor, för att tillgodose invånarnas behov. Kvarteren delas i sin tur upp i fyra celler, där 
varje cell ska vara ca 400 x 400m för bekväma gångavstånd. Bilvägar och cykel- och gångvägar skiljs 
åt för att minimera trafikproblem, och för att ge prioritet till gång- och cykelvägar samt 
kollektivtrafiken. (Government of Singapore 2014c)  

Vauban, Freiburg, Tyskland 
Vauban är en stadsdel i staden Freiburg, i sydvästra Tyskland, med omkring 5 000 invånare. Under 
1992 övergavs militärbasen i stadens utkant och ett område blev då ledigt att bygga bostäder och 
därmed minska bostadsbristen. Planerandet av det nya området började redan året därpå och 
byggandet kom igång under 1998 (Coates 2013). Området byggdes stegvis och stod klart 2006. De 
som var intresserade av att flytta till området kunde gå med i en förening och kunde därmed påverka 
utformningen av stadsdelen redan på planeringsstadiet i olika forum. Detta medborgardeltagande 
resulterade i en stadsdel med bilpooler för den som behöver, cykel- och promenadvägar och 
spårvagnar, eftersom att de skulle vara möjligt att leva utan bil. (Vauban 1999) 

När det kommer till husen är det en blandning av olika arkitektstilar som är antingen passivhus, med 
energikravet 15 kWh/ m2 år, eller lågenergihus. En stor del av områdets energiförsörjning kommer 
från de solpaneler som installerats på hustaken. För att täcka hela energibehovet används naturgas 
som kompletterande energi. Under projekt hölls en internationell konferens kring hållbar 
stadsutveckling där syftet var att diskutera vad begreppet innebar för Vauban, som influerade varje 
steg i byggprocessen. (Vauban 1999) Hela området stod färdigbyggt 2012 och många erfarenheter har 
varit inspiration för andra byggprojekt i landet. Området förbrukar 79 procent mindre primär energi än 
det tyska genomsnittet, men endast till en kostnad som är 7 procent över det tyska genomsnittet. 
(Coates 2013) 

Genom att placera återvinningsstationer på flertalet ställen i stadsdelen, vilket gör det lätt för de 
boende att återvinna, strävar stadsdelen att gå från hög återvinningsgrad till 100 procent. Även det 
organiska avfallet sorteras ut och samlas in för att rötas till biogas, för att på så sätt minska mängden 
hushållsavfall. Hushållsavfallet förbränns i ett kraftvärmeverk för att generera energi och värme. 
(Thorpe 2014)  
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Vauban är även ett pilotprojekt kring avloppshantering då det har installerat sorterande avlopp som 
sorterar ut avföringen som skickas till en rötkammare för att rötas till biogas. Genom denna 
avloppsteknik kan avloppsvattnet renas med enklare processer, och mindre energi går åt för 
reningsverken (Thorpe 2014).  

Sammanställning av Eco-cities  
Tabell 1 visar en kortare sammanställning av ett urval av de olika åtagandena och målen för 
ovanstående “Eco-cities”.  

Tabell 1: En sammanställning av viss information från ovan nämnda “Eco-cities”.   

Eco-city Adelaide Calgary Masdar City Tianjing Eco-city Vauban 

Invånare  1 000 000  1 000 000  40 000  350 000 5000 

Byggstart -  -  2006 2007 1998  

Färdigt  -  -  Försenat till minst 

2020 

2020 2006  

Energi / 

bostäder 

Solenergi + 

vindkraft  

Vindkraft för att 

driva spårvagn, 

LEED-krav för 

byggnader  

Vision att vara 

självförsörjande, 

till stor del genom 

solenergi.  

20% från 

förnyelsebara 

källor: solenergi + 

geotermisk energi  

15 kWh/m
2
 år, 

lågenergihus.  

Solenergi + 

naturgas  

Avfall  Målet är zero-

waste genom 

informationskam

panjer och 

tillgängliga 

återvinningsstatio

ner.  

Minska 

deponierna 

genom 

återvinning och 

kompostering. 

100% återvinning.  Minst 60% 

återvinning.   

Målet är 100% 

återvinning. 

Organsikt avfall 

rötas till biogas, 

kraftvärmeverk 

för 

hushållssopor.  

Transport  Bygger ut 

kollektivtrafiken, 

biogasbussar, 

cyklar till 

utlåning.   

Gratis resor med 

spårvagnen i 

stadskärnan som 

drivs av vindkraft. 

Podcars (PRT)  90% ska ske genom 

promenad, cykel 

eller kollektivtrafik.   

Bilpooler, cykel- 

och 

promenadvägar, 

spårvagn.   

Vatten  Avrinningsvatten 

leds till dammar i 

parker.   

Dagvatten samlas 

in för bevattning 

av grönområden. 

 

80% 

återanvändning.   

50% från icke-

traditionella källor 

eller återcirkulering.   

Sorterande 

avlopp för att 

göra 

vattenreningen 

mer effektiv. 
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Clintons Climate Initiative’s Global Climate Positive 

Development Program 
Projektet att utveckla och bygga Norra Djurgårdsstaden som en hållbar stadsdel är kopplat till 
Clintons Climate Initiative’s Global Climate Positive Development Program. Programmet syftar till 
att utveckla och sprida miljöteknik i samband med stadsutveckling (Stattin 2014).  Enligt 
Exploateringskontorets övergripande program för en hållbar stadsdel är ett mål inom initiativet att 
uppnå klimatpositiv utveckling, vilket innebär att nettoutsläppen av växthusgaser är mindre än noll. 
När man beräknar nettoutsläppen för stadsdelen utför man en balansräkning utav kolet som omsätts 
inom området. Om de närliggande skogsområdena tas med inom systemgränsen indikerar det att 
nettoutsläppen kommer att minska till skillnad från om skogsområdena inte skulle räknas med.   

Miljöcertifiering 
Idag finns det en uppsjö av olika miljöcertifieringar för byggnader som ställer krav inom olika 
kategorier relaterade till byggnadens prestanda. Många av dessa krav utgår från Boverkets 
byggregeler, ofta kring energianvändningen. Enligt Boverket skall “husen vara utformade så att 
energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster och kylbehov, effektiva värme- och 
kylanvändning och effektiv elanvändning”. Boverkets krav på energianvändningen för nybyggda 
flerbostadshus i den klimatzon som Stockholm ligger i är 90 kWh/m2 Atemp. (Boverket 2011)  

I Sverige finns en miljöcertifiering kallad Miljöbyggnad som ges ut av Sweden Green Building 
Council, en organisation som certifierar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Sweden Green Building 
Council är en del av World Green Building Council som “verkar för grönt byggande samt för att 
utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen” (Sweden Green Building Council 
2015). För att bli miljöcertifierade finns det krav inom kategorierna energi och uppvärmning, 
innermiljö och byggnationen, krav som är utformade efter de svenska förhållandena genom att de 
bygger på Boverkets regler. Beroende på hur väl kraven från Boverket är uppfyllda kan byggnader 
certifieras efter enligt de tre olika valörerna guld, silver eller brons (Sweden Green Building Council 
2014).  

För att bli certifierad enligt Miljöbyggnads krav för silver bör energianvändning ligga på mindre än 75 
procent av Boverkets krav på 90 kWh/m2 Atemp, vilket motsvarar 67,5  kWh/m2 Atemp. Certifieringen 
ställer även krav på vilket energislag som byggnaden använder. För silver är ett exempel att minst 10 
procent av energin komma från sol, vind, vatten eller spillvärme från närliggande industri och max 25 
procent icke-förnyelsebara energislag så som kol, olja eller kärnkraft. Guldcertifieringen ställer 
hårdare krav på att energislagen i större del skall vara förnyelsebara och en mindre energianvändning 
(Sweden Green Building Council 2014).  

EU Direktiv 
Inom ramen för EUs miljöambitioner och miljömål finns ett direktiv om all nybyggnation efter 2020 
ska vara så kallade nära nollenergihus. Enligt EU definieras ett nära nollenergihus som en byggnad 
som har en mycket hög energiprestanda men ändå nästan noll eller mycket låg energianvändningen. 
Den energi som används bör täckas till stor del av energi från förnybara energikällor som produceras 
på plats eller i närheten. I samband med direktivet har medlemsländerna i EU har gjort nationella 
planer där de olika länderna ska tar hänsyn till landets förutsättningar för att sedan ange ett krav för 
energiförbrukningen i kWh/m2 Atemp och år samt att sätta upp delmål till 2015. (Europa 
Kommissionen 2015a)   
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Resultat   

Påbörjade etapper   

 

Bild 5: Tidsplanen för Norra Djurgårdsstadens olika etapper i området Hjorthagen (Stockholms stad 2014d).  

I de första etapperna Norra 1 och Västra har inga miljökrav ställts, utan istället fanns då frivilliga 
miljöåtaganden som de olika byggherrarna kunde välja att åta sig. Flera av dessa åtaganden motsvarar 
nivå silver i miljöcertifieringen. Dock är miljöcertifieringens krav inget som Stockholm stad använder 
sig av utan de ställer egna högre krav för de framtida områdena (Brådenmark 2015a). Norra 1 och 
Västra som i princip står klara har inte heller haft några krav att redovisa materialåtgång, utsläpp, etc, 
enligt Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden på Stockholms Exploateringskontor 
(2015). Krav på redovisning kom först när miljöprogrammet fanns framme vid markanvisning av 
Norra 2, Ängsbotten och Brofästet (Lorentz 2015). Få slutsatser kan därför dras från de färdiga 
etapperna Norra 1 och Västra, och Stockholms stad satsar istället på att lära sig av erfarenheterna från 
Norra 2 och framåt (Brådenmark 2015a). Bild 5 visar tidsplanen för Norra Djurgårdsstadens etapper i 
området Hjorthagen. Miljökraven för bland annat utsläppskvoter och energieffektivitet för de sista 
etapperna Frihamnen och Loudden är ännu ej bestämda (Brådenmark 2015a).   

