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Abstract	  
Since	  environmental	  concerns	  are	  currently	  considered	  more	  and	  more	  legitimate,	  an	  environmental	  
debate	  is	  ongoing	  in	  many	  areas	  of	  society.	  Today,	  a	  worldwide	  urbanization	  is	  a	  fact,	  which	  makes	  it	  
important	  to	  combine	  concepts	  like	  sustainability	  and	  the	  development	  of	  cities.	  Many	  areas	  can	  be	  
included	  in	  such	  a	  discussion,	  and	  an	  example	  of	  that	  is	  urban	  transportation.	  The	  traveling	  habits	  of	  
the	  denizens	  of	  cities	  are	  of	  great	  relevance	  to	  the	  development	  of	  a	  sustainable	  city,	  and	  in	  this	  
report	  the	  traveling	  habits	  of	  residents	  in	  cities	  will	  be	  described	  and	  related	  to	  the	  current	  local	  
transportation	  system.	  More	  specific,	  the	  aim	  of	  the	  report	  is	  to	  examine	  and	  to	  analyze	  traveling	  
habits	  related	  to	  the	  inhabitants	  of	  the	  district	  of	  Hammarby	  Sjöstad	  in	  Stockholm	  and	  furthermore	  
to	  describe	  the	  existing	  transportation	  system	  in	  the	  district	  and	  to	  account	  for	  its	  environmental	  
impact.	  This	  analysis	  leads	  to	  a	  discussion	  about	  environmental	  issues	  related	  to	  energy	  consumption	  
and	  to	  emissions	  in	  the	  transport	  sector,	  and	  a	  connection	  to	  the	  Hammarby	  model	  is	  being	  
presented.	  	  The	  travel	  habits	  of	  the	  denizens	  have	  been	  examined	  by	  conducting	  a	  travel	  survey,	  
which	  has	  been	  distributed	  to	  250	  households,	  where	  72	  responses	  have	  been	  collected.	  This	  
material	  has	  then	  been	  analyzed	  quantitatively.	  The	  result	  shows	  that	  when	  it	  comes	  to	  the	  travels	  of	  
the	  inhabitants	  made	  between	  Hammarby	  Sjöstad	  and	  other	  districts,	  most	  trips	  are	  made	  with	  a	  
local	  tram,	  Tvärbanan.	  This	  transportation	  vessel	  can	  be	  considered	  to	  be	  the	  central	  means	  of	  
transportation	  in	  the	  district,	  unlike	  bus	  traveling,	  which	  only	  makes	  up	  a	  small	  portion	  of	  the	  
traveling.	  After	  the	  tram,	  traveling	  by	  car	  is	  the	  most	  common	  means	  of	  transportation	  to	  
destinations	  outside	  Hammarby	  Sjöstad,	  with	  an	  average	  which	  seems	  to	  be	  lower	  than	  the	  national	  
average.	  Concerning	  traveling	  made	  inside	  the	  district,	  over	  half	  of	  the	  trips	  are	  being	  made	  by	  foot,	  
which	  can	  be	  explained	  by	  the	  limited	  size	  of	  Hammarby	  Sjöstad	  and	  by	  its	  long	  and	  narrow	  shape.	  
Besides	  the	  travel	  survey	  a	  literature	  study	  has	  also	  been	  made	  with	  the	  goal	  of	  highlighting	  the	  
environmental	  impact	  of	  the	  transport	  sector.	  Focus	  has	  been	  directed	  towards	  the	  main	  means	  of	  
transportation	  in	  Stockholm,	  subway,	  tram,	  car	  and	  bus.	  This	  study	  shows	  that	  tram	  and	  subway	  are	  
the	  most	  energy	  efficient	  means	  of	  transportation	  and	  preferable	  from	  an	  environmental	  standpoint	  
thanks	  to	  their	  low	  emissions.	  The	  latter	  is	  also	  true	  for	  biogas	  buses,	  which	  do	  not	  emit	  any	  kind	  of	  
carbon	  dioxide.	  	  The	  usage	  of	  cars	  and	  buses	  run	  by	  petrol	  or	  diesel	  is	  more	  problematic,	  with	  high	  
energy	  consumption	  and	  emission	  levels.	  When	  this	  data	  is	  related	  to	  the	  result	  for	  the	  traveling	  
survey,	  one	  can	  conclude	  that	  the	  tram	  Tvärbanan	  is	  a	  good	  alternative	  from	  an	  environmental	  
standpoint	  and	  that	  its	  importance	  as	  main	  means	  of	  transportation	  in	  the	  district	  is	  positive.	  The	  
traveling	  by	  car	  needs	  to	  decrease	  however,	  which	  will	  be	  a	  challenge	  considering	  how	  many	  of	  the	  
