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Abstract

Education and environmental goals at the Stockholm
Royal Seaport - A helping hand for the sustainable
development?
Fanny Hansson Matilda Hellholm

Stockholm Royal Seaport is one of Europe´s largest urban development 
projects. The city of Stockholm has ambitious environmental goals 
and a vision for Stockholm Royal Seaport to develop into a world-
class environmental urban district. In order to achieve the aspiring 
goals, requirements are set in the agreement with property 
developers with land allocation. The city of Stockholm offers a 
capacity development programme to assure fulfilling of the 
requirements and simultaneously educate the property developers.  
     The aim of this thesis is to examine how the requirements and 
capacity development programme in Norra 2, the third leg in the 
development of Stockholm Royal Seaport, has contributed to spreading 
knowledge among the property developers. The thesis is limited to 
investigating energy requirements. With focus on the technical 
solutions used to obtain a low energy usage and what the developers 
will carry on to future projects. 
     The analysis indicates that the capacity development programme 
has a positive effect on the developer’s collaboration to achieve 
more sustainable buildings. Strict verifying of the requirements has 
been a contributing factor to the positive results in Stockholm 
Royal Seaport. Several technical solutions are incorporated in the 
buildings in order to meet the requirements of energy savings. This 
leads to advanced systems that are difficult to manage and has been 
an issue for the developers. Another issue is ambiguous and 
contradictory requirements that according to the developers has 
taken a considerable amount of time and resources to fulfil. Setting 
requirements is important in developing more sustainable buildings. 
If demands are not made a lot of companies will chose the cheap and 
simple way to maximize profits. Continuing setting requirements and 
having a dialogue between stakeholders in an early stage is 
essential for a continuing sustainable development. 
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SAMMANFATTNING 
 
Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största hållbara 
stadsutvecklingsprojekt. Stockholms stad har höga hållbarhetsmål och 
visionen att det ska vara en stadsdel i världsklass. I arbetet med att 
uppfylla målen ställs miljö- och hållbarhetskrav på byggherrar med 
markanvisning i Norra Djurgårdsstaden. För att säkerställa att kraven 
uppfylls och samtidigt utbilda byggherrarna i hållbarhetsfrågor håller 
Stockholms stad i ett kompetensprogram.  

Syftet med examensarbetet är att utreda hur Stockholms stads 
krav och kompetensprogram för etapp Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden, 
har bidragit till att sprida kunskap och erfarenheter hos deltagande 
byggherrar. Rapporten avgränsas till att studera energikraven. Fokus 
ligger på vilka tekniska lösningar som används för att erhålla en minskad 
energianvändning i byggnaderna samt vad byggherrarna tar med sig till 
framtida projekt.  

Resultatet av undersökningen visar att kompetensprogrammet 
haft en positiv effekt på byggherrarnas samverkan och vilja att 
tillsammans klara kraven och bygga hållbart. En annan bidragande orsak 
till de positiva resultaten i Norra Djurgårdsstaden är Stockholms stads 
noggranna uppföljning av kraven. Att det kontrolleras att det som byggs 
är det samma som det som projekterats.  

För att uppfylla energikraven har flera tekniska lösningar 
behövts, vilket leder till byggnader med avancerade system som är svåra 
att förvalta. Byggherrarna anser att otydliga och motsägelsefulla krav har 
varit ett tids- och resurskrävande störningsmoment. Samtidigt är 
kravställning en viktig del i att bygga mer hållbart. Ställs det inte krav 
bygger många företag på den enklaste och billigaste vägen för att 
maximera vinsterna. Fortsatt kravställning och dialog mellan 
byggbranschens aktörer i ett tidigt skede är väsentligt för en fortsatt 
hållbar utveckling.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Norra Djurgårdsstaden, kompetensprogram, kravställning, 
energianvändning, byggherrar, hållbart byggande   
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ORDLISTA 
 
Markanvisning  Överenskommelse mellan kommun och 

byggherre som ger byggherren ensamrätt att 
under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse eller 
upplåtelse av ett visst markområde för 
bebyggelse. 

 
Kommunfullmäktige Antar översiktsplaner och detaljplaner.  Är den 

högst beslutande församlingen i kommunen, 
går att jämföra med riksdagen. 

 
A-temp Invändiga arean för den yta som värms till mer 

än 10°C.  
 
Exploateringsavtal Preciserar vad intentionerna med detaljplanen 

är. Anger vad kommunen och byggherren 
ansvar för. 

 
Detaljplan Ett dokument som reglerar hur ett avgränsat 

område ska bebyggas och hur vatten- och 
markområden får brukas. 

 
Översiktsplan  Ett dokument som översiktligt visar de 

framtida och långsiktiga planerna av den 
fysiska miljön. 

 
Specifik 
energianvändning  Byggnadens energianvändning fördelat på A-

temp. Hushållsenergi räknas inte med.
  

 
Programhandling Preliminära handlingar som går från 

idéskisserna till att resultera i ett bygglov. 
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Systemhandling  Detaljerade handlingar som utformas under 
projekteringsprocessen efter klartecken för 
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Bygghandling Handling som innefattar så pass detaljerad 
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Klimatskal Är de delar av en byggnad som gränsar mot en 

yttre omgivning. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

I Sverige finns det ett stort behov av nya bostäder, framförallt i 
storstadsregionerna. Marknadsläget i Storstockholm sammanfattas i 
Boverkets analys av bostadsmarknaden (2016a) med att efterfrågan på 
bostäder är större än utbudet. För att möta behovet av nya bostäder ökar 
nyproduktionen av bostäder i regionen enligt Stockholms länsstyrelse 
(2016). Samtidigt som städerna växer och det byggs allt fler bostäder 
måste byggnationen ske på ett kontrollerat och hållbart sätt för att 
hushålla med jordens resurser.  

För att uppfylla behovet av nya bostäder och samtidigt bidra till 
en hållbar stadsutveckling, utvecklar Stockholms stad den hållbara 
stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. När Stockholms stad beslutar om 
nya etapper i Norra Djurgårdsstaden ställer de olika miljö- och 
hållbarhetskrav på byggherrarna som ska bygga där (Stockholms Stad, 
2009). Byggherre används som en fackterm som inom byggbranschen. 
Det är byggherren som initierar, planerar, finansierar samt ansvarar för 
projektets genomförandeprocess. Efter genomförandet kan byggherren 
fortsätta äga och förvalta byggnaden alternativt sälja den vidare. Vid 
försäljning faller ansvar för framtida drift och underhåll således på 
köparen. Köparen kan exempelvis vara en bostadsrättsförening skriver 
Fristedt, Ryd & Sandesten (2012).  

För att säkerställa att de krav som är utformade i Norra 
Djurgårdsstaden uppfylls och samtidigt utbilda byggherrarna i 
hållbarhetsfrågor håller Stockholms stad i ett kompetensprogram 
(Stockholms stad, 2017b). Förhoppningarna med detta är bland annat att 
öka förståelsen för hållbart byggande och därefter viljan att bygga mer 
hållbart hos byggherrarna även i framtiden. Områdena där Stockholms 
stad ställer krav är klimatanpassning, transporter, avfall, hållbara 
byggnader och energi.  

Energianvändningen i bostäder och lokaler utgör cirka 40 procent 
av den totala energianvändningen i Sverige idag uppger 
energimyndigheten (2015). Hur byggnader och lokaler uppförs med 
tanke på energianvändning är därför en viktig fråga inom 
bostadsbyggandet.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utreda hur kravställning och 
utbildning, främst genom Stockholms stads kompetensprogram, sprider 
kunskap och erfarenheter som utvecklar ett mer hållbart byggande. 
Syftet är även att ge en indikation till Stockholms stad hur deras arbete 
med kompetensprogrammet bidrar till ett hållbart byggande i Norra 
Djurgårdsstaden. Målet är att efter genomförda studier besvara följande 
frågor: Vad har kompetensprogrammet resulterat i för byggherrarnas 
fortsatta strävan att bygga mer hållbart, även i kommande projekt? Hur 
kraven påverkar byggherrarna, med fokus på hur de ställer sig till 
energikraven och vilka lösningar som används för att erhålla en minskad 
energianvändning? Hur kan kravställning och kompetensprogram 
förbättras för att uppnå en mer hållbar utveckling inom byggbranschen?  
 
1.3 Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställningen som examensarbetet behandlar är: 
Vilken påverkan har utbildning och hårt ställda krav, om hållbarhet och hållbart 
byggande, på byggherrar i planeringen av framtida projekt? 
 