Energi 
För Norra 2 är energimålet 55kWh/m2 Atemp, varav max 15 kWh/m2 fastighetsel där 30 procent av 
fastighetselen ska genereras på byggnaderna från solenergi (Stockholms stad 2014d). De 
miljöåtaganden som byggherrarna i Norra 1 och Västra kunde välja att följa är baserade på kraven för 
Norra 2, men den uppföljning som gjordes i juni 2014 visar att endast 2 av 10 byggherrar har nått ner 
till 55kWh/m2 Atemp i Norra 1 och 6 av 10 i Västra, samt att ingen av byggherrarna i Norra 1 har åtagit 
sig att generera egen solel (Stockholms stad 2014d). I Västra är det flera byggherrar som har satsats 
på både solvärme och solel, och både i Västra och Norra 1 når nästan alla byggherrar upp till 
Miljöbyggnads krav för silvercertifiering i energianvändning (Brådenmark 2015a).  
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Energin som byggnaderna använder sig av i Norra 1 och Västra kommer till stor del från fjärrvärme 
från Fortums Värtaverket, alla byggherrar utom en använder sig av fjärrvärme och 
frånluftsvärmepumpar eller FTX-ventilation (Från- och tilluftsventilation med återvinning) 
(Stockholms stad 2014d, Brådenmark 2015a). Den byggherre som inte använder sig av fjärrvärme har 
istället använt sig av bergvärmepump kombinerat med jordvärmeanläggning i sedumtaket. 
(Stockholms stad 2014d). I framtida etapper kommer sol och biobränsle vara huvudsätten att 
producera energi (Brådenmark 2015a). Stockholms stad ställer krav på att byggelen och el för 
förvaltningsskedet ska vara miljömärkt (Brådenmark 2015a), men om man bygger bostadsrätter så 
kan inte den som bygger bostadsrätten besluta vad bostadsrättsföringen ska ha för avtal senare. Istället 
ser Stockholms stad till att de tecknar ett initialt avtal på ett par år som är miljömärkt, genom detta 
hoppas man göra det lättare för föreningen att välja miljömärkt el i fortsättningen (Brådenmark 
2015a).  

Kravet ifrån Stockholms stad säger att från etappen Ängsbotten, som börjar byggas 2017, och framåt 
skall husen producera 2 kWh/m2 Atemp solel eller 6 kWh/m2 Atemp solvärme, alternativt en kombination 
av dessa. Brådenmark säger under en intervju (2015) att genom att göra energieffektiviseringar inom 
flera olika områden i huset kan energiförbrukning minskas, vilket är något man jobbar med 
kontinuerligt (Brådenmark 2015a). I Norra Djurgårdsstaden byggs det väl tilltagna lägenheter, så tittar 
man på energianvändningen per person ligger den högre än i stadsdelar med mindre lägenheter eller 
större familjer. Den energieffektivisering som görs försvinner alltså om man räknar på kWh/person 
istället för kWh/m2. (Wangel 2013) 

I ett flerbostadshus är det många olika områden i huset som använder sig av energi. En stor del av 
energianvändningen i ett hus går åt till uppvärmning. Enligt erfarenheter från en byggherre kunde 
energianvändningen minskas med 1 kWh/m2 Atemp genom att öka isoleringen med fem cm. Detta visar 
att valet av material och isolering är en viktig del i att minska energiförbrukningen i huset när det 
senare är i drift (Bruzelli 2015). Kring just varmvattenanvändningen finns mycket potential till att 
minska energiförbrukningen. I ett flerbostadshus står tappvarmvatten för 25 kWh/m2 Atemp, vilket är 
en stor del utav de 55 kWh/m2 Atemp som satts som gräns. En byggherre har därför byggt solfångare på 
taket för att värma vatten, vilket har gjort huset självförsörjande på varmvatten (Brådenmark 2015a). 
En av byggherrarna i Västra tog in en energiexpert som fick korrigera i flertalet detaljer för bygget, de 
lyckades dra ner sin energiförbrukning till 48 kWh/m2, detta visar hur viktigt det är med extra 
kompetens för att kunna nå energimålen (Brådenmark 2015a).  

Den energi som krävs för att bygga Norra Djurgårdsstaden tas inte med i beräkningarna av 
energianvändning, inte heller de växthusgasutsläpp byggnationerna och tillverkningen av materialet 
ger upphov till. Utsläppen från transporter och produktion av byggnadsmaterial är numera större än de 
som kommer från uppvärmningen av byggnader. Anledningen till detta är att utsläpp från 
uppvärmningen minskat på senare år, men också för att utsläppen från produktionsfasen har ökat, med 
längre transporter och användning av energi- och koldioxidintensiva byggnadsmaterial så som betong. 
(Wangel 2013) 

“Att Norra Djurgårdsstaden alltså inte kommer att vara fossilbränslefritt även om målet nås innebär 
att stadsdelens hävdade hållbarhet kommer farligt nära att klassas som ”greenwashing” – alltså 
miljöfokuserad marknadsföring på falska premisser.” (Wangel 2013 s.17)  
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Koldioxidutsläpp 
Ett av de övergripande målen för Norra Djurgårdsstaden är att vara koldioxidfritt fram till 2030. De 
faktorer som är inkluderade i målet är de utsläpp som uppkommer vid lokala transporter, avfall och 
utsläpp direkt kopplade till uppvärmning och energiproduktion i byggnaderna. De utsläpp som 
uppkommer på grund av invånarnas konsumtionsvanor och långväga resor tas inte med i dessa 
beräkningar. Inte heller byggperioden och produktionen av byggmaterialet tas med. Det är alltså svårt 
att få en helhetsbild över utsläppen. (Wangel 2013)  

Koldioxidsänka 

Begreppet koldioxidsänka, eller kolsänka som det även kallas, är ett begrepp som uppkom i samband 
med den internationella klimatkonventionen i Kyoto, Japan. En koldioxidsänka är den process då 
växter av olika slag i ekosystemet binder kolet i koldioxid som finns i atmosfären genom fotosyntes 
och frigör syre. En koldioxidsänka bidrar till en minskning av koldioxid i atmosfären (Stattin 2014).  
Att urbana grönområden kan vara en koldioxidsänka är inget som Stockholms stad tar med i 
planeringen för grönytor i Norra Djurgårdsstaden, utan de använder sig av så kallad eko-effektiv yta 
och grönytefaktor (Brådenmark 2015a). Dock finns det delade meningar kring koldioxidsänkor 
huruvida utsläppen av kol kan öka om man klimatkompenserar genom att plantera nya 
koldioxidsänkor.  

Eko-effektiv yta 

För att bli en hållbar stadsdel har Norra Djurgårdsstaden ett miljöprogram i vilket grönytefaktor 
används som ett verktyg för att använda ett områdes gröna ytor för klimatanpassning. Grönytefaktorn 
beskriver hur stor andel av tomtens yta som är så kallad eko-effektiv yta. Enligt Stockholms stad 
definieras eko-effektiv yta som “en yta som har positiv betydelse för platsens ekosystem och 
lokalklimat samt har sociala värden kopplade till grönska” (Exploateringskontoret 2011).  

I den eko-effektiva ytan tar man hänsyn till vad en grönyta har för funktion utifrån 
ekosystemtjänsterna, för att bevara den biologiska mångfalden, klimatreglerande egenskaper och 
sociala värden i form av exempelvis rekreation. Den eko-effektiva ytan delas in ett flertal mindre ytor 
som tilldelas en faktor beroende på vilken tjänst eller arttyper som finns inom den mindre ytan för att 
sedan summeras. (Exploateringskontoret 2011). För Norra Djurgårdsstaden har grönytefaktorn för det 
frivilliga miljöåtagandet satts till 0,6 för kvarter bestående av bostäder, vilket i princip innebär att 60 
procent av områdets yta måste vara grönyta. (Brådenmark 2015a) I Norra 1 är det endast 2 utav 10 
byggherrar som lyckats nå upp till målet med en grönytefaktor på 0,6, tack vare en stor gemensam 
gård (Stockholms stad 2014d). I Västra har 3 utav 12 byggherrar nått målet på en faktor 0,6 
(Stockholms stad 2014d). Flertalet tak har hittills byggts som sedumtak för att öka grönytan i området. 
Ett sedumtak fyller flera funktioner, dels som isolering och dels för att ta hand om regnvatten genom 
att fördröja avrinningen (Norra Djurgårdsstaden 2015).  
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Avfallshantering 

 

Bild 6: Kretsloppet för avfallet för Norra Djurgårdsstaden. (Stockholms stad 2014a) 

I ett bostadsområde genererar de boende avfall och sopor av olika slag som måste tas om hand för att 
inte påverka miljön. Avfallshanteringen är i Norra Djurgårdsstaden designat som ett kretslopp, vilket 
kan ses Bild 6, för att minska avfallet som hamnar på soptippen och istället användas för material- och 
energiåtervinning. (Stockholms stad 2014a). Att designa ett kretslopp för avfallshanteringen som är 
ett cirkulärt system, istället för linjär avfallshantering, är en viktig del i utvecklingen för att uppnå en 
hållbar stad. (Pandis Iveroth 2014) 

