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FOSSILFRITT OCH TRAFIKSMART DJURGÅRDEN

Alla transporter av varor och per-
soner på Djurgården är fossilfria, ev. 
införande av miljözon klass 3.

Djurgården är känt som cykelvänligt. 

Ny gång- & cykelbro förbinder 
Strandvägen och Galärparken.

Djurgårdsbron har stängts av för 
icke nödvändig biltrafik.

Lokal skyttel är etablerad samt 
utökad kollektiv båt-, spår- och 
busstrafik.

Parkeringsplatser har omvandlats till 
upplevelseytor. 

Vår energianvändning är fossilfri och 
delvis lokalt producerad. 

Kvarvarande plast kommer från 
fossilfria källor

Avtal och överenskommelser med trafikoperatörer om 
fossilfritt finns på plats för
• landbaserad kollektivtrafik
• vattenburen kollektivtrafik
• transportörer, bud, turistbussar, taxi
• gaturenhållning och sophämtning

Vår egna fordonspark är fossilfri. 

Ytor är omfördelade från biltrafik till gående och 
cyklister.

Vi underlättar för cyklister genom att tillhandahålla 
säker cykelparkering. 

Utredning och projektering Trafikkontoret.

Permaneta åtgärder för ökad trafiksäkerhet genomförs.

Försök med skyltning, vidare utredning av fysisk av-
stängning.

Strategisk utredning Trafikförvaltningen i samarbete 
med privata aktörer.

Minskning med 200 parkeringsplatser. 

Vår energianvändning har minskat med 20% jämfört 
med 2019.

75% av vår fossila energianvändning är borttagen 
jämfört med 2019.

Kvarvarande plast och engångsmaterial redovisas med 
handlingsplan för minskning.

Vi har rutiner för såväl inköp som för projekt med 
hänsyn till fossilfritt.

- Ett bilfritt Djurgården är definierat.
- Åtgärdsplan fastställd utifrån Trafikutredning.

Plan finns för omställning till fossilfritt av specialfordon.
Alla nya fordon drivs fossilfritt. 

Vi arbetar strukturerat och tillsammans för ett cykelvänligt 
Djurgården. 

Budgetuppdrag för ny bro till Trafikkontoret.

ProvIsoriska trafiksäkerhetsåtgärder testas i enlighet med 
Trafikutredning. 

- Utredning med Trafikkontoret för begränsning av biltrafik.
- Avstängning flyttas på försök och avstängningstid ökas.

Förbättrad information i city och på Djurgården om 
kollektiv trafik och resvägar, tydligare hållplats- och stations-
utrop i spårvagn.

Test av avstängning parkeringsplatser.

- Vi undersöker förutsättningarna för etablering av lokal 
solpark. 
- Vi mäter alla vår energianvändning och har mål för energi-
effektivisering. 

- Vi har identifierat vår kvarvarande fossila energianvändning        
och har en plan för hur den skall fasas ut. 
- Vi har alla elavtal med förnybar energi. 

- Vår användning av plast och engångsmaterial är kartlagd. 
- Vi har börjat att byta ut fossilbaserad plast. 

Vi har alla implementerat en hållbarhetspolicy som driver 
mot minskad fossilanvändning i leverantörsledet.
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HÅLLBAR MATKULTUR

Djurgården är etablerad som en 
destination för hållbar matkultur 
och god mat  - för gästen, persona-
len, Östersjön och planeten.

Vi främjar matproduktion som gyn-
nar biologisk mångfald både lokalt 
och globalt. 

Vårt matsvinn är minimerat. 

Vi inspirerar andra inom hållbar matkultur.

Vi informerar om matens påverkan och kan ange 
CO2-avtryck för vår verksamhet.

Vi prioriterar närodlat och uppmuntrar till egen odling.

Det kött, fisk och grönt vi serverar uppfyller WWF:s 
kriterier för grön. 

Vårt kött kommer från djur som får beta eller naturbe-
teskött.

Andelen miljömärkta eller egenodlade råvaror som vi 
använder har ökat med 50% jämfört med 2022.  
Var och en sätter egna mål för 2027.

Vi deltar i initiativ som stödjer biologisk mångfald. 

Vårt matsvinn per serverad portion är halverat jämfört 
med 2022.

Vi har skapat en samsyn runt hållbar matkultur och  
genomför tillsammans aktiviteter som stärker denna.

Vi har alltid växtbaserade rätter på menyn.