1.4 Avgränsning 

Detta examensarbete avgränsas till att undersöka hur energikrav, ställda 
av Stockholms stad i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, har 
mottagits, använts i projektering och tagits vidare i kommande projekt 
som byggherrarna håller i. Att utreda alla kraven skulle vara för 
tidskrävande. Arbetet avgränsas ytterligare till uppföljning och 
intervjuer med byggherrarna som medverkat i etappen Norra 2, den 
etappen i Norra Djurgårdsstaden där kompetensprogrammet startades 
och detaljerade krav ställdes för första gången.  
 
1.5 Metod 

Examensarbete utgörs av litteraturstudie, intervjuer med nyckelpersoner 
inom kompetensprogrammet samt en intervjustudie med byggherrarna 
i etappen Norra 2. En semistrukturerad intervjustudie genomförs, där 
intervjufrågorna utformas utifrån litteraturstudien samt intervjuer med 
berörda personer inom kompetensprogrammet. Intervjustudien 
analyseras och sammanfattas i ett resultat. Metodiken i examensarbete 
beskrivs mer utförligt i kapitel 3. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Hållbart byggande 

Hållbarhet anses ofta vara ett oklart uttryck även om uttrycket har blivit 
mer definierat på senare år. Hållbarhetsuttrycket delas in i en teoretisk 
modell med tre områden: ekologisk-, social-, och ekonomisk hållbarhet. 
Varje område berör olika ämnen som ska beaktas för att uppnå 
hållbarhet. Det första området ekologisk hållbarhet innefattar bland annat 
klimatförändringar, energianvändning, biologisk mångfald, transporter 
och avfall. Det andra området social hållbarhet innefattar bland annat 
hälsa, säkerhet, mångfald, rättvisa och mänskliga rättigheter. Slutligen 
berör det tredje området ekonomisk hållbarhet ämnen som resultat, bidrag 
och tillstånd (Fostensson Helin & Sandström 2015). För att uppnå 
hållbarhet och hållbart byggande, måste dessa tre områden tas i 
beaktande och vara i balans med varandra vilket kan ses i figur 2.1 
(Ekobygg 2014). 
 

 
 

Figur 2.1 Teoretisk hållbarhetsmodell 
 
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen syftar 
till en hållbar utveckling och beskriver miljön i Sverige utifrån de 
ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna (Boverket, 2017). 
Miljömålen följs upp årligen och flera mål kan direkt relateras till bygg- 
och fastighetsbranschens miljöpåverkan. Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö, Bara naturlig försurning, samt God bebyggd miljö är enligt 
Boverket (2016b) särskilt relevanta för bygg- och fastighetsbranschen. En 

Social 
hållbarhet

Ekologisk 
hållbarhet

Ekonomisk    
hållbarhet
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övergripande målformulering av God bebyggd miljö beskrivs i Statens 
offentliga utredningar (2017):  
 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
 
2.1.1 Hållbarhetsredovisning 
En hållbarhetsredovisning är en rapport där verksamheter visar för 
omvärlden hur de jobbat med hållbarhet och hållbar utveckling, utifrån 
deras hållbarhetsplan. En hållbarhetsplan är i sin tur ett dokument där 
planerna för hur man ska jobba med hållbarhet och hållbar utveckling 
presenteras. Det grundläggande syftet i en hållbarhetsredovisning är att 
öka transparensen och att styra verksamhetens hållbarhetsprocesser 
(Fostensson Helin & Sandström 2015). 

Viktigt för utvecklingen av hållbarhetsredovisningar är GRI, 
Global Reporting Initative. GRI är en internationell organisation som 
grundades 1997 och förfogar över en mängd riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning. Organisationens grundidé är att vara ett nätverk 
för medverkande företag och organisationer och genom tydliga riktlinjer 
medföra ett förbättrat hållbarhetsarbete. Företagen och organisationerna 
arbetar tillsammans för att utveckla riktlinjerna (GRI, 2017). Att 
registrera hållbarhetsredovisningen hos GRI är frivilligt, men sedan 2008 
har det blivit obligatoriskt för Sveriges alla statliga företag att registrera 
sin hållbarhetsredovisning enligt GRI vilket innebär att Stockholms stad 
är skyldiga att göra det (Stockholms stad, 2009).  
 
2.1.2 Kravställning 
Inom byggbranschen finns olika lagar, förordningar och krav att förhålla 
sig till. När det kommer till miljö finns det på nationell nivå lagar i Plan- 
och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) som reglerar miljöfrågor 
samt planläggning av mark och byggnader. I Boverkets byggregler (BBR) 
finns föreskrifter och allmänna råd utifrån lagarna. I ett byggprojekt är 
det byggherren som är skyldig att lagar och förordningar uppfylls. På 
regional nivå finns regler i PBL hur kommunerna ska utforma översikts- 
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och detaljplaner, med syfte att säkerställa utformningen av den 
bebyggda miljön. Varje kommun har en egen översiktsplan som visar 
hur man ska främja en långsiktig utveckling gällande den bebyggda 
miljön. Riktlinjer för bebyggelse, mark- och vattenanvändning i ett 
avgränsat område regleras i detaljplaner (PBL 2010:900). På 
kommunnivå kan även handlingsprogram för miljöanpassningar 
förekomma. Exempel på detta är Stockholms stads miljöprogram för 
arbetet med Norra Djurgårdsstaden. 
 
2.2 Norra Djurgårdsstaden 

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största 
stadsutvecklingsprojekt. 2010 antog Stockholms stad ett 
handlingsprogram för att göra det till en stadsdel i framkant gällande 
hållbar stadsutveckling. Målen i miljö- och hållbarhetsprogrammet 
preciseras i ett handlingsprogram som även redovisar kraven som 
staden ställer på byggherrar som är aktiva i Norra Djurgårdsstaden. I 
Norra Djurgårdsstaden planeras det för 12 000 nya bostäder och 35 000 
nya arbetsplatser på ett område som sträcker sig från Hjorthagen i norr 
över Värtahamnen och Frihamnen, till Loudden i söder, se figur 2.2.  
 

 
 

Figur 2.2 Områdeskarta Norra Djurgårdsstaden, källa: Stockholms stad 
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Utveckling av Loudden ligger sist i planeringen och beräknas vara färdig 
2030 (Stockholms stad 2017b). Den första kontorsbyggnaden invigdes 
2010 i Värtahamnen och i oktober 2012 stod de första bostäderna färdiga 
(Johnson, 2014). 
 
2.2.1 Norra 2 
Norra 2 är den tredje etappen i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, 
etappen är belägen i Hjorthagen och gränsar till Husarviken och 
Kungliga nationalstadsparken. Beslut om att anvisa mark togs i 
exploateringsnämnden i december 2009 (Stockholms stad 2009). Marken 
tilldelades åtta olika byggherrar, indelning enligt figur 2.3, som 
tillsammans uppför ungefär 600 bostäder i området. Fördelning av 
bostäderna är cirka 60 procent hyresrätter och 40 procent bostadsrätter. 
 

 
 

Figur 2.3 Tomtindelning byggherrar Norra 2, källa: Stockholms stad 
 
I figur 2.4 redovisas en tidslinje över viktiga milstolpar och 
förutsättningar för arbetet med kompetensprogrammet och 
kravställningen i Norra Djurgårdsstaden. Norra 2 är den första etappen 
som startades efter att kommunfullmäktige antog handlingsprogrammet 
för Norra Djurgårdsstaden. Det är således den första etappen där 
detaljerade krav ställdes och där kompetensprogrammet påbörjades. Vid 
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de två tidigare etapperna Västra och Norra 1 skrevs frivilliga 
miljöåtagande med byggherrarna baserade på kraven i Norra 2. 
Byggstart för Norra 2 skede 2014 och 2016 var det inflyttning i de första 
bostäderna (Stockholms Stad, 2017a). 

 
 

Figur 2.4 Tidslinje kompetensprogrammet Norra 2 
 

Redan i markanvisningstävlingen för Norra 2 framförde Stockholms stad 
en kravspecifikation på miljö- och hållbarhetskrav. Dessa formulerades 
för att minska miljöpåverkan men även för att stimulera till innovativa 
lösningar. Kraven fastställdes senare vid tecknandet av 
exploateringsavtal, ett avtal mellan kommunen och byggherren om 
genomförande av detaljplan (Stockholms stad, 2009). 
 