I de etapper som står klara i Norra Djurgårdsstaden har sopnedkasten och soprummen placerats runt 
om i stadsdelen för att vara tillgängliga för de boende i stadsdelen, “det ska vara lätt att göra rätt” 
(Stockholms stad 2011). I de kommande etapperna kommer samma upplägg att användas för 
placeringen av sopnedkasten och soprummen (Stockholms stad 2011). Istället för att ha sopbilar som 
kommer och hämtar avfallet, som i sin tur släpper ut växthusgaser, har man i Norra Djurgårdsstaden 
installerat ett sopsugsystem för att ta hand om avfallet. Det använder sig av vakuumteknik och suger 
iväg avfallet från sopnedkastet när det är fullt till en uppsamlingsplats. Sopsugen har tre olika 
sopnedkast för de olika fraktionerna: tidning- och returpapper, återvinningsbara förpackningar samt 
brännbart restavfall. Övriga typer av avfall sorteras och slängs i så kallade miljörum, det vill säga 
soprum. (Stockholms stad 2011)  

Tidning- och returpapper samt återvinningsbara förpackningar samlas upp i större centraler, för att 
sedan transporteras till olika återvinningsstationer. Det brännbara restavfallet samlas upp för att sedan 
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transporteras till Högdalsverket där det förbränns och omvandlas till värme och el. Brännbart 
restavfall som kastas vägs även för att uppskatta hur mycket varje hushåll slänger, detta görs genom 
att sopnedkasten måste låsas upp med elektroniska nycklar. (Stockholms stad 2011). Idag står endast 
en del av Norra Djurgårdsstaden klar och det är fler år innan stadsdelen planeras att vara helt 
färdigbyggd. Detta innebär att även avfallshanteringssystemet med sopsugen inte är fullt utvecklat 
ännu (Envac 2015). Det organiska avfallet ingår inte i någon av de ovanstående fraktionerna. För att ta 
hand om det organiska avfallet i Norra Djurgårdsstaden har avfallskvarnar installerats i diskhon där 
det mals ner och spolas ner i avloppet. Avloppsvattnet transporteras sedan via stadens avloppssystem 
till Henriksdalsverket där det organiska avfallet rötas och omvandlas till biogas 
(Stadsbyggnadskontoret 2011). Om man antar att de boende i Norra Djurgårdsstaden sopsorterar som 
en genomsnittlig svensk så återvinns glas till 88 procent, pappersförpackningar till 77 procent, 
plastförpackningar till 29 procent och metall till 67 procent (Naturvårdsverket 2014). 

För stadsdelen finns en vision om att inom området införa secondhandbutiker. Detta skulle göra det 
möjligt för de boende i området att lämna in sina gamla saker och ge någon annan nytta med dem. 
Genom detta initiativ skulle de boende kunna minska sin konsumtion och därmed minska påverkan på 
miljön. (Exploateringskontoret 2010).  

 

Beräkning av mål 

Grundfakta för framtida Loudden 

Uppskattning av befolkning 

När Norra Djurgårdsstaden står färdigt förväntas Östermalms befolkning att uppgå till 90 000 
invånare (Brant 2012). Enligt statistik från Stockholms stad uppskattas befolkningen under år 2011 på 
Östermalm uppgå till ca 66 000 (Frank 2011). Detta innebär alltså att befolkningen i ett färdigt Norra 
Djurgårdsstaden antas bli ca 24 000 personer. Fullt utbyggd kommer Norra Djurgårdsstaden att ha 12 
000 nya bostäder, varav 5000 bostäder i Loudden (Stockholm Stad 2014b; Stockholm Stad 2015). 
Andelen bostäder i Loudden är alltså:  

5	000	����ä	
�

12	000	����ä	
�
= 0,41667 

Vilket är ca 42 procent av alla bostäder i Norra Djurgårdsstaden, antaget att alla bostäder är ungefär 
lika stora.  

42 procent av 24 000 ger en befolkning på:  

24	000	�
����
�	0,42	 = 10	080	�
����
� 

Invånare i Loudden, antaget att antalet invånare och bostäder är proportionerliga mot varandra.  

Loudden står alltså för ca 42 procent av alla bostäder i Norra Djurgårdsstaden, vilket ger en 
befolkning på 10 080 invånare i Loudden när området är inflyttat.  

Uppskattning av andel byggnader 

För att uppskatta hur stor andel av området Loudden som kommer att bebyggas med bostäder utgick 
denna studie ifrån detaljplaner för området Brofästet, “Detaljplan samråd Brofästet.pdf”, se Bilaga A. 
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Totalarean och bostäders areor mättes i detaljplanerna i cm, byggnadernas areor beräknades i cm2, och 
skalades upp till verklig storlek genom multiplicering med 106 (1000•1000) då detaljplanernas 
längdskala är 1: 1000. Areorna konverterades sedan till m2 genom multiplicering med 10-4 (100•100). 
Arean av byggnader beräknades till 1850 m2 och arean av hela området beräknas till 3870 m2. För 
exakta beräkningar se Bilaga B. 

Area byggnader / Arean av hela området: 

1850	��

3870	��
= 0,466 

Andel byggnader utav totala området är alltså 46,6 procent. 

I och med att grönytefaktorn för Norra Djurgårdsstaden är 0,6 får inte mer än 40 procent av ytarean 
vara “kala” hustak. En del av takytan måste alltså beläggas med grönområde.   

Uppskattning av ytarea 

Enligt Christine Brådenmark finns det inga markanvisningar för Loudden och inte heller några skisser 
på byggnadsvolymer. De enda skisserna som finns är väldigt grova för att kunna se hur många 
lägenheter man kan tänkas få plats med, vilket står på hemsidan. För att uppskatta Louddens area till 
denna undersökning användes uppmätta areor utifrån “Norra Djurgårdsstaden, Tidsplan för 
Frihamnen och Loudden” samt en karta med skalan 1:10 000 över området. Louddens område 
skissades in på kartan för att sedan uppskattas, se Bilaga C. Loudden totala ytarea uppskattades till 
380 000 m2. 

Då Norra Djurgårdsstaden har satt en grönytefaktor på 0,6 blir kvarvarande takarea i Loudden: 

380	000�� × 0,4 = 152	000�� 

Uppskattning av boarea 

Då andel byggnader i Brofästet uppskattades till 0,466 av områdets totala area antogs samma faktor 
gälla för Loudden. Den bebodda ytarea i Loudden antas alltså vara: 

380	000�� × 0,466 = 177	080�� 

Stockholmsstad skriver på sin hemsida att “Hushöjder på sex till sju våningar skulle möjliggöra 
omkring 10 000 nya arbetsplatser i området.” (Stockholms stad 2014b). Medan det i Inbjudan till 
markanvisningstävlingen för plusenergihus i Brofästet står att detaljplanerna medger flerbostadshus 
på fem eller sex våningar, med källare och garage (Exploateringskontoret 2014). Detta innebär alltså 
bostäder på fyra till fem våningar boyta. 

Antaget att bostäderna i Loudden liknar de i Brofästet till höjd, och att kontorsbyggnader står högre än 
bostäder, kommer alltså bostäderna i Loudden också att ligga på fyra till fem våningar. För denna 
undersökning antas en hushöjd på fem våningar boyta, detta innebär en total boyta på: 

177	080�� × 5 = 885	400�� 
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Sammanställning  

Utifrån givna siffror om stadsdelens storlek, antaganden om hur stor befolkningen kommer att bli i 
stadsdelen när Loudden är inflyttad samt förutsatt att byggherrarna når målet för grönytefaktorn, har 
följande kunnat beräknas: att invånarantalet i framtida Loudden uppgår till 10 080 personer, att 
takarean för byggnader i Loudden blir 152 000 m2 samt att den bebodda ytarean i samtliga hus med 
fem våningar beräknas till totalt 885 400 m2. 

 

Energi 

Nära nollenergihus  

Sverige är ett land som sträcker sig från norr med det kalla klimatet till söder där ett mildare klimat 
finns. Just därför är landet indelat i tre klimatzoner med olika krav på energianvändning i en byggnad 
som varierar från 90 till 130 kWh/m2 och år. Flera undersökningar har gjorts för att se vilka 
energikrav som varit möjliga att nå för att definiera nära nollenergihus i Sverige. I den nationella 
planen beskrivs ett antal projekt som gjorts runt om i landet, där energianvändningen uppe i norr 
maximalt varit 106 kWh/m2 Atemp och år medan ett minsta värde på 20 kWh/m2 Atemp och år uppmättes. 
(Regeringens skrivelse 2011/12:131). EU:s medlemsländer har definierat nära nollenergihus på olika 
sätt med olika krav. Exempelvis har Danmark satt en gräns på 20 kWh/m2 och år och Tyskland har en 
gräns på 40 kWh/m2 Atemp och år. (Europa Kommissionen 2015a)   

Uppskattning av energianvändning 

I enlighet med EU:s direktiv om nära nollenergihus, samt enligt de definitioner som finns för nära 
nollenergihus, är det alltså rimligt att anta att det är tekniskt möjligt att bygga hus med en 
energianvändning på 20 kWh/m2 Atemp och år. Antaget att husen i Loudden kommer att byggas efter 
de kraven, innebär detta att Louddens totala energianvändning för bostäder på fem våningar uppgår 
till:  

20
��ℎ

�� ∙ å�
× 885	400�� = 17	708	000

��ℎ

å�
	 

För att uppnå målet om nollenergihus krävs alltså att Loudden inom stadsdelens gränser kan 
producera energi motsvarande 17 708 000 kWh/år.  