respondents	  in	  the	  survey	  who	  stated	  they	  were	  dependent	  of	  their	  cars,	  but	  a	  transition	  to	  a	  greater	  
usage	  of	  public	  transportation	  could	  be	  facilitated	  by	  an	  expanded	  departure	  frequency	  with	  few	  
disruptions	  on	  the	  tram	  network	  or	  the	  bus	  services.	  Also,	  additional	  expansion	  of	  the	  public	  
transportation	  could	  further	  decrease	  the	  usage	  of	  cars	  in	  the	  district.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Sammanfattning	  
I	  en	  tid	  då	  miljöfrågor	  värderas	  alltmer	  hörs	  en	  miljödebatt	  inom	  många	  områden	  i	  samhället.	  En	  
pågående	  urbaniserning	  över	  hela	  världen	  är	  ett	  faktum	  idag	  och	  därför	  blir	  begreppen	  hållbarhet	  
och	  stadsutveckling	  viktiga	  att	  föra	  samman.	  Många	  områden	  kan	  inkluderas	  i	  en	  sådan	  diskussion,	  
och	  ett	  sådant	  är	  de	  urbana	  transportsystemen.	  Människors	  resvanor	  spelar	  stor	  roll	  för	  utvecklandet	  
av	  en	  hållbar	  stad,	  och	  i	  detta	  arbete	  kommer	  just	  boendes	  resvanor	  att	  belysas	  och	  ställas	  mot	  det	  
befintliga	  transportsystemet.	  Syftet	  med	  uppsatsen	  är	  att	  undersöka	  och	  analysera	  resvanor	  hos	  
boende	  i	  stadsdelen	  Hammarby	  Sjöstad	  i	  Stockholm	  och	  samtidigt	  belysa	  det	  befintliga	  
transportsystemet	  i	  stadsdelen	  och	  redogöra	  för	  dess	  miljöeffekter.	  Denna	  analys	  leder	  till	  en	  
diskussion	  om	  miljöfrågor	  kopplade	  till	  energiföbrukning	  och	  utsläpp	  i	  transportsektorn,	  och	  
relateras	  delvis	  till	  Hammarbymodellen.	  Resvanorna	  har	  studerats	  genom	  en	  enkätundersökning	  som	  
delats	  ut	  till	  250	  hushåll	  och	  där	  72	  svar	  har	  inkommit.	  Detta	  svarsmaterial	  har	  sedan	  analyserats	  
kvantitativt.	  Undersökning	  visar	  att	  när	  det	  handlar	  om	  boendes	  resor	  ut	  ur	  eller	  in	  till	  Hammarby	  
Sjöstad	  så	  sker	  flest	  resor	  med	  tvärbanan,	  vilket	  är	  det	  mest	  centrala	  färdmedlet	  för	  det	  kollektiva	  
pendlandet	  i	  stadsdelen,	  till	  skillnad	  från	  bussåkandet,	  som	  bara	  utgör	  en	  liten	  del	  av	  det	  totala	  
resandet.	  Efter	  tvärbanan	  är	  bilen	  det	  vanligaste	  färdmedlet,	  med	  ett	  snitt	  som	  verkar	  ligga	  betydligt	  
lägre	  än	  riksgenomsnittet.	  Beträffande	  resor	  inom	  stadsdelen	  sker	  över	  hälften	  av	  alla	  resorna	  till	  
fots,	  vilket	  kan	  förklaras	  med	  stadsdelens	  begränsade	  omfång	  och	  form.	  	  Utöver	  enkäterna	  har	  även	  
en	  litteraturstudie	  genomförts	  för	  att	  belysa	  Stockholms	  transportsektors	  miljöpåverkan,	  med	  fokus	  
på	  tunnelbana,	  buss,	  bil	  och	  tvärbana.	  Här	  har	  det	  framkommit	  att	  tunnelbana	  och	  tvärbanan	  är	  de	  
mest	  energieffektiva	  färdmedlen,	  och	  de	  har	  låga	  utsläpp	  av	  växthusgaser.	  Det	  senare	  gäller	  även	  för	  
biogasbussar,	  som	  inte	  har	  något	  utsläpp	  av	  koldioxid	  alls.	  Mer	  problematiskt	  är	  bruk	  av	  bensin	  och	  
dieselbilar	  samt	  diselbussar,	  med	  både	  hög	  energiföbrukning	  och	  höga	  utsläpp.	  När	  denna	  data	  
kopplas	  till	  resultatet	  från	  resvaneundersökningen	  kan	  man	  slutleda	  att	  tvärbanan	  är	  ett	  bra	  
alternativ	  ur	  miljösynpunkt	  och	  att	  dess	  betydelse	  för	  transporterna	  i	  stadsdelen	  är	  positivt.	  
Bilåkandet	  behöver	  dock	  minska,	  vilket	  blir	  en	  utmaning	  med	  tanke	  på	  att	  många	  svarande	  är	  
beroende	  av	  bil,	  men	  där	  en	  övergång	  till	  mer	  kollektivåkande	  skulle	  kunna	  underlättas	  av	  en	  god	  och	  
utökad	  turtäthet	  med	  få	  störningar	  på	  tvärbanan	  och	  på	  busslinjerna.	  En	  ytterligare	  utbyggnad	  av	  
kollektiva	  färdmedel	  skulle	  ytterligare	  kunna	  minska	  bilåkandet.	  	  	  
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1.0 Introduktion	  