2.3 Kompetensprogrammet 

Kompetensprogrammet utvecklades som ett hjälpmedel för att stödja 
byggherrar i arbetet med att uppnå kraven. Stockholms stad erbjuder 
seminarier kopplade till kraven som ställs i Norra Djurgårdsstaden. 
Under seminarierna beskrivs och motiveras kraven, goda exempel visas 
upp och den senaste forskningen lyfts med syfte att ge en förståelse för 
miljö- och hållbarhetskraven samt utbilda byggherrar och konsulter som 
är verksamma i Stockholm. 
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Kompetensprogrammet genomfördes för första gången i etappen 
Norra 2. Från mars 2010 till november 2011 hölls tio seminarium som 
behandlade Miljödesign & Energi, Teknikdesign, Utomhusmiljö, 
Kretslopp, Transport, Inomhusmiljö, Byggmaterial, Livsstil, Gröna tak 
och väggar samt Energi. Seminarierna ägde rum under halvdagar, oftast 
eftermiddagar redovisar Tarrodi (2012). Till varje seminarietillfälle tilläts 
byggherrarna, bjuda med sina arkitekter och konsulter. Seminarierna 
genomfördes i början av projekteringsprocessen som stöd för 
byggherrarna och deras konsulter i projekteringen. Seminarietillfällen 
utgjorde även ett tillfälle för alla byggherrar att dela erfarenheter under 
kaffepauser. I början av kompetensprogrammet förelåg en del motstånd 
från byggherrarna och protester mot att kraven ställdes, men ju fler 
seminarier som hölls desto fler deltagare anslöt enligt Anders Widerberg 
(2017), projektledare för kompetensprogrammet vid starten. Stockholms 
stad utförde 2012 en intern utvärderingar av upplägget och innehållet i 
kompetensprogrammet för Norra 2, utifrån utvärderingen har 
kompetensprogrammet utvecklats och fortsatt användas i kommande 
etapper.  

Utöver kompetensprogrammet har Stockholm stad hållit i Forum 
för hållbara lösningar, en marknadsdag med presentationer och 
utställning av produkter och tjänster inom miljöteknik, i syfte att 
underlätta kontakten mellan byggherrar och leverantörer. Till skillnad 
från kompetensprogrammet är dessa inte projektspecifika och lockade 
därför ett större antal människor enligt Stockholms stad (2014).  
 
2.3.1 Uppföljning 
Kraven som ställs behöver följas upp i flera olika skeden i 
byggprocessen, programhandling, systemhandling, bygghandling, 
relationshandling och efter två års drift. Byggprocessens olika skeden 
skildras i Figur 2.5. 

 

 
Figur 2.5 Byggprocessens skeden 

Systemhandling Programhandling Relationshandling Bygghandling 



Kap. 2 Bakgrund 

 9 

Uppföljning sker via Hållbarhetsportalen, som är ett digitalt verktyg där 
byggherrarna själva laddar upp sina handlingar samt beräkningar 
utförda enligt föreskrivna beräkningsverktyg. Det finns inget vite på 
miljöarbeten från staden om kraven inte uppfylls. Det ska istället ses som 
ett incitament att prestera bra resultat och bygga i Norra 
Djurgårdsstaden. Stockholm är en attraktiv marknad att bygga i och att 
lyckas med att uppfylla kraven kan ge fortsatta markanvisningar och ett 
bra rykte. Det är även ett internationellt projekt som får mycket publicitet 
i andra länder, enligt Christina Salmhofer hållbarhetsstrateg Norra 
Djurgårdsstaden (2017). Resultaten från byggherrarnas beräkningar 
redovisas öppet på seminarierna och i Stockholms stads 
hållbarhetsredovisningar, att inte klara kraven kan leda till ett lägre 
anseende i branschen.   
 
2.4 Energianvändning i byggnader 
I dagens samhälle utgör energianvändningen i byggnader ungefär 40 
procent av Sveriges totala energianvändning (Energimyndigheten, 
2015). I BBR finns regler på vilken specifika energianvändning en 
byggnad får ha. Specifik energianvändning är den energi som levereras 
till en byggnad för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 
fastighetsel. Kravet varierar beroende på var i Sverige byggnaden är 
belägen, om den används som bostad eller lokal och om den värms upp 
med el eller inte. Sverige är indelat i fyra klimatzoner där Stockholm 
ligger i zon III. För en byggnad i Stockholm som har annat 
uppvärmningssätt än elvärme är kravet 80 kWh/m2 och år enligt avsnitt 
9:23 i senaste versionen av BBR som gavs ut i slutet av 2016. (Boverket, 
2016c). I 2.4.1 redovisas kraven på energianvändning som Stockholms 
stad ställt på byggherrarna i Norra 2 sedan markanvisningen 2009.  

Olika strategier och satsningar har utvecklats och fortsätter 
utvecklas för att minska energianvändningen. Bland annat har EU:s 
energieffektiviseringsdirektiv uttalat ett mål om att all bebyggelse 
mellan åren 1995 och 2050 skall halvera sin energianvändning 
(Stockholms stads miljöprogram, 2016). Stockholms stads 
hållbarhetsredovisning (2017a) framhäver att kommunfullmäktiges 
beslut 2010 att utveckla Norra Djurgårdsstaden med en miljöprofil är en 
utav dessa strategier och satsningar för att minska energianvändningen 
i byggnader. 
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2.4.1 Energikrav Norra Djurgårdsstaden 
Örjan Lönngren (2017), energi- och klimatstrateg vid Stockholms stads 
miljökontor, beskriver att kraven utformades i diskussion med 
byggbranschen och olika byggherrar, där utgångspunkten var vad man 
trodde var möjligt att uppnå och vilka krav man kunde ställa. Kraven för 
energihushållningen, som skickades ut till markanvisningen 2009, var 
följande: 

• Byggnaden ska vara optimerad för användning av förnyelsebar 
energi och spillenergi. Den ska även ha ett klimatskal med hög 
energiprestanda, som i sin tur innebär en byggnad med väldigt 
låga energibehov. 

• Energianvändningen ska högst uppnå 55 kWh/m2 och år, räknat 
på A-temp, varav högst 15 kWh/m2 och år elektricitet. 

• 30 % av fastigheternas egen förbrukade fastighetsel ska vara lokalt 
producerad förnybar energi. Den potentiella överskottselen ska 
tillhandahållas elnätet. 

• Taket till fastigheterna ska ha en optimal lutning och orientering 
för solceller. 

• Alla vitvaror, fläktar, pumpar och belysning ska ha den lägsta 
energiförbrukningen. 

• Individuell mätning av tappvarmvatten, el och värme ska 
installeras i varje lägenhet för att de boende ska kunna avläsa och 
styra sin egen energianvändning och därefter debiteras för bara 
just sin egen användning. 

• Produkter med hög energiprestanda ska utses för att kunna ge de 
boende en möjlighet att ha en hushållsel som ej överstiger 20 
kWh/m2 och år. 

• Under byggskedet ska energianvändningen ligga på en låg nivå 
och all elektricitet som används ska vara miljömärkt enligt 
Miljöstyrningsrådets föreskrifter “Elektricitet från förnybara 
energikällor” Nivå 3. (Stockholms stad, 2009) 

 
Kraven för energihushållning revideras något till kontrollplanen och 
kom att se ut som följer: 

• Energianvändningen i byggnader (köpt energi, A-temp, 
exklusive hushållsel) överstiger ej 55 kWh/m2 och år, varav 
högst 15 kWh/m2 och år fastighetsel. Byggnadens 
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energianvändning ska redovisas och godkännas enligt stadens 
anvisningar före byggstart. 

• Varje fastighet genererar minst 30 % av sin egen använda 
fastighetsel baserad på lokalt producerad förnybar elenergi. 
Byggnadens beräknade egengenererade el ska redovisas och 
godkännas före byggstart. 

• De vitvaror och belysning som installeras ska vara 
energieffektiva. Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för 
vitvaror, avancerad nivå, ska uppfyllas, som gäller vid 
tidpunkten för godkännande. 

• El som används under byggskedet ska vara miljömärkt. Under 
förvaltningsskedet är målet att få till stånd långsiktiga 
leveransavtal av miljömärkt el mellan förvaltare/boende och 
elleverantör. 

• Individuell mätning av hushållens och verksamheters 
energianvändning ska ske och boende/verksamheter ska kunna 
avläsa och reglera den. Varje lägenhet/verksamhet ska kunna 
debiteras för tappvarmvatten, värme och hushålls-
/verksamhetsel.  