 

Koldioxidutsläpp 
Enligt IPCC:s ett-tonsmålet måste den totala mängden utsläpp av växthusgaser minska till ett ton 
koldioxidekvivalenter per person och år. Därför utgår denna undersökning från att målet för Louddens 
utsläppskvoter bör sättas till 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år.  

Uppskattning av utsläpp 

Wangels säger i en intervju (2015) att hon ser det som problematiskt att Norra Djurgårdsstaden i sin 
definition av målet att vara fossilbränslefritt inte inkluderar de 3 ton koldioxidekvivalenter per år en 
genomsnittssvensk matkonsumtion och långväga transporter ger upphov till. Hon skriver även att de 
så kallade hållbara livsstilar invånarna i Hammarby sjöstad har “företräds av en välbärgad medelklass 
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för vilken hållbar konsumtion inte innebär mer än en preferens för produkter med prefixen ekologisk 
och miljö” (Wangel 2013, 19). Därför förutsätter denna studie att de framtida invånarna i Louddens 
livsstil inte heller är mycket bättre än genomsnittsstockholmaren, utan ger upphov till samma mängd 
växthusgasutsläpp som en genomsnittlig svensk 2013, dvs. 14,19 ton koldioxidekvivalenter per 
person och år. Antaget att Louddens bostäder är helt koldioxidneutrala 2025, innebär detta att de 30 
procent utsläpp som en genomsnittlig svensks boende ger upphov till kan sättas lika med noll. Detta 
för att Stockholms stad redan idag tecknar ett initialt avtal för miljömärkt el och målet i denna studie 
är att bostäderna ska vara självförsörjande på klimatneutral energi. De framtida invånarna i Loudden 
kan alltså antas släppa ut: 

14,19	��� × 0,7 = 9,933 ton koldioxidekvivalenter per person och år från livsstil 
(konsumtion) och transporter.  

Louddens befolkning har uppskattas till 10 080 personer. För att uppnå målet på 1 ton per person och 
år innebär det alltså att Loudden också måste kunna ta vara på:  

 9,933 − 1"	��� × 10	080	�
�� = 100	124,6	���	��#	$�%$	
�&$&'#
��
� 

Uppskattning av koldioxidssänka 

För att kunna ta hand om de 100 124,6 ton koldioxidekvivalenter ifrån Loudden skulle en större urban 
grönyta behövas. Urbana grönytor uppskattas lagra 1,9 kg kol/m2, vilket motsvarar 6,8 kg 
koldioxid/m2 (Bengtsson 2012). 

Den urbana grönyta som skulle behövas är:  

	
100	124,6 ∙ 10(	�)	��#	$�%$	
�&$&'#
��
�

6,8
	�)	��#

��

= 1,47 ∙ 10*�� 

Alltså 14,7 km2. 

Olika typer av grönområden har olika kapacitet till att lagra kol. Skog är en bättre kolsänka än urbana 
grönområden. Barr och blandskog uppskattas lagra 12,5 kg kol/m2 (Bengtsson 2012).  

Om detta multipliceras med faktorn 6,8/1,9 motsvarar det alltså: 

12,5	
�)	��#

��
×

6,8

1,9
= 44,74		

�)	��#	$�%$	
�&$&'#
��
�

��
 

Den yta av barr och blandskog som skulle behövas för att ta hand om utsläppen i Loudden:  

100	124,6 ∙ 10(	�)	��#	$�%$	
�&$&'#
��
�

44,74	
�)	��#	$�%$	
�&$&'#
��
�

��

= 2,24 ∙ 10+�� 

Alltså 2,24 km2. 
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Avfallshantering 
I Sverige styr avfallsförordningen och producentansvaret avfallshanteringen genom att lägga ansvaret 
på förpackningsindustrin och kommunerna att organisera och samla in avfallet (Förpacknings och 
Tidnings Insamlingen 2015). Detta gör att avfallet samlas upp i anslutning till Norra Djurgårdsstaden 
för att sedan transporteras vidare till någon av de olika avfallsstationerna runt om i landet beroende på 
vilken typ av avfall det är, det transporteras alltså utanför Loudden. För att bli en stadsdel med “zero-
waste” krävs att avfallet material- och energiåtervinns närmare 100 procent, men att undersöka om 
detta är möjligt för avfallsflödet i hela kretsloppet i Bild 6 ligger dock utanför denna studie.    

  

Möjliga åtgärder för att bli en nollstad 
För att kunna bli en nollstad är det viktigt att byggherrarna först lyckas uppfylla ställda krav för en 
etapp, för att kunna klara av utmaningen med hårdare krav i nästkommande etapp. I ett annat svenskt 
stadsbyggnadsprojekt av ett bostadsområde med miljöprofil användes villkoren att om de ställda 
kraven i en etapp inte uppfylldes får den byggherren inte heller vara med i efterkommande etapper 
(Wangel 2015). Wangel säger i intervjun (2015) att hon gärna skulle se ett liknande system för Norra 
Djurgårdsstadens etapper.  

 

Energi   

Solenergi 

Den typiska verkningsgraden för kommersiella solceller är idag ca 13-16 procent, men för en del 
modeller ligger den så lågt som vid 10 procent (Martinac 2015). Stockholm har ett solinfall på ca 
1000 kWh per kvadratmeter och år, och området vid Loudden har ett solinfall på 900 kWh/m2år 
(Energicentrum, 2014). 

Enligt Charlotta Winkler, konsult i energiteknik på WSP Group, kan solcellsmoduler i Stockholm 
producera upp till 150 kWh/m2 och år vid optimal placering. Lars Kloo, professor på KTH, skriver att 
det inte är orimligt att förvänta sig en ökning av verkningsgraden på 10 års sikt. Han tror dessutom att 
de transparenta solceller i olika färger som kan integreras i byggnader och i fönster, som idag är i 
utvecklingsfas med en verkningsgrad på 6-7 procent, till år 2025 kommer att ha en verkningsgrad på 
upp mot 10 procent. Han skriver också att de sannolikt kommer vara väl lämpade för integrering i 
byggnader mycket tidigare än om 10 år. Marika Edoff, forskare på solceller vid Uppsala Universitet, 
säger dock att sätta solceller på fönster har flera nackdelar, bland annat att det kommer att bli svårt att 
bli av med överskottsvärmen om solcellerna installeras som isolerglasfönster. Dock förespråkar hon 
att sätta solcellerna som fasadbeklädnad. 

Om man utgår ifrån Winklers uppskattning på 150 kWh/m2år vid en instrålning på 900 kWh/m2 år, ger 
det en verkningsgrad på:  

150
��ℎ

�� ∙ å�

900
��ℎ

�� ∙ å�

= 0,1667 
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Alltså ca 17 procent. Detta överstiger den typiska verkningsgraden för kommersiella solceller idag, 
men kan alltså representera den minimiökning av verkningsgraden som troligtvis kommer att ske tills 
dess att Loudden står klar. Trots att framtiden för fasadintegrerade solceller ser ljus ut är det svårt att 
beräkna skuggningseffekter utan exakta detaljplaner för hur byggnaderna ska se ut och stå, samt att 
uppskatta arean av fasaderna utan tillgång till data över fönsterarean. Därför uppskattas den totala 
producerade solenergin i den här rapporten endast utifrån den uppskattade ytarean, där grönytefaktorn 
0,6 används. 

Med en verkningsgrad på 17 procent, solinstrålning på 900 kWh/m2/år och en takarea på 152 000 m2 
blir den totala producerade solenergin i Loudden vid optimala förhållanden:  

0,17 × 900
��ℎ

�� ∙ å�
× 152	000�� = 23	256	000	

��ℎ

å�
 

För dagens låga verkningsgrad på 10 procent, men i övrigt samma förhållanden, skulle istället den 
totala producerade solenergin bli:  

0,1 × 900
��ℎ

�� ∙ å�
× 152	000�� = 13	680	000	

��ℎ

å�
 

Om ett framtidsoptimistiskt perspektiv används, där dagens kommersiella solceller förväntas stiga lika 
mycket som Lars Kloo antar att de transparenta solcellerna kommer stiga, blir verkningsgraden istället 
20 procent. Med i övrigt samma förhållanden som ovan beräkningar, blir då den totala producerade 
solenergin: 

0,2 × 900
��ℎ

�� ∙ å�
× 152	000�� = 27	360	000	

��ℎ

å�
 

Om solenergi ska täcka upp det energibehov Loudden har, för femvåningshus, krävs vid optimala 
förhållanden en verkningsgrad på:  

17	708	000	
��ℎ
å�

152	000�� × 900
��ℎ

�� ∙ å�

= 0,129444 

Alltså ca 13 procent, vilket är den typiska verkningsgraden för kommersiella solceller idag.  

Vindkraft 

I en intervju med Christine Brådenmark (2015), uppföljningssamordnare på Stockholmsstad för Norra 
Djurgårdsstaden, berättar hon att undersökningar kring att integrera vindkraftverk i byggnader eller 
stadsnära vindkraftverk i Norra Djurgårdsstaden har gjorts. Den typ av vindkraftverk som integreras i 
byggnader är betydligt mindre än de vindkraftverk som står på olika platser runt om i landet, och då 
de är mindre har de en lägre effektivitet. Att bygga stadsnära vindkraftverk har visat sig vara 
komplext och svårt att genomföra, menar Stockholm Stad, och kommer därför inte att satsa på detta 
alternativ. Istället väljer man att satsa på solenergi och biobränslen för att tillgodose stadsdelens 
energibehov.   