1.1	  Introduktion	  
	  	  	  	  	  I	  dagens	  Sverige	  har	  miljöfrågor	  sin	  tydliga	  plats	  både	  hos	  medier,	  beslutsfattare	  och	  i	  delar	  av	  den	  
akademiska	  världen.	  IPCC	  kom	  nyligen	  med	  sin	  senaste	  skrivelse,	  den	  så	  kallade	  Fifth	  Assessment	  
Report:	  Climate	  change	  2013,	  vilken	  bör	  anses	  vara	  en	  diger	  läsning	  för	  den	  som	  hoppades	  på	  att	  
miljöproblemen	  skulle	  lösa	  sig	  själva	  och	  tyna	  bort	  från	  den	  politiska	  agendan.	  I	  allt	  fler	  sammanhang	  
pratar	  man	  nu	  om	  begreppet	  hållbar	  utveckling	  och	  om	  hur	  det	  moderna	  samhället	  ska	  kunna	  
upprätthålla	  den	  höga	  levnadsstandard	  som	  vi	  i	  västvärlden	  har	  vant	  oss	  vid,	  även	  om	  vi	  måste	  ändra	  
vissa	  av	  våra	  invanda	  moderna	  levnadsvanor.	  

	  	  	  	  	  En	  sådan	  diskussion	  är	  i	  allra	  högsta	  grad	  levande	  när	  städernas	  roll	  i	  framtiden	  diskuteras.	  För	  
närvarande	  pågår	  en	  stor	  världsompännande	  urbaniserning,	  då	  fler	  och	  fler	  människor	  flyttar	  in	  till	  
städerna.	  I	  diskussionen	  om	  hållbar	  utveckling	  kan	  man	  i	  diskussionen	  om	  framtiden	  städer	  dra	  
paralleller	  till	  uttrycket	  hållbar	  stadsutveckling.	  Det	  återkommande	  uttrycket	  här	  är	  hållbarhet,	  ett	  
modeord	  som	  diverse	  beslutsfattare	  kan	  svänga	  sig	  med	  i	  olika	  sammanhang,	  och	  som	  således	  inte	  är	  
helt	  lätt	  att	  identifiera.	  Hållbarhet	  står	  för	  olika	  saker	  beroende	  på	  vem	  som	  brukar	  ordet	  och	  när	  det	  
används.	  Den	  övergripande	  definitionen	  handlar	  om	  en	  samhällsutveckling	  som	  inte	  tär	  på	  
människor	  och	  miljö	  i	  dags	  som	  inte	  sker	  på	  bekostnad	  av	  framtida	  generationers	  välmående.	  Men	  
för	  att	  föra	  en	  meningsfull	  diskussion	  om	  detta	  i	  realiteten	  innebär	  måste	  uttrycket	  kontextualiseras	  i	  
varje	  sammanhang	  där	  det	  anses	  vara	  betydelsefullt.	  I	  det	  tidigare	  exempelt	  måste	  man	  alltså	  fråga	  
sig	  vad	  det	  är	  man	  vill	  med	  hållbar	  stadsutveckling	  och	  hur	  man	  ska	  nå	  dit.	  