• Energianvändning på byggarbetsplatsen ska begränsas enligt 
riktlinjer i IMCG rapport 2010. Energianvändningen ska mätas 
och redovisas. (Stockholms stad, 2011a) 

 
Byggherrarna har i Norra 2, om de vill, fått möjlighet att tillgodoräkna 
sig lokalt producerad energi i energiberäkningarna, vilket innebär att 
den totala energianvändningen blir lägre. I senare etapperna togs det 
bort vilket förklaras i hållbarhetsredovisningen (2015) med att 
Stockholms stad ville ha en fortsatt utveckling av energikraven. 
Energianvändningen i projekten har beräknats enligt Svebys metodik 
(Stockholm stad, 2011b). Sveby, Standardisera och verifiera 
energiprestanda för byggnader, drivs av bygg och fastighetsbranschen 
som ett program där branschen tolkat funktionskraven på 
energihushållning i BBR. Programmet fastställer standardiserat 
brukande för beräkning och hur kontroll av energiprestanda ska gå till. 
Syftet är att ta fram underlag för energianvändning utefter branschen, 
både från beräkningar i tidiga skeden och kontroll av uppmätta värden 
efter två års användning av byggnaden.  
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2.4.2 Energieffektivt byggande 
Att bygga energieffektivt är ett lagkrav i dagens samhälle. Samtidigt som 
nya sätt att energieffektivisera utvecklas är det viktigt att se till att 
energieffektiviseringen inte leder till ett sämre inomhusklimat eller 
inomhusmiljö enligt avsnitt 9:91 i BBR. Enligt Örjan Lönngren är det som 
gör störst skillnad, på energieffektivt byggande, inga komplicerade 
tekniska lösningar. Istället borde vikt läggas på täta klimatskal, bättre U-
värden och minska köldbryggor. Tekniskt svåra byggnader med många 
olika system, är svårare att underhålla menar Lönngren (2017). 

För att förenkla och strukturera synsättet på energieffektivt 
byggande kan man använda sig av “Kyotopyramiden”, figur 2.6.  

 

 
Figur 2.6 Kyotopyramiden. 

 
Botten av pyramiden symboliserar det som har störst påverkan på det 
energieffektiva byggandet och det man bör fokusera på i första hand. 
Den första delen handlar om att minimera värmebehovet genom t.ex. en 
tät klimatskärm och välfungerande ventilation. Följande del i pyramiden 
behandlar minimering av elbehovet genom val av energisnål utrustning. 
Efter det kommer utnyttjandet av solenergin och därefter val av system 
som underlättar reglering av sin egna energianvändning. Slutligen väljs 
en optimal energikälla för just det projektet, för att minimera risken för 
överdimensionerat värmesystem (Andrén Tirén 2010). 
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2.5 Erfarenheter och lärdomar 

Norra Djurgårdsstaden är inte den första hållbara stadsdelen som satsats 
på i Sverige. Två tidigare projekt, med liknande tankebanor som Norra 
Djurgårdsstaden, är Västra hamnen i Malmö och Hammarby Sjöstad i 
Stockholm. Dessa två projekt är exempel på tidigare hållbara stadsdelar 
man kan ta lärdomar från. 
 
2.5.1 Västra hamnen, Malmö 
Västra Hamnen är en stadsdel i Malmö med målsättningen att vara en 
attraktiv och hållbar stadsdel. Lärdomar har varit att jobba mycket på 
samverkansprocessen mellan staden och byggherrarna. Det finns ingen 
tydlig mall utan gäller att hitta en balans mellan de ställda kraven från 
staden och kreativiteten hos byggherrarna. Energianvändningen har 
också varit en fokusfråga där erfarenheter visar att energiberäkningarna 
genomförs utan riktigt omdöme och att uppföljningen under byggtiden 
inte är tillräcklig. Lärdomar från de praktiska lösningarna hos Västra 
Hamnen har bland annat varit välisolerade byggnader, vikten av att 
beräkna köldbryggor samt att i ett tidigt skede projektera för byggnadens 
energianvändning och att besiktningsmännen bör vara hårdare vid 
överlämnandet av byggnadens drift (Persson, 2013). 
 
2.5.2 Hammarby Sjöstad, Stockholm 
När planen för Norra Djurgårdsstaden togs fram var Hammarby Sjöstad 
en inspirationskälla enligt Widerberg (2017). Det var ett projekt, likt 
Norra Djurgårdsstaden, med höga hållbarhetsmål. Utvärderingen av 
Hammarby Sjöstad visar dock att många av dessa hållbarhetsmål, och 
särskilt energieffektiviseringsmålen, aldrig uppnåddes. Även om många 
krav kanske inte uppnåddes helt var projektet ett stort steg i rätt riktning 
mot en hållbar stadsdel. Många av hållbarhetsmålen för Hammarby 
Sjöstad kom att utvecklas till Norra Djurgårdsstaden. En av de mest 
betydande lärdomarna från Hammarby Sjöstad är vikten av att följa upp 
kraven som ställts på byggherrarna, att kontrollera att det som 
projekterats är det som blir byggt. När uppföljningen slarvas med är det 
lätt att fuska, vilket byggherrarna tyvärr tar i beaktning (Lönngren, 
2017). 
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3. METODIK 

3.1 Metodval 

Detta examensarbete är en studie av kompetensspridning genom 
utbildning av och kravställning på byggherrar. En intervjustudie valdes 
för att kartlägga utfallet av spridningen och analysera varje byggherres 
syn på kompetensprogrammet och kravställningen. Inledningsvis har en 
litteraturstudie genomförts för att anskaffa bakgrundsinformation samt 
grundkunskaperna som krävts i genomförandet av examensarbetet. I 
bakgrundsarbetet inkluderades även deltagande i ett seminarium under 
kompetensprogrammet för kommande etapp i Norra Djurgårdsstaden. 
Litteraturstudien låg till grund för utformandet av frågorna som ingick i 
intervjustudien. Efter intervjustudien genomfördes en bearbetning av 
intervjuerna samt analys av svaren. 
 
3.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har utförts för att få en bakgrund om Stockholms 
stads arbete i Norra Djurgårdsstaden, en djupare förståelse för hållbart 
byggande och energianvändningen i byggnader. Den främsta 
informationskällan för teorin i studien har varit elektroniska källor i form 
av rapporter och redovisningar. Information har även hämtats från 
skriven litteratur samt muntliga intervjuer med personer som är eller har 
varit involverade i kompetensprogrammet. En viss bakgrundsstudie på 
företagen som medverkade i intervjustudien genomfördes i det 
förberedande arbetet inför intervjuerna. 

Vid genomförandet av litteraturstudien har trovärdigheten av 
varje källa bedömts enskilt och källkritiskt. I litteraturstudien ingick även 
en analys av tidigare utvärdering av kompetensprogrammet som 
genomfördes 2012 vid kompetensprogrammets slut. Den analysen har 
bidragit till resultat och diskussionen.  
 
3.3 Intervjustudie 
I diskussion med Stockholms stad gavs kontaktuppgifter till 
byggherrarna som varit verksamma i etappen Norra 2. Av åtta 
tillfrågade byggherrar genomfördes intervjuer med fem som ställde 
positiva till att delta i studien och tog sig tid att träffas. Intervjutiderna 
bokades via mailkontakt och respondenterna fick möjlighet att del av 
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frågorna i Bilaga 1, i förhand för att ha möjlighet att förbereda sig och ta 
fram relevant material för att få ut mer av intervjuerna.   

Intervjuerna genomfördes i fyra fall av fem på respondenternas 
kontor, i det femte fallet var platsen Stockholms stads platskontor. 
Tidsåtgången varierade mellan 45 till 60 minuter. Intervjuerna har varit 
semistrukturerade där fasta frågor utformades med möjligheten att ställa 
öppna följdfrågor. Inspelning och transkribering valdes bort på grund av 
den tidskrävande processen och för att informationen som behövdes, för 
utförandet av examensarbetet, inte kräver transkribering. Namn på 
företagens representanter har tagits bort av anonymitetsskäl. För att 
besvara de frågeställningar som arbetet syftar till anses det inte 
nödvändigt att redovisa respondenternas namn och företaget de 
representerar. 

Efter intervjuerna sammanställdes svaren för att bearbeta 
informationen som tagits upp. Därefter användes informationen som 
underlag till resultatdelen, tillsammans med analysen av tidigare 
utvärdering. Nyckelteman plockades ut från varje intervju för att 
identifiera intressanta likheter och skillnader i intervjusvaren. Detta 
redovisas i sammanställningen av resultatet. Utifrån resultatet har 
diskussion och slutsats bearbetats fram.
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4. RESULTAT 
4.1 Litteraturstudie 

I följande avsnitt presenteras resultat och analys på utvärderingen av 
kompetensprogrammet utförd av Tarrodi (2012). I utvärderingen ingick 
intervjuer med projektledarna, från samtliga åtta byggherrar som 
deltagit i kompetensprogrammet för Norra 2. Kompetensprogrammet 
för Norra 2 var det första i sitt slag, i Norra Djurgårdsstaden, och 
utvärderingen syftar därför till att ta tillvara på erfarenheter för 
att utveckla de kommande seminarieserierna på bästa sätt. 
 