Smart- Grids 

Förnybara energikällor, så som sol, vind och vatten, har ofta stora variationer i sin produktion. Detta 
innebär att elnäten måste klara av storskalig energilagring, ha flexibla system eller styrbar belastning 
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så att nätets in- och utgående effekt kan balanseras. (Swegrids 2015). Ojämn produktion samt att 
produktionen och förbrukningen av elektricitet inte sker samtidigt är problem som företaget Tesla har 
uppmärksammat. De har utvecklat en serie batteripaket som kopplas till solcellerna och lagrar 
energiöverskottet för att kunna användas vid ett senare tillfälle. Dessa batteripaket finns både i mindre 
versioner som kan anslutas till villor och i större versioner för flerbostadshus. De kommer att börja tas 
i bruk under sommaren 2015 (Tesla 2015).   

I en intervju säger Nathaniel Taylor (2015), forskare på KTH vid skolan för Elektro- och 
systemteknik, att vid nedgång i vind och solkraft i Norra Djurgårdsstaden skulle detta kunna 
kompenseras med Sveriges vattenkraft. Även batterier skulle kunna kompensera nedgång för någon 
dag, men batterier har låg verkningsgrad. Annan typ av lagring finns, men inte för storskalig 
produktion, och om systemgränser satts till att titta endast på området är det inte heller säkert att det 
finns utrymme för annan typ av lagring. För att nuvarande konsumenter ska kunna producera sin egen 
el till systemet, alltså att ansluta solpaneler på taket till det gemensamma elnätet, krävs bara bättre 
spänningssreglering (“voltage control”) samt bättre isolering eller skydd i det existerande nätverket. 
De tekniska problem som finns idag med ingående effekt (“feed in”) kan lösas så länge som någon är 
villig att betala för att byta ut växelströms- och likströmskonverterarna (“AC/DC converters”) i nätet. 
Men vem som betalar för elen och vem som blir betalad kommer fortfarande att vara ett problem. 

Christine Brådenmark säger under intervju (2015) att reglerna för elnätet är inte optimala för att en 
bostadsrättsförening ska sälja överskottet av producerad el. Detta är ett problem då inget incitament 
ges att sälja den el som en bostad eventuellt skulle kunna producera, och därmed inget incitament att 
lägga ut de investeringskostnader som t.ex. solpaneler innebär. Hon föreslår därför en förändring av 
regler och system för att få sälja el på elnätet.   

Smarta boendelösningar 

Inom Norra Djurgårdsstaden jobbar man på flera sätt för att minska energianvändningen för de olika 
byggnaderna. För att kunna minska energianvändningen så mycket som möjligt för en byggnad vill 
man minska den inom flera olika områden. I ett hushåll är köket en del av lägenheten som använder 
relativt mycket energi. Genom att välja vitvaror och andra produkter som är vatten- och energisnåla 
kan energianvändningen minskas mot tidigare (Exploateringskontoret 2010). Tanken är att vitvarorna, 
så som tvättmaskiner och diskmaskiner, ska kunna starta när elnätet är belastat som minst och elpriset 
som billigast. För att undvika att lampor och andra elektriska apparater i hemmet är på i onödan har 
sensorer installerats för att stänga av dessa vid inaktivitet i hemmet. Tekniska lösningar som gör det 
möjligt att styra lägenhetens aktivitet ifrån en panel i lägenheten eller från mobiltelefonen har tagits 
fram och är under vidareutveckling. (Swedish Smartgrid 2015) Tanken med panelen är att den även 
ska visa förbrukningen för el och varmvatten för att kunna debitera förbrukningen 
(Exploateringskontoret 2010).  

För att skapa ett nytänkande kring byggnader och dess utformning utlyste Stockholms stad en tävling 
med fokus på att utforma plusenergihus. I tävlingen deltog olika byggherrar med sina visioner om hur 
ett plusenergihus kunde se ut. Genomgående för alla tävlingsbidrag var att placera solceller på taken 
för energiproduktion. Ett par bidrag hade även satt sedumtak på den del av taket som inte var optimal 
för solceller, i syfte att hantera dagvattnet och agera som en koldioxidsänka. Andra hade även placerat 
solceller på fasaden för att öka produktionen samt installerat bergvärme. Något som byggherrarna 
även påpekade i sina bidrag är att bygga mindre lägenheter till ytan och att använda ytan mer effektivt 
än vad den görs idag. Detta för att minska energibehovet och utsläppen som lägenheterna står för idag. 
(Brådenmark 2015b) Stockholms stad använder tävlingen till att se hur byggherrarna möter en sådan 
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utmaning och vad de kommer på för lösningar, på så sätt hjälper de att se hur kraven kan skärpas 
framöver för senare etapper (Brådenmark 2015a).  

I och med EU direktivet om nära nollenergihus så är energieffektivisering aktuellt i länderna runt om i 
Europa. Länderna går olika tillväga för att nybyggnationerna skall bli mer energieffektiva än tidigare. 
I Storbritannien satsar man på isoleringen av nya hus och att installera mätutrustning för att 
visualisera energiförbrukningen. För att underlätta för konsumenten i den dagliga handeln så kommer 
produkter så som exempelvis glödlampor och tv-apparater att märkas utifrån dess energiförbrukning. I 
Tyskland satsar man på solceller i stor skala. För att öka antalet solceller har staten subventionerat 
dessa för att locka den tyska befolkningen till att installera solceller på sina tak. (Europa 
Kommissionen 2015b)  

Sammanställning  

Med ett energibehov av 20 kWh/m2 och år krävs för fem våningar en energiproduktion på 17 708 000 
kWh/år. Solpaneler med en verkningsgrad på 10 procent ger vid optimala förhållanden 13 680 000 
kWh/år solenergi och en verkningsgrad på 17 procent ger 23 256 000 kWh/år solenergi. 

 Energibehov för fem våningar kräver en verkningsgrad på:  

17	708	000	
��ℎ
å�

152	000�� × 900
��ℎ

�� ∙ å�

= 0,129444 ≈ 13% 

Vilket är den typiska verkningsgraden för kommersiella solceller idag.  

Solenergi kan alltså täcka upp bostädernas energibehov om bostäderna byggs fem våningar höga och 
energibehovet för bostäderna sänks till 20 kWh/m2. Detta utan att verkningsgraden för solceller 
behöver öka från dagens kommersiella solceller. Nollenergihus i Loudden är därmed en teknisk 
möjlighet. Skulle verkningsgraden för kommersiella solceller öka till ca 20 procent till år 2025, är till 
och med plusenergihus i Loudden en teknisk möjlighet.  

 

Koldioxidutsläpp  

Uppskattning av koldioxidsänka, grönyta 

Utifrån skissen i “Norra Djurgårdsstaden, Tidsplan för Frihamnen och Loudden” samt en karta över 
området så kunde arean av området Loudden uppskattas, se Bilaga C. 

I Norra Djurgårdsstaden har grönytefaktorn satts till 0,6 och antas vara detsamma även under den sista 
etappen, Loudden. 

Area Loudden: 380 000 m2  
Grönytefaktorn: 0,6  
Area grönytan Loudden: 0,6 × 380	000�� = 228	000�� 

Uppskattning av koldioxidsänka, skog 

Angränsande till Loudden ligger en del av Kungliga Nationalstadsparken, som har en total yta på 27 
km2 (Ollerstam 2015). Andelen av Kungliga Nationalstadsparken som barr och blandskog skulle ta 
hand om utsläppen är:  
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2,24���

27���
= 0,083 

Den skogsyta som skulle behövas för att ta hand om Louddens utsläpp motsvarar ca 8,3 procent av 
Kungliga Nationalstadsparkens yta.  

Sammanställning  

Då stadsdelen gott och väl täcker upp byggnadernas energianvändning med solenergi har Loudden 
inga koldioxidutsläpp endast sett till byggnaderna. Räknar man dock in den transport och konsumtion 
befolkningen ägnar sig åt tar stadsdelen inte hand om sina koldioxidutsläpp. 

Arean av grönytor i Loudden är 228 000 m2, medan den urbana grönyta som skulle behövas för att ta 
hand om de utsläpp som invånarna i området genererar är 14,7 km2. Grönområdet i Loudden kommer 
alltså inte att kunna ta hand om de utsläpp som invånarna i området genererar, utan kommer bara 
kunna ta hand om en bråkdel av utsläppen. Ca 8,3 procent yta av Kungliga Nationalstadsparken skulle 
krävas för att ta hand om Louddens utsläpp, men detta ligger utanför stadsdelen Louddens gräns.  

 

Avfallshantering 
För att kunna bli en “zero waste” stadsdel måste avfallshanteringenssystemet bli mer lokalt än vad det 
är idag, med egen infrastruktur kring avfall- och avloppsystem, istället för att ansluta till det befintliga. 
Även egna återvinningsstationer, sophanteringsstationer och liknade anläggningar skulle behövas 
inom området, detta är stora installationer som idag ligger utanför stadsdelen på andra platser runt om 
i landet. Loudden kommer alltså inte själv utifrån dagens lagar kunna ta hand om sitt eget avfall, 
vilket skulle krävas för att uppnå målet “zero-waste”.  