	  	  	  	  	  	  När	  hållbar	  stadsutveckling	  diskuteras	  i	  svenska	  sammanhang	  kommer	  ofta	  stadsdelen	  Hammarby	  
Sjöstad	  på	  tal.	  Detta	  stadsbyggnadsprojekt	  är	  tillsammans	  med	  det	  nu	  under	  uppbyggnad	  pågående	  
Norra	  Djurgårdsstaden	  två	  av	  de	  mest	  välkända	  svenska	  exemplen	  och	  har	  använts	  som	  en	  
skyltfönster	  utåt	  internationellt	  för	  att	  visa	  på	  progressiviteten	  i	  det	  svenska	  (Wangel,	  2013).	  
Hammarby	  Sjöstad	  är	  fortfarande	  under	  uppbyggnad	  och	  ska	  när	  det	  är	  klart	  rymma	  11	  500	  
lägenheter	  och	  5	  000	  arbetsplatser	  det	  är	  ett	  ovanligt	  omfattande	  projekt	  med	  svenska	  mått	  mätt,	  
och	  något	  som	  ytterligare	  särskiljer	  Hammarby	  Sjöstad	  och	  dess	  systerprojekt	  är	  att	  de	  båda	  har	  en	  
uttalad	  hållbarhetsprofil.	  	  	  

	  	  	  	  	  Planeringen	  av	  Hammarby	  Sjöstad	  inleddes	  redan	  på	  1990-‐talet,	  och	  gick	  från	  att	  vara	  ett	  
omfattande,	  men	  vanligt,	  byggnadsprojekt	  till	  at	  bli	  en	  del	  av	  Stockholms	  ansökan	  till	  att	  bli	  värd	  för	  
sommars-‐OS	  2004.	  Tanken	  var	  nu	  att	  denna	  markyta	  skulle	  ligga	  till	  grund	  för	  en	  Olympiaby	  med	  en	  
miljöanpassad	  prägel,	  och	  ur	  denna	  ambition	  framtogs	  det	  miljöprogram	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  det	  
som	  idag	  har	  kommit	  att	  kallas	  för	  Hammarbymodellen.	  (Pandis	  Iverot	  &	  Brandt,	  2011)	  Ambitionen	  
med	  detta	  program	  är	  att	  sluta	  delar	  av	  det	  metaboliska	  flöde	  som	  förekommer	  i	  stadsdelen,	  
framförallt	  material-‐	  och	  energicyklarna.	  Upprättandet	  av	  Hammarbymodellen	  var	  ett	  samarbete	  
mellan	  Stockholm	  Vatten	  AB,	  Fortum	  och	  SKAFAB,	  och	  byggde	  på	  redan	  etablerad	  teknologi	  som	  
fanns	  utspridd	  på	  olika	  håll	  i	  Sverige.	  Energi,	  avfall,	  avlopp	  och	  vattenflöden	  hanteras	  av	  denna	  
modell	  med	  ambitionen	  att	  skapa	  ett	  kretslopp	  där	  resurserna	  återvinns	  till	  själva	  stadsdelen[Pandis	  
Iverot,	  Brandt,	  2011].	  Kretsloppen	  i	  Hammarbymodellen	  är	  flera.	  Upplägget	  ser	  ut	  så	  att	  bioavfallet	  
sorteras	  från	  det	  vanliga	  avfallet	  och	  går	  till	  en	  biogasanläggning,	  medan	  resten	  av	  avfallet	  
transporteras	  till	  Högdalens	  kraftvärmeverk	  för	  omvandling	  till	  fjärrvärme	  och	  el	  som	  återförs	  
Hammarby	  Sjöstad.	  Avloppvattnet	  tas	  om	  hand	  av	  reningsverk,	  där	  slammet	  tas	  till	  vara	  som	  
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biobränsle	  och	  som	  gödsel	  och	  där	  det	  renade	  vattnet	  sedan	  går	  via	  Hammarby	  värmekraftverk	  för	  
att	  kunna	  producera	  ytterligare	  fjärrvärme.	  Trafikdagvatten	  renas	  på	  plats	  och	  släpps	  sedan	  ut	  i	  
Hammarby	  Sjö.	  Energi	  i	  stadsdelen	  ska	  även	  i	  möjligaste	  mån	  komma	  från	  förnyelsebara	  energikällor	  
(Miljömål,	  2008).	  Detta	  tillvaratagande	  av	  resurser	  är	  tänkt	  att	  skapa	  en	  mer	  hållbar	  stadsdel,	  och	  
konceptet	  har	  lyfts	  fram	  som	  ett	  föredöme	  för	  andra	  att	  ta	  efter.	  I	  själva	  verket	  ligger	  
resursflödeshanteringen	  i	  verkligenheten	  en	  bit	  från	  det	  framställda	  idealet,	  och	  
Hammarbymodellens	  metaboliska	  cykler	  och	  bilden	  av	  stadsdelen	  som	  ett	  föredöme	  i	  hållbarhet	  har	  
alltmer	  börjat	  att	  ifrågasättas	  inom	  akademiska	  kretsar.	  	  	  	  