4.1.1 Tidigare utvärdering av kompetensprogrammet 
Byggherrarna har i stort varit nöjda med kompetensprogrammet, men 
uttryckt att det både funnits bra och dåliga delar. Det är ett bra initiativ 
från staden som ökar detaljkunskapen kring viktiga områden inom 
hållbart byggande. Kompetensprogrammet har haft fokus på och 
erbjudit mycket inspiration, men det är seminarierna med konkreta 
lösningar som varit mest uppskattade, menar byggherrarna. 
Åsikterna om energiseminariet delade sig i två grupper där den ena 
gruppen tyckte det var givande, eftersom energi spelar en stor roll i 
projektet och det är därför bra att alla är på samma kunskapsnivå. Den 
andra gruppen tyckte också att ämnet var viktigt, men menade att 
branschen redan börjar bli bra på energi och att seminariet låg på en för 
grundläggande nivå.  

Vidare har sloganen “lätt att göra rätt” kommit upp vid ett flertal 
gånger. Byggherrarna menar att det inte får bli för dyrt och komplicerad 
att bo i området, något som kan ske på grund av många installationer 
som är svåra att förvalta samt administrera tillhörande dokument. 

Tiden byggherrarna fick lägga ned, en halvdag varje månad, 
tyckte alla kändes rimlig. Dessutom menar byggherrarna att det var 
viktigt att få en helhetsbild över hela seminarieserien, även om det 
innebär en relativt hög arbetsbelastning. En byggherre menar även att 
den intensiva tiden med seminarium bidrog till att man knöt kontakter 
och lärde känna de andra byggherrarna bättre. När frågan om 
seminarierna kom rätt i tiden under processen, var svaren mycket 
varierade. Vissa seminarier kom alldeles för tidigt och andra alldeles för 
sent, menar byggherrarna. Dock är alla överens om svårigheterna med 
att passa in seminarierna då projekteringsprocessen är lång.  
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I övrigt tycker byggherrarna att de hårt ställda kraven från staden, 
trots att de varit påfrestande och stött på motstridigheter, har varit 
viktiga för utvecklingen av hållbart byggande. Byggbranschen är 
vinstdrivande och om hållbara lösningar inte är lönsamma behövs krav 
som “tvingar” dem i rätt riktning. Är det ingen som ställer krav byggs 
det inte mer hållbart. 

Att projektet i Norra Djurgårdsstaden har blivit dyrare än andra 
projekt, håller alla byggherrar med om. Dels handlar det om dyra 
installationer för att uppnå alla kravställningar, men stora kostnader 
ligger också i en ökad resursåtgång hos byggherren då det är många nya 
frågor som måste behandlas. Fler konsulter hyrs in och måste vara 
verksamma under en längre tid än normalt. 

Slutligen talar byggherrarna om den fortsatta utvecklingen av 
kompetensprogrammet till kommande etapper i Norra Djurgårdsstaden. 
Trots att alla byggherrar är positivt inställda till kompetensprogrammet 
är de tveksamma till om exakt samma upplägg och seminarium är rätta 
vägen att gå, om de ska bygga i Norra Djurgårdsstaden igen. En 
utveckling av kompetensprogrammet är nödvändig. Ett förslag är att det 
ska finnas en indelning av olika seminarier med “baskunskap” och 
“fördjupad kunskap”. På så vis skulle både nya och gamla byggherrar i 
Norra Djurgårdsstaden känna sig inspirerade. Dock vill man inte förlora 
den viktiga dialogen mellan alla byggherrar i samma etapp. 
 
4.2 Intervjustudie 

I följande stycke presenteras resultatet av genomförd intervjustudie. I 
Norra 2 har totalt åtta byggherrar varit delaktiga. För ett optimalt resultat 
hade alla åtta intervjuats, men av olika anledningar intervjuades fem av 
åtta. De intervjuade är för närvarande projektledare hos byggherrarna 
för projektet i Norra 2. Vissa av projektledarna var själva inte delaktiga i 
början av Norra 2 när kraven ställdes och kompetensprogrammet ägde 
rum. För resultatets skull spelar detta ingen roll då en av huvudfrågorna 
är hur kunskapen från kompetensprogrammet spridits. Byggherrarna 
fick alla samma frågor från Bilaga B1.1. Fokus för intervjuerna har varit 
att undersöka vad byggherrarna tyckt om hårt ställda krav och 
kompetensprogram, hur de klarat av energikraven och hur de förvaltat 
kunskaperna och erfarenheterna de erhållit.
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4.2.1 Allmänt 
Av fem tillfrågade byggherrar byggde tre bostadsrätter och två 
hyresrätter. Två av projektledarna deltog personligen i 
kompetensprogrammet för Norra 2, resterande tre tog över projektet i ett 
senare skede. Alla fem byggherrarna har tagit in konsulter som hjälp att 
klara kraven. De flesta tog endast hjälp av en energikonsult som räknade 
på energianvändning hos byggnaden och tog energikraven i beaktning, 
medan en byggherre tog hjälp av en miljökonsult som var ansvarig för 
hela processen och alla krav. Flera byggherrar diskuterade om 
anställning av en miljökonsult hade varit att föredra då det var mer jobb 
med kraven än vad de räknat med. 

4.2.2 Norra Djurgårdsstaden 
Anledningarna till att byggherrarna ursprungligen ville bygga i Norra 
Djurgårdsstaden är många. De genomgående anledningarna är följande: 

• Det är ett av Stockholm största utvecklingsområden. 
• Byggherren är endast verksam i Stockholm där detaljplanerad 

mark är en bristvara.  
• Byggherren har krav att bygga ett visst antal lägenheter per år och 

Norra Djurgårdsstaden är ett stort område. 
• Området är intressant med nya och innovativa idéer. 
• Läget, nära den kungliga nationalstadsparken.   

 
Tre av fem byggherrar är med i framtida projekt i Norra 
Djurgårdsstaden. Olika anledningar har gjort att byggherrarna fortsatt 
eller inte fortsatt bygga i Norra Djurgårdsstaden. Krav att bygga ett visst 
antal lägenheter i Stockholmsområdet varje år medför att man mer eller 
mindre blir tvungen att bygga i Norra Djurgårdsstaden eftersom det inte 
finns så mycket tillgänglig mark i Stockholm. Vidare vet byggherrarna 
att de kan få betalt för lägenheterna i området, även om det kostar mer 
att bygga där än i ett vanligt nybyggnadsområde där inte lika höga krav 
ställs, och ser det som en chans att få utvecklas under byggprocessen. 
Fortsättningsvis är det en speciell och vacker plats vid vattnet och den 
kungliga nationalstadsparken. Några anledningar till ett icke fortsatt 
byggande i Norra Djurgårdsstaden är att projektet är resurskrävande för 
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företaget samt missnöje i lönsamheten och högre kostnader, till skillnad 
från uppfattningen i början av projektet. 
 

4.2.3 Kompetensprogrammet 
Kompetensprogrammet får överlag bra betyg av alla byggherrar som 
menar att programmet är ett forum där de får nya kunskaper och 
synvinklar om hållbart byggande samt träffar andra byggherrar i 
projektet Norra 2 och ser att alla behandlas lika av Stockholms stad. 
Några av byggherrarnas nuvarande projektledare vet däremot knappt 
vad kompetensprogrammet innebär, då de inte var med i början av 
projektet. Kompetensprogrammet har generellt uppfattats mer som en 
inspirationskälla än en samling av konkreta lösningar, menar 
byggherrarna. Det har varit bra med inspiration men en mer praktisk 
genomgång av lämpliga produkttyper hade också varit önskvärt. Det är 
svårt att få praktisk hjälp i sin projektering i och med att alla byggherrar 
oftast ligger i olika faser i projekteringen. Ett ytterligare problem som 
uppstått är om seminarierna kommit in för sent i byggherrarnas 
projektering, då är det nämligen lätt att åsidosätta det seminariet och 
kraven som kretsar runt just det seminariet. 

Kompetensprogrammets seminarium har ägt rum under 
halvdagar vilket många tycker är mycket tid att avsätta, men menar ändå 
att det är svårt att se hur det skulle fungera på annat sätt. Det nära arbetet 
med andra byggherrarna anses vara positivt och lärorikt, både under 
seminarietillfällena och vid byggherremötena. Vissa vågar till och med 
påstå att de lärt sig mer av varandra än själva kompetensprogrammet 
och hade önskat fler regelbundna möten med byggherrarna än de fått. 
Byggherremötena brukar inte finnas i så stor omfattning som i arbetet 
med Norra Djurgårdsstaden. Många är vana att ha något enstaka möte 
där endast administrativa och logistiska detaljer under byggtiden 
diskuteras istället för att förklara, kontrollera att allt fungerar och dela 
erfarenheter med varandra, som i Norra Djurgårdsstaden. 