Vi lagar, presenterar och serverar mat på ett sätt som 
bidrar till ökad konsumtion av hållbara proteinkällor och 
hållbarhetskloka val.

Det kött, fisk och grönt vi serverar uppfyller WWFs  
kriterier för gul och grön. 

Vi mäter andelen miljömärkta eller egenodlade råvaror som 
vi använder och även egenodlat. 

Vi lär oss mer och tar hänsyn till pollinerare och biologisk 
mångfalt i våra egna planteringar. 

Vi mäter och redovisar vårt matsvinn, och beräknar svinn 
per serverad portion.

Vårt matsvinn hämtas till biogas alternativt kompost/kom-
posteras. 
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ÖPPET,  TILLGÄNGLIGT OCH VÄLKOMNANDE

Djurgården är världskänt som en 
öppen och välkomnande åretrunt-
destination för natur, kultur och 
nöjen. 

Djurgården är tillgängligt och väl-
komnande för alla.

Djurgården är tryggt, säkert, rent 
och snyggt.

De evenemang som arrangeras på 
Djurgården är sjysta och säkra. 

Djurgården är känt som öppet och välkomnande under 
utökad tid och säsong jfr 2022.

Alla medarbetare har tillgång till kunskapsbank vad 
gäller tillgänglighet, inkludering och värdskap. 

En struktur för ökad återvinning på Djurgården finns 
på plats. 

Kontinuerligt utvecklingsarbete enligt ”Åtagande för ett 
rent och snyggt Djurgården”.

Vi arbetar med belysning utifrån varje plats unika för-
utsättningar, för ökad trygghet och med hänsyn till miljö.

Alla evenemang som arrangeras på Djurgården följer 
uppsatta riktlinjer/kravlista. 

Vi erbjuder ett attraktivt utbud året runt.

Vi arbetar kontinuerligt med att höja vår kompetens vad 
gäller tillgänglighet, inkludering och värdskap, och delar 
kunskaper och erfarenheter med varandra.

Vi tydliggör information om tillgänglighet, var och en och 
tillsammans.

En översyn av skräp och sopsituation har genomförts.

Alla har antagit policyn Åtagande för ett rent och snyggt 
Djurgården. 

Vi städar Djurgården tillsammans minst en gång per år. 

Vi arbetar med belysning utifrån varje plats unika förutsätt-
ningar, för ökad trygghet och med hänsyn till miljö.

Det finns en fastställd kravlista för evenemang som 
implementeras för såväl externa som interna evenemangs-
arrangörer.

Vid större livemusikarrangemang använder vi verktyg som 
Dare to Care för ökad trygghet.
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EN VÄRLDSUTSTÄLLNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Djurgårdens arbete för att bevara, 
nyttja och utveckla vårt kulturarv är 
världskänt. 

Vi lockar, inspirerar och engagerar 
våra gäster genom vårt sätt att ar-
beta tillsammans långsiktigt hållbart.

Djurgården är internationellt känt 
som platsen där man med förank-
ring i historien kan finna framtidens 
lösningar.

Djurgården är en scen för viktiga 
samtal om hållbar utveckling och vi 
är en självklar röst i debatten. 

De varor vi säljer i våra butiker är 
ansvarsfullt producerade.

Djurgårdens arbete för att bevara, nyttja och utveckla 
vårt kulturarv inspirerar andra.

En majoritet av våra gäster uppfattar att vi har ett 
gemensamt budskap kring hållbarhet. 

Externa aktörer ser Djurgården som en scen för 
hållbar innovation och Djurgårdens aktörer som viktiga 
samarbetspartners.

Viktiga externa hållbarhetsmöten söker Djurgården 
som värdplats. 

Det är tydligt i våra butiker vilka produkter som är 
hållbara och har producerats ansvarsfullt.

Utifrån våra värderingar informerar vi våra gäster om  
Djurgårdens signum: tradition och förnyelse i samklang.

Vår kommunikation och våra utställningar stödjer en hållbar 
utveckling. 

Vi har alla, var och en, antagna hållbarhetspolicyer som 
bidrar till helheten. 

Djurgården är av Stockholm stad utpekad som en arena 
och testområde för hållbara lösningar - ett innovationsom-
råde. 

Vi arrangerar eller tar emot ett större arrangemang med 
koppling till hållbarhet.

Vi gör var och en nulägesanalys av försäljningen i våra buti-
ker och tar fram en handlingsplan att öka andelen hållbara 
och ansvarsfullt producerade produkter.