1.2	  Tidigare	  forskning	  
	  	  	  	  	  En	  av	  de	  som	  riktar	  stark	  kritik	  mot	  Hammarby	  Sjöstads	  klimatprofil	  är	  Josefine	  Wangel.	  I	  hennes	  
defintion	  om	  vad	  som	  är	  en	  hållbar	  stad	  ingår	  bland	  annat	  att	  staden	  ”	  Tar	  ansvar	  för	  att	  motverka	  
klimatförändringar	  och	  annan	  miljöpåverkan.	  Beräknar	  sin	  miljöpåverkanoch	  resursanvänding	  ur	  ett	  
konsumtionsperspekiv.	  Inkluderar	  samtliga	  aktiviteter	  i	  staden	  i	  denna	  beräkning.	  Förbrukar	  inte	  mer	  
än	  sin	  beskräda	  del	  av	  jordens	  gemensamma	  resurser.	  Här	  därmed	  en	  genomsnittlig	  energianvädning	  
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”.	  Dessa	  kriterier	  ställer	  hon	  mot	  Hammarby	  Sjöstad	  och	  lyfter	  
fram	  att	  den	  genomsnittliga	  energianvädningen	  i	  byggnader	  i	  stadsdelen	  ligger	  runt	  115	  kWh/m2	  och	  
år,	  vilket	  är	  lägre	  än	  det	  svenska	  genomsnittet	  på	  140	  kWh/m2,	  men	  dubbelt	  så	  stort	  som	  den	  
ursprungliga	  målsättningen	  på	  60	  kWh/m2.	  Wangel	  menar	  dessutom	  att	  energianvändningen	  blir	  
ännu	  högre	  per	  invånare	  i	  jämförelse	  med	  andra	  stadsdelar	  med	  små	  lägenheter	  eftersom	  
lägenheterna	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  är	  stora	  till	  ytorna	  och	  då	  familjerna	  som	  bor	  i	  dem	  består	  av	  få	  
medlemmar.	  (Wangel,	  2013)	  

	  	  	  	  	  Wangel	  riktar	  även	  direkt	  kritik	  mot	  Hammarbymodellen,	  som	  hon	  menar	  visar	  just	  en	  ovan	  
nämnd	  idealbild	  av	  hur	  det	  verkligen	  förhåller	  sig,	  och	  att	  flödena	  i	  stadsdelen	  är	  långt	  ifrån	  slutna.	  
(Wangel,	  2013)	  Wangel	  går	  emellertid	  inte	  in	  mer	  specifikt	  på	  vad	  detta	  egentligen	  innebär.	  Vill	  man	  
veta	  mer	  om	  hur	  slutna	  Hammarbymodellens	  metaboliska	  flöden	  är	  kan	  man	  studera	  den	  granskning	  
som	  har	  gjorts	  av	  Sofie	  Pandis	  Iveroth,	  Stefan	  Johannson	  	  och	  Nils	  Brandt.	  I	  en	  artikel	  från	  2013	  
presenterar	  de	  kvantifierade	  mass-‐	  och	  energiflöden	  kopplade	  till	  Hammarbymodellen.	  Där	  kommer	  
de	  fram	  till	  att	  modellen	  2008	  genererade	  22	  procent	  av	  fjärrvärmen	  till	  stadselen,	  fem	  procent	  av	  
elektriciteten,	  24	  procent	  av	  fjärrkylningen	  och	  samt	  ett	  stort	  överskott	  av	  biogas,	  hela	  538	  procent,	  
vilket	  fyllde	  behovet	  av	  gas	  till	  stadsdelens	  gasspisar	  och	  som	  skickades	  till	  bränsledepåer	  för	  stadens	  
biogasbussar.	  Bortsett	  från	  överproduktionen	  av	  biogas	  visar	  denna	  undersökning	  dock	  tydligt	  att	  
medparten	  av	  energikonsumtion	  i	  stadsdelen	  tas	  från	  externa	  energikällor.	  Pandis	  Iveroth,	  Johansson	  
och	  Brandt	  problematiserar	  även	  det	  faktum	  att	  den	  energi	  och	  värme	  som	  tas	  från	  Högdalens	  
förbränningsanläggning	  och	  som	  Hammarbymodellen	  är	  beroende	  av	  minskar	  om	  sorteringen	  av	  
hushållsavfall	  ökar,	  vilket	  är	  ambitionen	  hos	  Stockholms	  stad,	  men	  menar	  även	  att	  detta	  i	  teorin	  kan	  
kompenseras	  genom	  att	  produktionen	  av	  biogas	  ökas.	  Författarna	  utvecklar	  även	  sitt	  resonemang	  
om	  avfallshanteringen	  genom	  konstaterandet	  att	  detta	  avfall	  tillkommer	  genom	  konsumtion	  av	  
produkter	  utifrån,	  dvs	  sådant	  som	  inte	  produceras	  i	  stadsdelen.	  Med	  detta	  perspektiv	  i	  åtanke	  
hamnar	  idén	  om	  det	  slutna	  kretsloppet	  på	  ända	  eftersom	  energibehovet	  i	  dagsläget	  måste	  
tillfredställas	  genom	  förbränning	  av	  förbrukade	  varor	  utifrån.	  Med	  en	  dagsaktuell	  svensk	  miljöpolitik	  
som	  inkluderar	  en	  ambition	  att	  öka	  återvinning	  av	  hushållsavfall	  kommer	  konceptet	  med	  energi	  från	  
förbränning	  av	  förbrukade	  produkter	  att	  bli	  alltmer	  problematiskt.	  	  Pandis	  Iveroth,	  Johansson	  och	  
Brandt	  visar	  därmed	  tydligt	  problemen	  med	  Hammarbymodellen	  genom	  att	  lyfta	  fram	  att	  de	  