4.2.4 Energikraven 
Ambitionen med höga krav är god, även om det inte blivit helt perfekt 
alla gånger, menar byggherrarna. Vissa av kraven har motverkat 
varandra som t.ex. energikraven och dagsljuskraven. För att uppfylla 
kravet på dagsljus kan ett alternativ vara att öka fönsterytan, något som 
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ger en högre energianvändning. Uppfylls energikraven är det svårt att 
uppnå dagsljuskraven och vice versa. Dagsljusfaktorn är därför en viktig 
fråga redan i detaljplaneskedet och att det görs lämpliga avvägningar 
kring förhållandet mellan täthet och dagsljus.  

En synpunkt från byggherrarna är att detaljplanens utformning, 
som reglerar placering och höjd på byggnaderna, gjort det svårt att 
uppnå kraven. Detta har spridit en känsla av att Stockholms stad ställer 
krav utan att en lösning på hur de ska uppfyllas finns. Kraven som varit 
lättast att förstå är energikraven, en anledning till det är att det finns ett 
värde, 55 kwh/m2 och år, att projektera mot. Krav ställda inom andra 
områden än energi har ibland upplevts som svårförståeliga. Det har 
förekommit frågor kring hur byggherrarna ska nå upp till kraven och 
hur de ska kontrolleras och styrkas.  

Fyra av fem byggherrar tycker energikraven är svåra att uppfylla. 
Svårigheter uppkommer på grund av att byggherrarna inte haft en 
liknande byggprocess innan och projekteringen måste göras annorlunda. 
Ett nytt projekteringssätt är tidskrävande och leder till kostnader för 
byggherrarna som vanligtvis inte uppkommer i ett projekt. Samtidigt, 
menar byggherrarna, att det inte är mycket svårare att uppföra 
byggnaden under produktionen. En byggherre anser att det inte alls var 
svårt att bygga enligt ställda energikrav. Främsta orsaken är att de byggt 
enligt dessa krav under en längre period och endast använder sig av 
beprövade metoder från tidigare projekt.  

Lösningar som byggherrarna använts för att klara energikraven:  
• Fasader med låga U-värden. 
• Pir-isolering som är en mer effektiv isolering än mineralull. 
• Fönster och dörrar med låga U-värden. 
• Reducering av köldbryggor, särskilt runt fönster och vid 

balkonger. En byggherre har använt hängande balkonger från 
taket, för att få bort köldbryggorna från balkongen helt.  

• FTX-system 
• Solceller 
• Solfångare 

Alla byggherrarna tycker det blivit onödigt svårt med många tekniska 
lösningar. I flera fall har solceller, solfångare och FTX behövts i samma 
byggnad för att uppfylla energikraven, vilket har känts som minst ett 
system för mycket om byggnaden ska vara lätt att förvalta. 
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Något som skiljer sig från “vanliga” byggprojekt är att Stockholm 
stad, i Norra Djurgårdsstaden, varit nitiska med kraven och noggrant 
följt upp dem i alla steg. Även om det kan upplevas som krävande blir 
resultatet bättre när det kontrolleras att det som projekterats faktiskt blir 
byggt. 

4.2.5 Erfarenheter och efterarbete Norra 2 

Byggherrarna upplever att medvetenheten om hållbarhetsfrågor har 
ökat under byggprocessen och att de utför fler energikalkyler än innan. 
Medvetenheten rör emellertid bara en övergripande kontroll, detaljerna 
beträffande energi och miljö lämnar de över till konsulter. Fyra av fem 
byggherrar tycker att det är lättare att bygga mer energieffektivt när de 
vet mer om tillvägagångssättet. Den femte byggherren anser att de inte 
lärde sig så mycket eftersom de redan byggt med dessa krav, och har 
därför inte lärt sig så mycket mer. 

När frågan om de tagit med sig några kunskaper, från 
kompetensprogrammet i Norra 2, till kommande projekt svarade tre 
byggherrar att de antagligen inte kommer ta med sig några kunskaper. 
Två av dessa menar att det kostat för mycket pengar, medan en kände 
att de visste det mesta och redan bygger enligt energikraven i alla 
projekt. De resterande två byggherrarna svarade att de lärt sig mycket av 
processen och kommer lära sig av sina misstag till kommande projekt. 
Med det sagt kommer de trots allt inte satsa mot energikravet 55 
kWh/m2 och år, räknat på A-temp om det inte krävs, men det behöver 
inte betyda att de lägger sig precis vid BBR-kravet. 
Anledningar till icke fortsatt användning av den nya kunskapen är 
följande: 

• Somliga lösningar är inte tillräckligt kostnadseffektiva. 
• Tycker inte att Stockholm stads kravställning är formulerad på 

det bästa sättet. Felprioriteringar och krav går emot varandra. 
• För höga kostnader att bygga enligt kraven och den process som 

ligger bakom.
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5. Analys och diskussion 

I följande kapitel analyseras och diskuteras byggherrarnas svar från 
intervjustudien och tidigare utvärderingen av kompetensprogrammet i 
Norra Djurgårdsstaden. Hur energikraven och kompetensprogrammet 
bidragit till ett mer hållbart byggande diskuteras även. Kapitlet avslutas 
med erfarenheter som arbetet i Norra Djurgårdsstaden har fört med sig. 
 
5.1 Allmänt  

Byggherrerollen beskrivs i avsnitt 1.1 med att byggherren ansvarar för 
genomförandeprocessen och därefter antingen förvaltar byggnaden eller 
säljer den vidare. Vilken skillnad det ger på byggnadens kvalitet är en 
aspekt att tänka på. Det finns nämligen en risk att producenter av 
bostadsrätter som inte sköter förvaltningen utan säljer vidare efter 
uppförandet, låter kortsiktig vinst gå före långsiktig kvalité.  Hållbara 
och långsiktiga materialval prioriteras bort till förmån för billigare 
alternativ som maximerar försäljningspriset. Korta garantitider i 
byggbranschens standardavtal vid upphandling leder till att det är 
acceptabel att välja dåliga material. En garantitid på tre till tio år gör att 
billiga material kan väljas om det håller längre än den tiden vilket leder 
till att renovering kan behövas redan efter tio till femton år. När 
renoveringsbehovet i bostadsrättsföreningar, uppstår har privatpersoner 
det finansiella ansvaret men inte nödvändigtvis den kunskap som 
behövs.  

Förvaltare, som ska äga huset, väljer oftast material som håller 
längre eftersom de har ansvaret för underhåll och drift av byggnaden. 
Kravställning från Stockholms stad förebygger att dåliga material byggs 
in i huset. En annan långsiktig kravställning från stadens sida är att 
husets faktiska energianvändning mäts efter två år för att kontrollera att 
det som projekterats uppfylls.  

Vid intervjuerna framkom att kraven tagit mycket tid och resurser 
på företaget att uppfylla. Flera byggherrar nämnde i efterhand att de 
kunde tänka sig ta in en miljösamordnare för att minimera tiden de har 
lagt ned. Huruvida användandet av konsulter är lönsamt ur ett 
kostnadseffektivt och tidsbesparande perspektiv lämnas utanför i det 
här examensarbetet. Intressant i det här fallet är vad som händer med 
kunskapsspridningen om alla tar in konsulter. De inhyrda konsulterna 
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är experter inom området och är involverade i detaljer medan 
byggherrarna endast får en övergripande koll. 

Kompetensprogrammet inspirerar byggherrarna vad gäller 
hållbarhetsaspekten energi men behöver de en mer detaljerad kunskap? 
När projektet är klart försvinner expertisen med konsulten. Får 
byggherren, genom att anställa en konsult inom hållbart byggande, in 
mer kunskap och erfarenhet från någon utanför eller släpper de all 
kontroll istället? Kunskapsspridningen blir antingen hämnade av att 
endast experter jobbar med frågan eller så tar byggherren tillvara på 
kunskapen från experten också. 
 
5.2 Norra Djurgårdsstaden 

Norra Djurgårdsstaden är ett attraktivt område där många vill bygga och 
bo. Priserna på bostäder är höga och lönsamheten vid försäljning är god. 
Flera byggherrar nämner dock att projekteringen som krävts för att klara 
kraven, har blivit kostsammare än vad de ursprungligen trott. Detta har 
i sin tur påverkat lönsamheten i projektet och är en av anledningarna till 
att två byggherrar inte kommer fortsätta bygga i Norra Djurgårdsstaden. 
En viktig frågeställning är hur man ska få byggherrarna att projektera för 
hållbarare byggnader i andra delar av Stockholm och övriga kommuner 
där lägenhetspriserna inte är lika höga. Leder kompetensprogrammet 
och kraven till fortsatt hållbart byggande i andra stadsdelar eller är det 
endast bra resultat i Norra Djurgårdsstaden som eftersträvas. Det skulle 
vara intressant om kompetensprogrammet genomfördes i en annan del 
av Stockholm eller annan kommun där man inte får lika bra betalt för 
lägenheterna. 