Sammanställning  

Allt avfall från Norra Djurgårdsstaden transporteras till anläggningar utanför stadsdelens gränser, och 
ligger därmed utanför denna studies systemgränser, därför är enda resultatet som kan dras att Loudden, 
som stadsdel, inte kommer kunna ta hand om sitt eget avfall. Dock ser det ur som att stadsdelen är på 
väg i rätt riktning gällande nytänkande kring hur avfallssystemet i en stadsdel kan förbättras.   
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Diskussion 

Känslighetsanalys  

Hushöjd  
I denna studie gjordes antagandet att husen i Loudden byggs fem våningar höga. Men för att 
kontrollera hur mycket det antagandet påverkar resultaten beräknas även boytan och energibehovet för 
fyra- och sex-våningshus:  

Boytan för fyra våningar: 177	080�� × 4 = 708	320	�� 

Boytan för sex våningar: 177	080�� × 6 = 1	062	480	�� 

Energibehov för fyra våningar: 20
./0

12∙å3
× 708	320	�� = 14	166	400

./0

å3
	 

Energibehov för sex våningar: 20
./0

12∙å3
× 1	062	480	�� = 21	249	600

./0

å3
 

Verkningsgraden som krävs för sex våningar är:  

21	249	600	
��ℎ
å�

152	000	�� × 900
��ℎ

�� ∙ å�

= 0,155333 ≈ 16% 

Då solceller med en verkningsgrad på 10 procent ger en total energiproduktion på 13 680 000 kWh/år, 
och en verkningsgrad på 13 procent räcker för att täcka upp energibehovet för femvåningshus på 17 
708 000 kWh/år, ger alltså en ökning på bara ett par procentenheter i verkningsgrad tillräckligt 
mycket mer energi för att täcka upp behovet av ytterligare en våning boyta.  

En verkningsgrad på 17 procent ger en total energiproduktion på 23 256 000 kWh/år, och om ett 
framtidsoptimistiskt perspektiv används med en verkningsgrad på 20 procent blir den totala 
producerade solenergin 27 360 000 kWh/år. Även om bostäderna byggs med sex våningar är 
nollenergihus fortfarande en möjlighet, och om endast en knapp ökning i verkningsgrad för solceller 
antas till år 2025 skulle till och med plusenergihus kunna vara ett rimligt mål. Skulle bostäderna 
endast byggas med fyra eller fem våningar, alternativt att verkningsgraden för kommersiella solceller 
ökar till ca 20 procent, verkar plusenergihus definitivt vara en teknisk möjlighet.  

 

Livsstil   
Antaget att både bostäder och transport kan bli helt koldioxidneutrala i Loudden, hur mycket skulle då 
endast invånarnas konsumtion och levnadsvanor påverka? Om invånarna fortfarande antas släppa ut 
lika mycket som en genomsnittlig svensk 2013 ger det 14,19 ton koldioxidekvivalenter per person och 
år, där 25 procent kommer från mat och 15 procent från övrig konsumtion. Detta ger ett totalutsläpp 
på:  

14,19	��� × 0,4 = 5,676	ton koldioxidekvivalenter per person och år.  
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Om varje invånare tillåts ett utsläpp på 1 ton per person och år blir det resterande utsläppet från 
Loudden:  

 5,676 − 1"	��� × 10	080	�
�� = 47	134,08	ton koldioxidekvivalenter per år.  

Alltså nästan hälften av vad som släpps ut när man bara räknar bostäderna i stadsdelen som 
koldioxidneutrala. Detta innebär att den yta som skulle krävas för att ta hand om invånarnas utsläpp är 
ungefär hälften av de tidigare beräknade, men fortfarande flera gånger större än den grönyta som finns 
att tillgå i Loudden.  

 

Analys 

Avgränsningar 
I denna studie har samma systemgränser använts för energi, utsläpp respektive avfall. Ger olika 
systemgränser olika resultat? Om olika systemgränser skulle dras för energi, utsläpp respektive avfall, 
så att de inkluderade olika geografiska delar av kringliggande områden kan andra resultat uppnås än 
då bara Loudden inkluderas. Genom att t.ex. utöka systemgränsen och inkludera närliggande skog- 
och grönområden när utsläpp undersöks, blir resultatet att Loudden själv kan ta hand om alla sina 
utsläpp. Samma skulle eventuellt gälla för avfall. En annan avgränsning för denna studie har varit att 
endast fokusera på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och de tekniska möjligheterna 
kring att bygga en nollstad. Under studiens gång har vi sett att tekniska lösningar finns men att de 
hindras av ekonomiska och sociala faktorer. På grund av avsaknad av data kunde inte byggperioden 
inkluderas i undersökningen, detta har definitivt påverkat resultatet då det t.ex. inte längre är säkert att 
solenergi skulle kunna täcka upp även energibehovet under byggperioden.  

Energi 
En hel del uppskattningar har behövt göras för att komma fram till något resultat. Huruvida resultatet 
är säkert är därmed väldigt starkt kopplat till om uppskattningarna är säkra eller inte. Vi kan börja 
med att fråga oss själva om den uppskattade ytarean av Loudden på 380 000 m2 verkar rimligt? Med 
tanke på att området på kartan ser ut att vara nästan 20 gånger större än Brofästet, som utifrån 
detaljplanerna uppmättes till 1850 m2 rör vi oss i alla fall inom rätt storleksordning. Är då 
uppskattningen på 4-6 våningar rimligt? Idag är de flesta byggnader i Stockholm runt fyra eller fem 
våningar, men det skulle inte heller vara orimligt att anta att man, när man bygger ut staden, vill 
klämma in så mycket som möjligt på den lilla yta man har att tillgå och därför väljer att bygga på 
höjden istället. Ytterligare en våning skulle ge en ökning i energibehov på ca 4 000 000 kWh/år, vilket 
alltså även skulle kräva en ökning i verkningsgrad för solcellerna.  

Det är kanske inte helt säkert att alltid anta optimala förhållanden vid beräkningarna av solenergin 
som kan produceras, men på grund av avsaknad av data kan vi inte annat göra än att beräkna olika 
scenarios med olika verkningsgrad och se om det är precis på gränsen att nollenergihus kan uppnås, 
eller om det ändå finns utrymme för lite marginaler. I det här fallet var det inte på gränsen, utan de 
verkningsgrader som behövs är de kommersiella solceller redan har idag, så även om optimala 
förhållanden inte går att uppnå finns ändå möjligheten att husen kan vara nollenergihus, till och med 
även om husen byggs med sex våningar. I och med att två forskare inom solceller uttalat sig och sagt 
att det inte är orimligt att anta en ökning i verkningsgrad, kan vi till och med säga att plusenergihus 
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skulle kunna vara ett mål. Dock kan vi kanske inte förutsätta att verkningsgraden kommer att ha stigit 
så mycket som till 20 procent till 2025. 

Fasadintegrerade solceller skulle troligtvis tillåta att en större area täcks med solceller, de har dock 
endast en verkningsgrad på 10 procent även med framtidsoptimistiska antaganden. Vid en 
verkningsgrad på 10 procent räcker det inte ens att all takyta bekläds med solceller för att täcka 
energibehovet för ett bostadshus på fyra våningar. Vi saknar dessutom data om skuggningseffekter, 
mm, för att kunna göra några rimliga uppskattningar för fasadintegrerade solceller. Huruvida 
fasadintegrerade solceller kan vara ett alternativ i Loudden kräver därför vidare undersökning.  

För solceller återstår dock problematiken att energiproduktionen inte är stabil, och vid nedgång måste 
kompenseras med t.ex. vattenkraft. Då är frågan om den energi som köps in för att kompensera 
nedgång kan antas vara ren eller inte. Enligt Taylor räcker vattenkraft gott och väl för att kompensera 
nedgång, men om det är vattenkraft bostadsägaren väljer att kompensera med kan vi inte annat än 
hoppas. En annan lösning vore att lagra energin vid överproduktion för att sedan använda i området 
vid nedgång i produktion. Denna typ av smart-grids existerar dock inga storskaliga projekt för ännu, 
med någon effektiv form av lagring. Sen återstår frågan om det finns utrymme för lagring av energi 
inom området, eller om lagringen måste ske någon annanstans. Med de batteripaket som Tesla 
introducerat som kommer kunna lagra överskottsenergi i anslutning till solcellerna kan man tänka sig 
att den problematiken är löst, men det återstår att se hur väl det fungerar i praktiken. Vid lagring i 
batterier uppstår dock stora energiförluster, så om den energi som finns kvar efter lagring räcker för 
att täcka upp bostädernas energibehov kräver vidare undersökning. Vid överproduktion behöver 
bostadsrättsföreningen kunna sälja överskottet till det gemensamma elnätet, vilket dagens lagar inte är 
optimerade för. Detta i sig både minskar incitamentet att installera solpaneler och motverkar effektiv 
användning av den energi som produceras.  

Utöver att titta på lokalproducerad energi i Loudden från sol- och vindkraftverk, skulle man även 
kunna titta på bergvärme och förbränning av biobränsle som energikällor, då bergvärme idag används 
för uppvärmning av vissa hus i Norra 1 och Fortum planerar ett nytt kraftvärmeverk i Norra 
Djurgårdsstaden som ska drivas på biobränsle. Men på grund av avsaknad av data kunde denna studie 
inte komma längre med en sådan undersökning.  