7	  
	  

metaboliska	  flödena	  är	  långt	  ifrån	  slutna	  och	  att	  systemet	  bygger	  på	  en	  modell	  som	  till	  viss	  del	  ställs	  
emot	  en	  ambition	  att	  minska	  avfall	  till	  förbränning	  eller	  lagring.	  Deras	  undersökning	  är	  dock	  
begränsad	  i	  sin	  omfattning,	  och	  författarna	  avslutar	  med	  att	  påpeka	  att	  det	  finns	  mer	  att	  undersöka	  
som	  kan	  relateras	  till	  Hammarbymodellen,	  bland	  annat	  metaboliska	  flöden	  kopplades	  till	  stadsdelens	  
transportsektor.	  (Pandis	  Iveroth,	  Johansson,	  &	  Brandt,	  2013)	  

	  	  	  	  	  Med	  utgångspunkt	  från	  Pandis	  Iveroth,	  Johansson	  och	  Brandts	  efterfrågan	  av	  en	  analys	  av	  
Hammarby	  Sjöstads	  transportsektor	  och	  Wangels	  problematiserande	  av	  stadsdelens	  
hållbarhetsprofil,	  är	  det	  intressant	  att	  ställa	  sig	  frågan	  hur	  denna	  tranpsortsektor	  förhåller	  sig	  till	  idén	  
om	  den	  hållbara	  staden	  och	  specifikt	  till	  Hammarbymodellen.	  Transportsektorn	  överlag	  är	  
problematisk	  när	  man	  diskuterar	  ekologisk	  hållbarhet,	  och	  i	  Stockholm	  stad	  står	  trafiken	  för	  ungefär	  
25	  procent	  av	  de	  totala	  koldioxidutsläppen.	  (Fahlberg,	  Johansson,	  &	  Brandt,	  2007)	  Transportsektorn	  
består	  dock	  av	  många	  olika	  färdmedel	  vars	  utsläpp	  varierar	  kraftigt	  i	  omfattning.	  I	  en	  diskussion	  om	  
denna	  sektors	  betydelse	  är	  det	  av	  vikt	  att	  bilda	  sig	  en	  överblick	  kring	  transportsektorns	  olika	  
utsläppsandelar	  och	  energiförbrukning.	  En	  sådan	  studie,	  som	  undersöker	  de	  tre	  transportmedlen	  bil,	  
buss	  och	  tunnelbana	  i	  Stockholm,	  med	  utgångspunkt	  i	  utsläpp	  och	  energikonsumtion,	  har	  utförs	  av	  
Daniel	  Blomberg	  och	  Johan	  Wikman	  i	  ett	  examensarbete	  på	  institutionen	  för	  Industriell	  teknik	  och	  
management	  på	  Kungliga	  Tekniska	  Högskolan.	  Mer	  specifikt	  presenterar	  Blomberg	  och	  Wikman	  datar	  
för	  utsläpp	  och	  energiåtging	  hos	  bilar	  drivna	  på	  diesel	  och	  bensin,	  bussar	  drivna	  på	  diesel,	  etanol	  och	  
biogas	  samt	  data	  för	  tunnelbanan,	  där	  utöver	  energiåtgången	  utsläpp	  fyra	  olika	  energialternativ,	  
grön	  el,	  svensk	  mix,	  nordisk	  mix	  och	  marginalel	  redovisas.	  Sett	  utifrån	  genomsnittlig	  belastningsgrad	  
för	  vardera	  fordon	  konstaterar	  författarna	  att	  diesel-‐	  och	  bensinbilar	  samt	  dieselbussar	  presterar	  
allra	  sämst,	  med	  höga	  utsläpp	  av	  CO2,	  NOx,	  SOx	  och	  CO	  samt	  höga	  värden	  för	  energikonsumtion	  mätt	  
i	  kWh	  per	  passagerarkilometer.	  Dieselbussen	  hade	  dock	  en	  låg	  lastsningsgrad	  på	  endast	  30	  procent	  
och	  hade	  därmed	  möjlighet	  att	  avsevärt	  förbättre	  sina	  värden	  sett	  till	  utsläpp	  per	  passagerare.	  	  	  
Tunnelbanan	  har	  lägst	  energikonsumtion	  och	  alla	  dess	  energialternativ,	  även	  det	  sämsta	  alternativet	  
ur	  miljösynpunkt,	  hade	  relativt	  sett	  låga	  utsläpp	  av	  oxider	  i	  jämföresle	  med	  andra	  fordonsalternativ.	  
Även	  med	  en	  för	  tunnelbanan	  genomsnittlig	  lastfaktor	  på	  134	  passagerare	  (40	  procent),	  var	  detta	  
färdmedel	  mer	  energieffektivt	  än	  en	  fullastad	  bil	  med	  fem	  personer	  i.	  Lägst	  utsläpp	  och	  koldioxid	  
stod	  emellertid	  biogasbussen	  för.	  (Blomberg	  &	  Wikman,	  2009)	  