I varken Västra Hamnen, Hammarby Sjöstad eller Norra 
Djurgårdsstaden valde man att ha vite om kraven, för att bygga där, inte 
uppfylldes. Med det menas att en projektering kan visa på ett resultat 
där alla krav uppfylls, medan själva produktionen senare uppvisar ett 
resultat där projekteringsresultatet inte alls uppfylls, och ändå behöver 
ingen egentlig åtgärd eller korrigering ske. Det kan tyckas underligt att 
Stockholms stad valde att ställa krav, på detta sätt, i Norra 
Djurgårdsstaden även efter att energikraven haft dåliga slutresultat i 
Hammarby Sjöstad. Vad de däremot gjort i Norra Djurgårdsstaden är en 
mer omfattande uppföljning än i de tidigare projekten och slutresultaten 
ser hittills bättre ut. Om detta beror på uppföljningen eller något annat 
är svårt att säga, men något har hänt. Frågan är om uppföljning är svaret 
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på hur slutresultatet ska bli bättre eller om införande av vite är det? Eller 
leder införande av vite till en rädsla att misslyckas så att byggherrarna 
inte längre vill bygga där krav ställs? 

Norra 2 är första etappen, i Norra Djurgårdsstaden, där 
kompetensprogrammet genomfördes och krav ställdes. Ett viktigt 
efterarbete ligger i att lärdomar och erfarenheter för etappen tas till vara, 
vilket ofta kan glömmas bort när man går vidare till nästa projekt. 

 
5.3 Kompetensprogrammet 

Flera av de intervjuade byggherrarna kände inte till begreppet 
kompetensprogrammet eller förväxlade det med Forum för hållbara 
lösningar, som beskrivs i avsnitt 2.3. Vilken vikt som ska läggas på om 
begreppet och konceptet kompetensprogrammet förts vidare går att 
diskutera men begreppet är inte tillräckligt allmänt känt när personer 
som arbetar med projekt inom Norra Djurgårdsstaden inte känner till 
det. Även om det inte är själva koncepten kompetensprogrammet som 
Stockholms stad vill föra vidare är det en varningssignal att kunskapen, 
som vill spridas vidare, kanske inte heller har fått någon spridning. 

En anledning till att flera inte känner igen kompetensprogrammet 
är att de själva inte deltagit. Några av företagen har bytt projektledare. 
Det kan ha varit olika projektledare i projekterings- och 
produktionsfasen eller så har projektledaren som deltog i 
kompetensprogrammet gått i pension eller slutat på företaget. Man vill 
inte att kompetensen försvinner bara för att projektledaren byts ut. 
Samtidigt sprider kanske personen, som gick kompetensprogrammet, 
kunskapen vidare i sina framtida projekt, även om det innebär i andra 
positioner eller företag. En noterbar skillnad mellan de som själva 
deltagit i kompetensprogrammet och de som kommit in senare är att det 
finns ett större motstånd till kraven från de som inte deltagit i 
kompetensprogrammet. De tycker kravställningen har varit jobbigare att 
förhålla sig till och har inte samma förståelse för kraven. 

Upplägget av kompetensprogrammet anser många byggherrar 
har varit mer inspiration än konkreta lösningar de kan ta till sig och 
använda sig av. Praktiska lösningar är svåra att få med rätt i 
projekteringsprocessen. Under kompetensprogrammet har en öppen 
dialog mellan byggherrarna inom samma etapp värderats högt. Flera 
värderar det lika högt som att lära sig mer om hållbart byggande under 
seminarietillfällena.  
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5.4 Energikraven 

Byggherrarna anser att kraven från Stockholms stad varit vagt beskrivna 
och många gånger svåra att uppnå. Energikraven som skickades ut vid 
markanvisningen 2009 beskrivs i avsnitt 2.4.1 och att vissa av kraven 
uppfattas som oklara är förståeligt. En optimerad lutning på solceller 
efterfrågas men vad anses vara en optimal lutning? Det är svårt att 
definiera vad som menas med spillenergi, klimatskal av toppklass och 
väldigt låga energikrav, vilket kan leda till olika tolkningar. I Avsnitt 
2.4.1 redovisas även kraven som ställdes i kontrollplanen 2011, kraven 
där är lättbegripligare och enklare att efterfölja. Byggherrarna tycker 
även att de fått stå på egna ben för att hitta lösningar till kraven, och det 
har kostat dem mycket tid och pengar. Gör det verkligen att 
byggherrarna ställer sig positiva till fortsatt användning och utveckling 
av dessa krav?  

Nästan alla byggherrar tyckte det var svårt att klara av kraven och 
hade önskat mer praktisk stöttning av Stockholms stad i projekteringen. 
Att kontaktpersoner från staden är lättillgängliga och behjälpliga när 
frågor kring kraven uppkommer skulle underlätta processen för 
byggherrarna. Samtidigt finns risken om Stockholms stad skulle ge mer 
stöttning och vägledning att utvecklingen blir hämmad av att alla bygger 
enligt staden föreskrifter och på samma sätt. Möjligheten att lära av 
varandra och kompetensspridningen uteblir. Byggherren som sedan 
tidigare bygger med dessa krav såg inte några problem med kraven. Är 
byggherrarna mer villiga att bygga hållbart i framtiden om de har en 
smidig byggprocess första gången de bygger med krav och 
kompetensprogram? Eller är risken att byggherrarna tar för givet att 
någon annan kommer hjälpa dem så att deras egen utveckling, i det 
hållbara tänkandet, stannar av? 

Kravställning är ett effektivt sätt att pressa byggherrarna att lära 
sig om hållbar utveckling, hållbart byggande och vikten av bättre 
kvalitet. Det är ett sätt att “tvinga” byggbranschen till utveckling. Dock 
måste hårt ställda krav ha en välstrukturerad plan och backas upp med 
stöd, utbildning och råd för bästa möjliga effekt. Att ställa ogenomtänkta 
krav kan ofta få en motsatt effekt. I avsnitt 4.2.4 beskrivs problematiken 
med detaljplanens utformning som varit ett problem i arbetet med att 
klara kraven för dagsljus samtidigt som energikraven uppfylls. Dessa 
krav motverkar varandra och en onödig konflikt uppstår mellan staden 
och byggherrarna. Byggherrarna känner sig förbisedda när de “måste 
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lösa problemet” utan att det finns någon tanke bakom. Det är 
tidskrävande och kostar pengar vilket inte är populärt, och man kan 
återigen fråga sig, ställer byggherrarna sig verkligen positiva till fortsatt 
användning och utveckling av dessa krav?  

Ett annat problem som uppstått, när det inte riktigt varit klart hur 
alla krav ska bli uppfyllda, är de många olika tekniska lösningar som 
skapats i samma byggnad. Det trots att både Örjan Lönngren, 
Stockholms stad, och flera byggherrar påpekat vikten av att inte ha en 
tekniskt svår byggnad med flera olika installationssystem. För att klara 
kraven har vissa byggherrar tagit fram en lösning där byggnaden har 
både FTX-system, solceller och solfångare. Är det verkligen en hållbar 
lösning? Kommer privat personer kunna förvalta dessa tekniska system 
i bostadsrättsföreningarna utan att köpa in hjälp? Dock är Norra 
Djurgårdsstaden ett utvecklingsområde och testar nya lösningar för att 
komma fram till vad som faktiskt är mest hållbart, men riskerar 
samtidigt att få motsatt effekt. 

Ett ytterligare problem som träder fram är vikten av samma 
kravställningar i olika projekt och etapper. Det är svårt att ta med sig nya 
lösningar när kravställningen ändras från etapp till 
och etapp och från bygge till bygge. Det här var första projektet i Norra 
Djurgårdsstaden med hårt ställda krav och det är naturligt att kraven 
utvecklas till nästa etapp, men hur mycket kan man ta med sig av sina 
tekniska lösningar då? När nya krav fastställs tar det längre tid och 
kostar mer pengar för byggherrarna, eftersom de måste ta fram nya 
lösningar de inte jobbat med tidigare. Om processen måste ske varje 
gång de tar sig an ett nytt projekt är det lätt att tröttna och istället tar de 
sig an projekt där de känner sig bekväma, ett projekt med liknande 
lösningar som tidigare. Byggherren, i Norra 2, som inte tyckte det var 
svårt eller jobbigt att bygga där hade mycket riktigt använt sig av 
liknande lösningar sen innan. Är det bara en invänjningsperiod eller 
borde det finnas krav som sträcker sig över en längre tidsperiod? Hur 
smidigt vore det inte om ett nytt projekt, på ett helt nytt område, hade 
exakt samma krav som tidigare projekt? Funderingar kring om 
processen på så vis blir mer stabil och hållbar uppstår. Dock är en annan 
tanke att det också skulle kunna stanna utvecklingen av det hållbara 
byggandet. 
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5.5 Erfarenheter och efterarbete Norra 2 

Att bygga i ytterligare etapper i Norra Djurgårdsstaden innebär 
deltagande i fler kompetensprogramserier. Betydelsen av att fortsätta 
utveckla kompetensprogrammet har under intervjuerna blivit tydligt. 
Många byggherrar är tveksamma till om de kan tänka sig lägga tiden 
som kompetensprogrammet faktiskt tagit, om det är samma upplägg. En 
naturlig utveckling av kompetensprogrammet sker eftersom ny teknik 
och kunskap hinner utvecklas till nästa gång. Räcker den utvecklingen 
eller bör man ta kompetensprogrammet i den riktningen byggherrarna 
föreslår i 4.1.1 om en indelning av seminarier utifrån baskunskaper och 
fördjupade kunskaper? Eller bör det ta en helt annan riktning?  