Ytterligare en fråga som vi funderat på är: om vi inte når kravet på 20 kWh /m2, kommer det 
fortfarande gå att bygga nollenergihus? Även om kravet att bostäderna inte ska dra mer än 20 kWh/m2 
inte känns orimligt då det finns mer effektiva hus redan idag, bland annat i Vauban, är det ändå inte 
säkert att byggherrarna når upp till satta krav. Vauban ligger ändå på mycket sydligare breddgrader än 
Stockholm. Problemet med att inte nå upp till 20 kWh/m2 skulle troligtvis kunna lösas genom att 
bygga lägre hus, och med en ökning i verkningsgrad för solceller, men kräver mer undersökning. I 
och med EU direktivet har forskningen och utvecklingen kring energisnåla byggnader ökat runt om i 
Europa. De olika medlemsländerna har fokuserat på olika typer av åtgärder för att uppnå direktivet. 
Vissa länder fokuserar på ny teknik och innovationer, andra genom att påverka de boende i 
byggnaderna genom information eller andra incitament, allt för att kunna minska byggnadernas 
energianvändning. Lösningar som mindre lägenheter till yta har också varit på tal. Ländernas olika 
förutsättningar gör att de står inför olika tuffa utmaningar för att uppfylla direktivet, men det ser 
definitivt inte omöjligt ut, dock krävs kommunikation och genom att utbyta erfarenheter, kunskap och 
innovationer inom hållbart byggande skulle direktivet lättare kunna uppfyllas.  
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En annan aspekt på det hela är energiåtgång vid produktion av byggmaterialet, vilket vi inte alls tagit 
med i denna studie. Dock har vi under studiens gång lärt oss att det ger väldigt missvisande resultat att 
inte räkna in byggperioden. Vi uppskattar att det inte är möjligt att uppnå nollenergihus ur ett 
livscykelanalys-perspektiv, där hela kedjan av produktion av byggmaterial, transport och användning 
av staden tas med, givet de byggmaterial och transportmetoder som används idag. Men detta kräver 
vidare studier.  

Koldioxidutsläpp 
I denna studie är systemgränsen dragen så att närliggande skog inte inkluderas, vilket gör att den 
koldioxidsänka som urbana grönskan inom Loudden utgör är för liten för att ta upp Louddens utsläpp. 
Genom att utöka systemgränsen och inkludera det närliggande skogsområdet, och låta skogen vara 
koldioxidsänka för Loudden, kan utsläppen tas omhand inom den dragna systemgränsen. Genom att 
bygga stadsdelar nära skogs-och grönområden och inkludera det området i systemgränserna kan alltså 
ett urbant område verka ha mindre nettoutsläpp mot om skogs-och grönområden inte inkluderas. Ett 
skogsområde har dock en övre gräns på hur mycket koldioxid kolsänkan kan binda. Detta gör att det 
heller inte är säkert att Kungliga Nationalstadsparken kan binda de utsläpp som genereras i Loudden, 
utan de frigörs i atmosfären istället. Eventuellt tas även delar av Stockholms stads utsläpp i stort hand 
om av de skogsområden som finns i närheten, men för att veta hur stor andel detta är, samt hur stora 
skogspartier som behövs skulle det krävas mera studier. Ytterligare en aspekt i det hela är frågan om 
man överhuvudtaget får räkna med koldioxidsänkor eller inte när man beräknar en stad eller stadsdels 
nettoutsläpp av växthusgaser, för att på så sätt rättfärdiga utsläppen. På denna fråga finns inget 
enhälligt svar.  

Även om det i denna studie inte inkluderades lösningar till ett utsläppsneutralt transportsystem vore 
det intressant att studera om Masdar city:s idé med podcars drivna på ren el skulle kunna vara en 
möjlighet i Norra Djurgårdsstaden. Idén har slopats, så det finns idag inte något storskaligt projekt att 
ta lärdom från, och det  skulle eventuellt kunna vara svårt att integrera med resten av Stockholms 
kollektivtrafik. Men detta kräver som sagt vidare studier. Något som heller inte inkluderats i studien 
är de utsläpp som uppkommer i samband med byggandet och produktion av byggnadsmaterialet, 
livscykelperspektivet saknas. Det känns relativt rimligt att anta att storleken på stadens utsläpp skulle 
öka markant om studien istället hade gjorts utifrån ett livscykelperspektiv. Därför håller vi med 
Wangel i att det också känns något problematiskt att Norra Djurgårdsstaden vill gå ut med imagen att 
vara koldioxidfritt till 2030, men där livscykelperspektivet inte är inkluderat.  

 

Avfallshantering  
Som avfallshanteringen ser ut idag sopsorteras inte allt avfall i Sverige, utan en hel del slängs istället 
som vanligt hushållsavfall. Detta beror delvis på hur den enskilda individen sopsorterar. I Norra 
Djurgårdsstaden, där det ska vara “lätt att göra rätt” att sopsortera och slänga avfallet korrekt, finns 
det potential för de boende att sopsortera i högre grad än vad den genomsnittliga svensken gör. Dock 
är det även lätt att göra fel kring sopsorteringen för den boende, och det finns inte heller några 
konsekvenser om man inte sopsorterar korrekt. Detta gör att en beteendeförändring bland de boende 
kring hur de sopsorterar och minska avfallet är svårare att åstadkomma. Parallellt finns även 
alternativet att minska konsumtionen och därmed minskar mängden avfall.  

Som tidigare nämnts så är det avfallsförordningen som styr hur avfallet hanteras inom landet. Det är 
alltså delvis dagens lagstiftning som hindrar Norra Djurgårdsstaden som stadsdel att ta hand om sitt 
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eget avfall inom området. För att kunna bli en ”zero waste”-stadsdel krävs det alltså att 
avfallsförordningen ses över och ändras, något som är tidskrävande och svårt, kanske inte heller en 
bra lösning. Avfallshanteringen i Sverige fungerar ändå relativt bra i jämförelse med många andra 
länder. Dessutom är Loudden ett så pass litet område, att det inte säkert skulle löna sig att området tar 
hand om sitt eget avfall. Optimalt vore kanske istället att sätta upp ett kretsloppsystem för de 
reningsverk och den avfallshantering som ingår i Stockholms stads avfallssystem, och ställde om för 
att göra hela Stockholm till en ”zero-waste”-stad, men om detta är rimligt eller ens möjligt kräver 
vidare studier.  

 

Hållbarhet 
Det är svårt att fokusera på endast en av de tre dimensionerna av hållbar utveckling, då de påverkar 
varandra. Även om tekniken finns för att bygga en helt hållbar stad ur ett ekologiskt perspektiv, och 
man säger “kosta vad det kosta vill”, reflekteras priserna för tekniken på priserna på bostäderna, vilket 
ger en ohållbar stad ur ett socialt perspektiv. Bostäder står dessutom endast för 30 procent av den 
genomsnittlige svenskens växthusgasutsläpp, resterande kommer från transporter, mat och övrig 
konsumtion, det vill säga vår levnadsstil. Tittar man på energianvändning står boende igen för ca en 
tredjedel, medan transporter och mat står för ca 45 procent. Så även om staden byggs för att 
tillhandahålla ekologiskt hållbart boende, är inte staden ekologiskt hållbar om inte även befolkningen 
väljer att ändra sin levnadsstil, vilket på sätt och vis tillhör den socialt hållbara dimensionen. 
Kontentan är väl att även om Norra Djurgårdsstadens sista etapp kan byggas till en fullständigt 
ekologiskt hållbar stadsdel, är det verkligen det vi vill uppnå?  

Nybyggen i Sverige utformas efter de levnadsstandarder och levnadsstilar vi har idag i det svenska 
samhället, skulle nybyggen inte vara anpassade till det vi vill ha skulle troligtvis inte så många välja 
att bosätta sig där heller. Att sedan exportera dessa mallar för miljöstäder till resten av världen för per 
automatik med sig vissa av de inbyggda levnadsstilarna. Då Stockholms stad har som ambition att 
exportera tekniska lösningar i staden kan vi inte annat än att hålla med Wangel och ifrågasätta om det 
är så klokt att marknadsföra sig som ”miljöstadsdel i världsklass”, eftersom det bara skulle bidra till 
att förvärra dagens miljöproblem flera gånger om, om detta levnadssätt anammas av hela jordens 
urbana befolkning.  

 

Källkritik  
I detta kandidatexamensarbete har i första hand information ifrån olika enhet inom Stockholms stad 
används, eftersom det är Stockholms stad som står som bakom planeringen av projektet Norra 
Djurgårdsstaden. Som kommun och stadsplanerare värnar de om sin trovärdighet och rykte, vilket 
skulle skadas om de gick ut med felaktig information till allmänheten. Även om den information som 
presenteras verkar korrekt kan det kanske bara vara en del av helheten, just för att man gärna 
framförhåller det som är bra mer än det som är mindre bra. 

För mer djupgående information har ett par interjuver och personlig kontakt tagits med sakkunniga 
personer.  Från Stockholms stad har Christine Brådenmark som är uppföljningssamordnare intervjuats 
och har stått för tillhandahållning av stora delar av den data som använts i denna studie. Då hon har 
god insikt i Norra Djurgårdsstaden kan vi inte annat än anta att den data vi fått är korrekt och att 
hennes uppfattning om arbetet där är relevanta. 
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En intervju hölls även med Josefine Wangel, filosofie doktor i planering och beslutsanalys och 
forskare vid Avdelningen för Miljöstrategisk analys på KTH. Som filosofie doktor och forskare har 
hon goda kunskaper kring utvecklingen av hållbara städer, speciellt inom den sociala dimensionen av 
hållbar utveckling. Därför kan vi inte annat än anta att den information vi fått är korrekt och att 
hennes uppfattning inom området är relevanta. Det kan även tänkas att hon har ett mer kritiskt 
förhållningssätt till utvecklingen som sker kring hållbara städer som forskare. 