	  	  	  	  	  Blomberg	  och	  Wikmans	  undersökning	  visar	  tydligt	  att	  kollektiva	  färdmedel	  i	  allmänhet	  och	  
tunnelbanan	  i	  synnerhet	  är	  fördelaktiga,	  både	  från	  ett	  energieffektiviseringsperspektiv	  och	  från	  ett	  
utsläppsperspektiv.	  För	  att	  sätta	  detta	  i	  ett	  större	  sammanhang	  måste	  man	  titta	  på	  befolkningens	  
resvanor	  och	  i	  vilken	  omfattning	  de	  brukar	  olika	  typer	  av	  färdmedel.	  Data	  från	  Trafikverket	  visar	  att	  
den	  svenska	  befolkningen	  under	  2012	  till	  2013	  genomförde	  ungefär	  4.5x109	  så	  kallade	  huvudresor,	  
det	  vill	  säga	  resor	  som	  startar	  och	  slutar	  i	  hemmet,	  skolan,	  arbetsplatsen	  eller	  dylikt.	  Av	  dessa	  gjordes	  
cirka	  52	  procent	  med	  bil,	  31	  procent	  till	  fots	  eller	  med	  cykel	  och	  12	  procent	  med	  kollektiva	  färdsätt.	  
(RVU	  Sverige	  -‐	  den	  nationella	  resvaneundersökningen	  2012-‐2013,	  2014)För	  Stockholmsregionen	  
finns	  det	  inga	  specifika	  siffror,	  ej	  heller	  finns	  information	  för	  specifika	  stadsdelar	  att	  tillgå.	  Vill	  man	  
föra	  en	  diskussion	  om	  transportsektorn	  roll	  i	  den	  hållbara	  staden	  är	  det	  relevant	  att	  skapa	  sig	  en	  bild	  
av	  hur	  resvanorna	  ser	  ut	  på	  en	  regional	  nivå.	  	  

	  	  	  	  	  Stockholm	  är	  en	  stad	  med	  stadsdelar	  som	  Hammarby	  Stjöstad	  och	  Norra	  Djurgårdsstaden	  som	  har	  
uttalade	  miljöprofiler.	  I	  diskussionen	  kring	  deras	  reela	  hållbarhet	  i	  allmänhet,	  och	  Hammarby	  
Sjöstads	  miljöprofil	  och	  framlyftande	  av	  Hammarbymodellen	  i	  synnerhet,	  landar	  vi	  efter	  denna	  
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genomgång	  i	  slutsatsen	  att	  en	  analys	  av	  stadsdelens	  transportsektor	  med	  fokus	  resvanor	  kan	  tillföra	  
den	  ovan	  nämnda	  diskusrsen	  ytterligare	  nyanser.	  Detta	  arbete	  kommer	  därför	  att	  undersöka	  
resvanor	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  med	  fokus	  på	  de	  färdmedel	  de	  boende	  använder	  sig	  av	  och	  återknyta	  
till	  en	  diskussion	  om	  den	  hållbara	  stadsdelen	  och	  de	  metaboliska	  flödena	  kopplade	  till	  denna.	  