Att lära sig av misstag och tidigare liknande projekt har varit 
avgörande för hur utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden gått till. Likt 
Västra Hamnen, kapitel 2.5.1, har Stockholms stad jobbat med en balans 
i samverkansprocessen mellan staden och byggherrarna. Dock är det 
som varit mest avgörande för det lyckade resultatet i Norra 
Djurgårdsstaden erfarenheterna från Hammarby Sjöstad, kapitel 2.5.2. 
Där en av de betydande lärdomarna var vikten av att följa upp de krav 
man ställt. Att se till att det som byggs är det som tidigare projekterats. I 
Norra Djurgårdsstaden har uppföljning varit viktigt, och byggherrarna 
har vid flertalet gånger uttryckt påfrestningen av att staden varit 
“nitiska” med kraven och uppföljningen. Det har dock visat sig lönsamt 
och resultaten har varit positiva. Är bättre uppföljning av kraven en mer 
hållbar metod än att ställa högre och högre krav? Det är alltid mindre 
hållbart att fuska vid högre krav, än att bygga enligt något lägre kraven. 

Tre av fem byggherrar uttrycker att de inte kommer ta med något 
till kommande projekt, av lösningarna eller kunskaperna från 
kompetensprogrammet och deras process i Norra 2. Även om en av 
dessa byggherrar sa att det var för att de redan kunde allt känns 
resultatet oroväckande dåligt. Av svaren från resterande frågorna att 
döma har byggherrarna dock tagit med sig mer kunskap än vad de själva 
anser sig göra, men det är ett problem att de inte inser det faktumet. Hur 
ska utvecklingen av kompetensprogrammet och kravställningen ske så 
att byggherrarna känner att de tar med sig erfarenheter och vill fortsätta 
bygga mer hållbart? 

För utvecklingen av hållbart byggande är det viktigt att ställa 
krav, annars hade det inte blivit någon förändring alls. Flera av 
byggherrarna påpekade att de bygger i Norra Djurgårdsstaden på grund 
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av lönsamhet och brist av annan plats att bygga på i Stockholm. Läst 
mellan raderna bygger de inte där för att de intresserar sig för det 
hållbara tänket och utvecklingen. Utan kravställning - ingen utveckling 
av hållbart byggande. Det visar på vikten av både offentliga- och privata 
aktörers efterfrågan av alternativ med lägre klimatbelastning vid 
beställning av byggprojekt.
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6. Slutsats 
Kompetensprogram och hårt ställda krav har en stor påverkan vad gäller 
att bygga hållbart. Kompetensprogrammet har haft en positiv inverkan 
på byggherrarnas samverkan mot att tillsammans klara energikraven 
och bygga hållbart. Det har, utefter kraven, byggts hållbart med bra 
resultat i Norra Djurgårdsstaden. En stor anledning till de lyckade 
resultaten är stadens noggranna uppföljning, kontrollering att det som 
projekteras är det som byggs. Ytterligare en anledning till goda resultat 
är regelbunden uppföljning, både under byggprocessen men även när 
projektet är klart.  

Även om resultaten varit positiva krävs det bättre samordning av 
kraven för att byggherrarna ska ta med lärdomar och få användning av 
de i övriga projekt. För att klara energikraven har flera tekniska lösningar 
behövt samverka i samma byggnad, även om det också beror på att 
kraven många gånger jobbat emot varandra. Både staden och 
byggherrarna vill använda så “lätta” tekniker som möjligt för att uppnå 
energikraven och hållbarhet - tekniker som står längre och är lättare att 
förvalta. För de flesta byggherrar har det varit svårast med kraven i 
projekteringsskedet. Om byggherrarna hade fått mer stöd och hjälp i det 
skedet hade den processen förmodligen inte setts som ett påfrestande 
moment. Ju smidigare processen blir desto villigare är de att fortsätta 
bygga hållbart, precis som den byggherren som byggt enligt liknande 
krav innan. Byggherrarna som själva deltagit i kompetensprogrammet 
har en positivare inställning till Stockholms stads kravställning. Dialog 
mellan byggbranschens aktörer i ett tidigt skede är väsentligt för en 
fortsatt hållbar utveckling. 

Byggherrar jobbar som de flesta företag mot en god lönsamhet i 
projekten. Ställs inte krav kommer de oftast inte att bygga mer hållbart. 
Rekommendation till Stockholms stad är att fortsätta ställa krav och göra 
processen enklare, genom bland annat kompetensprogram, så det blir ett 
alternativ att alltid bygga hållbart.  
 
6.1 Förslag på fortsatta undersökningar 
Inom Norra Djurgårdsstaden byggs och planeras flera etapper. Det hade 
varit intressant att göra en liknande studie för en kommande etapp, efter 
färdigställande. Både för att kompetensprogrammet har utvecklats och 
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byggherrarnas inställning ändrats, eftersom det inte längre är den första 
etappen med hårt ställda krav och ett kompetensprogram.  

I flera avseenden har kompetensprogrammet och kravställningen 
fungerat för att det ligger i Stockholms attraktiva innerområde, man vet 
att man kan få betalt om man bygger här. En undersökning om hur 
kravställning och kompetensprogram skulle kunna anpassas för att 
fungera i andra kommuner eller platser än Norra Djurgårdsstaden skulle 
därför vara av intresse. 
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 B1.1 

Bilaga 1.  
Intervjufrågor byggherrar Norra 2 

 
Allmänna frågor 
Bygger ni hyres- eller bostadsrätter?  
 
Deltog du personligen i kompetensprogrammet för Norra 2? Om inte 
vad har du fått med dig från den/de personerna på företaget som deltog?  
 
Vad är de största anledningarna till att ni la ett anbud och ville vara med 
och bygga i Norra Djurgårdsstaden?  
 
Har ni några andra kommande projekt i Norra Djurgårdsstaden?  
Varför? Varför inte? 
 
Har ni tagit in en konsult för att klara av energikraven eller har ni 
kunskapen internt? 
 
 
Kompetensprogrammet 
Vad tycker du om kompetensprogrammet? 
 
Vad tycker du om de kraven Stockholms stad har ställt? 
 
Känner ni att ni har inspirerats och fått hjälp av kompetensprogrammet 
i er projektering av ert projekt i Norra Djurgårdsstaden? 
 
Har kompetensprogrammet gett er den kunskap ni behöver? Vad hade 
du velat ha med i kompetensprogrammet?  
 
Hur tror du att kompetensspridning och dialog mellan olika byggherrar 
kan utveckla byggandet?  
 
 
Energikraven 
Vad tycker du om energikraven? Har de varit svåra att nå upp till?  
 
Vad har ni gjort för att klara energikraven? Vad har ni för lösningar? 
 
 



 

 B1.1 

Erfarenheter och efterarbete från Norra 2 
Har ni tagit med er några av de lösningar, kunskaper och arbetssätt, som 
ni använt i Norra 2, in i era nya projekt utanför Norra Djurgårdsstaden? 
 
Är det lättare att bygga mer energieffektivt nu, efter att ni en gång haft 
hårt ställda energikrav på er? 
 
Om ni inte har fortsatt att använda den nya kunskapen för att bygga mer 
energieffektivt, vad är anledningen till det? 
 
Hur ser det ut nu? Har ni haft något seminarium i slutskedet där ni 
kunnat dela nya kunskaper mellan byggherrarna? Om inte, tror du det 
skulle varit en bra idé? 
 
 
Extrafrågor 
Har ni varit med i tidigare etapper i Norra Djurgårdsstaden eller i 
Hammarby sjöstad? Har ni i så fall tagit med er några erfarenheter från 
de tidigare projekten in i Norra 2? 
 
Var det något krav som blev extra dyrt eller trodde man bara det innan 
man började? 
 
Byggherremöte, vad tyckte du om dem? 
 