Den teknikutveckling som sker idag gör att information snabbt kan bli inaktuell. För att få reda på den 
senaste informationen samt rimliga antagen om framtida teknikutvecklingen har kontakt tagits med 
flertalet forskare och kunniga personer inom respektive ämne. Här kan vi anta att deras information är 
korrekt eftersom de är experter inom sina respektive områden. 

För denna litteraturstudie har Internetkällor använts till stor del, eftersom det är ett bra verktyg för att 
enkelt och snabbt söka aktuell information. Dock måste man vara mer uppmärksam på vem som 
skapat informationen.  
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Slutsatser 
De etapper som hittills står klara har inte haft några ställda miljökrav eller krav att redovisa sina 
frivilliga miljöåtaganden. Den data som finns att tillgå visar dock att få byggherrar nått upp till de 
frivilliga åtagandena gällande energieffektivitet och grönytefaktor i Norra 1 och Västra. Om 
miljöåtagandena istället ställdes som krav finns en möjlighet att fler skulle nå målen, speciellt om 
konsekvenserna för att inte nå målen vore att byggherren förlorar rätten till markanvisning i senare 
etapper. Dock innebär en sådan struktur att det blir av större vikt att kraven är rimliga från 
Stockholms stads håll. Tävlingar så som plusenergihuset i Brofästet för att se hur byggherrarna möter 
utmaningar och vilken nivå som är rimlig för olika krav är i så fall näst intill nödvändiga. Trots 
avsaknaden av krav har byggherrarna i Norra 1 och Västra ändå byggt mer energieffektiv än 
boverkets krav, vilket visar på att de frivilliga åtagandena ändå kan vara incitament i sig. 
Förhoppningsvis ger de mer miljövänliga byggnationerna byggherrarna lärdomar de kan ta med sig 
till de senare etapperna. Installationer så som sopsug visar också på en vilja från Stockholms stads håll 
att förbättra avfallshanteringen i området.  

Det finns idag inga miljökrav för Loudden annat än det övergripande miljöprogrammet som 
genomsyrar Norra Djurgårdsstaden. Det handlar om att bli en klimatpositiv stadsdel genom att minska 
utsläppen och energianvändningen och samtidigt producera energi inom området. Genom ny teknik 
skapas kretsloppslösningar för avfallet och avlopp för att minska påverkan på miljön. 

För att Loudden ska kunna bli en nollstad krävs inom de olika områdena att: 

Energi: Bostäderna sänker sin energianvändning, ett rimligt mål vore 20 kWh/m2, samt att 
energibehovet på 17 708 000 kWh/år (för femvåningshus) täcks upp av lokalt och koldioxidneutralt 
producerad energi.   

Utsläpp: Loudden kan ta hand om 100 124,6 ton koldioxidekvivalenter, motsvarande 14,7 km2 
grönyta eller 2,24 km2skogsområde. Förutsatt att bostäderna själva producerar den mängd energi de 
kräver från koldioxidneutrala energislag.  

Avfall:  Loudden helt och hållet själv tar hand om allt sitt eget avfall. 

Sett från ett tekniskt perspektiv är det möjligt att uppnå de krav som krävs för att Loudden ska bli en 
nollstad inom energiområdet. Om bostäderna sänker sin energianvändning till 20 kWh/m2 är solenergi 
är ett rimligt alternativ för att producera lokal, koldioxidneutral energi. Takytan i Loudden räcker till 
för att täcka upp bostädernas energibehov, men beroende på bostädernas höjd krävs olika 
verkningsgrad på solpanelerna. Det största hindret är dagens lagar som tydligt skiljer på producenter 
och konsumenter i elnätet. Resultatet att Loudden kan bli självförsörjande på energi är dock något 
missvisande då varken energibehov under byggperiod eller för transporter är inräknat, inte heller den 
energi som åtgår för att producera de produkter invånarna konsumerar.  

Endast sett till bostäder skulle Loudden kunna bli en utsläppsneutral stadsdel, då det räcker med att 
bostädernas energibehov täcks upp av t.ex. solenergi. Men när invånarnas transport, 
konsumtionsvanor och livsstil inkluderas i studien räcker inte stadsdelen till för att ta vara på 
mängden koldioxidutsläpp dessa ger upphov till. Vi ser ingen annan lösning på detta än att 
befolkningen ändrar sina konsumtionsvanor och livsstil, och inte förrän dess att befolkningen lever 
koldioxidneutralt kommer Loudden att bli en nollstad gällande koldioxidutsläpp. Dock är utsläpp från 
byggperioden inte inräknat i detta påstående.  
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Så som dagens lagar och sophanteringssystem ser ut är resultatet för avfalls-området av 
undersökningen att Loudden som stadsdel inte kommer att kunna ta hand om sitt eget avfall. På grund 
av de systemgränser som finns och avsaknad av data säger detta dock ingenting om 100 procent 
återvinning i området där avfallet processeras utanför stadsdelen. Vår slutsats är att Loudden troligtvis 
inte kommer att kunna helt och hållet ta hand om sitt eget avfall. En eventuell förhoppning för 
framtiden skulle dock kanske kunna vara att se 100 procent återvinning i området, alternativt hela 
Stockholm som en ”zero waste”-stad.  

Sammanfattningsvis är det i dagsläget fullt möjligt att bygga bättre rent tekniskt. Det som verkar vara 
hinder för mer ambitiösa mål än de som finns i dag för Norra Djurgårdsstaden är snarare sociala och 
ekonomiska aspekter, så som lagar och dagens politik, samt konsumtion och levnadsvanor som bidrar 
till en enorm ökning av stadens ekologiska fotavtryck. Det spelar även stor roll hur systemgränserna 
dras, eftersom nollenergihus troligtvis inte är rimliga ur ett livcykelperspektiv med dagens 
byggmaterial. Precis som vi, har Stockholms stad valt att bortse från byggperioden när de siktar på ett 
koldioxidneutralt Norra Djurgårdsstaden, alltså utan ett livcykelperspektiv. Inte heller har invånarnas 
transport- och konsumtionsvanor tagits i åtanke. Men även om alla bostäder byggs helt 
koldioxidneutrala och med ren el, där produktion och transport av byggmaterial också tas med i 
kalkylerna kan inte Loudden bli en nollstad inom området utsläpp på grund av befolkningens 
levnadsvanor. Hur systemgränserna har dragits borde göras tydligt för allmänheten innan man väljer 
att marknadsföra sina systemlösningar, med inbyggda levnadsstilar, som hållbara. Vår slutsats är att 
då de tre dimensionerna av hållbarhet överlappar varandra är det inte optimalt att fokusera på enbart 
en av dem, eftersom detta inte ger en tillräcklig helhetsbild.  
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Framtida forskning 
Denna studie visar på att det är tekniskt möjligt att bygga både koldioxidneutrala hus som dessutom är 
nollenergihus i Stockholm och Sverige. Anledningarna till att dessa mål inte sätts för 
nybyggnadsprojekt ligger snarare i samhällets sociala konstruktioner, livsstilar och politik. Dock finns 
det redan mycket forskning kring dessa områden och förslag på hur de hinder man identifierat bör 
överbryggas (vilket vi stött på under sammanställningen av denna undersökning). Något som snarare 
borde studeras vidare är de ekonomiska möjligheter som finns för att bygga dessa typer av städer, och 
ekonomiska incitament för de eventuellt högre investeringskostnader som kan uppkomma.  

Det skulle vara intressant att ta denna studie längre och inkludera även den sociala dimensionen, för 
att designa en både ekologiskt och socialt hållbar stad. Att göra studien ur ett LCA-perspektiv, där 
hela kedjan av produktion av byggmaterial, transport och användning av staden tas med, skulle även 
det vara väldigt intressant. För att identifiera de hinder som finns där, och se hur de kan överbryggas. 
Speciellt då Wangel påstår att byggfasen står för större energiförbrukning och koldioxidutsläpp än vid 
användning av staden. 

Ytterligare en aspekt i det hela som kräver vidare studier är huruvida Kungliga Nationalstadsparken 
och andra skogspartier kring Stockholm skulle kunna räknas som koldioxidsänka för Stockholms 
stads befolknings levnadsvanor. Hur stort utrymme har vi att röra oss på koldioxidutsläppsmässigt 
med de närliggande koldioxidsänkor som finns? Vad skulle vi behöva ändra på i våra levnadsvanor 
för att inte överskrida den kvoten? Skulle det vara etiskt försvarbart att använda Sveriges stora 
skogsområden som en ursäkt för våra utsläpp av växthusgaser ur ett globalt perspektiv?  

Det vore som tidigare nämnt även intressant att studera om Masdar city:s idé med podcars drivna på 
ren el skulle kunna vara en möjlighet i Norra Djurgårdsstaden, eller andra delar av Stockholm och 
Sverige. Inom energiområdet vore det intressant att studera om solenergi i kombination med 
energilagring i batterier skulle kunna vara en effektiv lösning för att göra bostäderna i Loudden till 
nollenergihus eller plusenergihus. Angående avfall vore det även intressant att studera vidare på om 
Stockholms stad i stort skulle gå att ställa om till en ”zero waste”-stad.  
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