1.3	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
	  	  	  	  	  Syftet	  med	  uppsatsen	  är	  att	  undersöka	  och	  analysera	  resvanor	  i	  Hammarby	  sjöstad	  kopplat	  till	  de	  
boende	  i	  stadsdelen	  och	  belysa	  hur	  resandet	  omfattning	  ser	  ut.	  Utifrån	  en	  sådan	  analys	  kan	  en	  
diskussion	  om	  miljöfrågor	  kopplade	  till	  energiförbrukning	  och	  utsläpp	  i	  transportsektorn	  föras.	  
Ambitionen	  är	  att	  ställa	  resultaten	  i	  relation	  till	  Hammarbymodellen,	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  föra	  en	  
diskussion	  kring	  hur	  transportsystemet	  inverkar	  på	  idén	  om	  den	  hållbara	  stadsdelen	  och	  det	  slutna	  
kretsloppet	  samt	  hur	  man	  ska	  kunna	  jobba	  mot	  hållbarhet	  genom	  att	  förändra	  människors	  resvanor.	  
För	  att	  undersöka	  detta	  syfte	  kommer	  följande	  frågeställningar	  att	  användas:	  

-‐ Vilka	  färdmedel	  använder	  de	  boende	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  och	  i	  vilken	  omfattning	  används	  de	  
olika	  färdmedlen?	  

-‐ 	  Vilken	  miljöpåverkan	  har	  de	  i	  stadsdelen	  vanligt	  förekommande	  transporterna?	  
-‐ Hur	  omfattande	  är	  användandet	  av	  bil	  i	  jämförelse	  med	  andra	  transportmedel?	  Hur	  ser	  

skillnaden	  i	  användandet	  av	  bil	  ut	  gällande	  resor	  i	  stadsdelen	  och	  mellan	  stadsdelar?	  Vilka	  
drivmedel	  används	  och	  hur	  ser	  fördelningen	  ut	  mellan	  olika	  drivmedel?	  

-‐ I	  hur	  stor	  grad	  är	  de	  boende	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  villiga	  att	  ändra	  sitt	  resvanebeteende?	  På	  
vilket	  sätt	  kan	  de	  tänka	  sig	  ändra	  resvanor	  och	  vilka	  är	  förutsättningarna	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  
för	  att	  byta	  till	  alternativa	  transportmedel?	  Hur	  stor	  är	  viljan	  hos	  bilister	  att	  byta	  till	  ett	  annat	  
resesätt	  och	  vad	  skulle	  i	  så	  fall	  kunna	  få	  dem	  att	  frångå	  bilåkandet?	  
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2.0 Metod	  

2.1	  Resvaneundersökning	  
	  	  	  	  	  För	  att	  få	  fram	  hur	  resvanor	  ser	  ut	  hos	  människor	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  anväds	  i	  detta	  arbete	  en	  
enkätundersökning.	  Den	  består	  av	  12	  frågor	  som	  undersöker	  resvanor	  i	  Hammarby	  Sjöstad.	  Denna	  
enkätundersökning	  har	  delats	  ut	  till	  boende	  i	  tre	  bostadsrättsföreningar,	  Redaren,	  Sickla	  Kanal	  och	  
Sjöstadsviken.	  Boende	  har	  fått	  enkäten	  tilldelade	  i	  sina	  postfack,	  och	  har	  haft	  ca	  tre	  dagar	  på	  sig	  att	  
besvara	  den	  och	  återlämna	  svaren	  i	  en	  uppsamlingslåda	  uppställd	  vid	  portingången.	  Denna	  
uppsamlingslåda	  har	  sedan	  samlats	  in	  och	  svaren	  har	  bearbetats.	  En	  enkät	  har	  delats	  ut	  per	  hushåll.	  
Anledningen	  till	  att	  endast	  en	  person	  per	  hushåll	  ska	  besvara	  enkäten	  har	  att	  göra	  med	  att	  försöka	  
minimera	  risken	  att	  de	  respondenter	  som	  anger	  att	  de	  åker	  bil	  färdas	  i	  samma	  fordon	  som	  andra	  
respondenter	  i	  undersökningen,	  vilket	  skulle	  påverka	  de	  resultat	  som	  syftar	  till	  att	  klargöra	  hur	  
många	  resor	  med	  bil	  respondenterna	  gör	  per	  vecka.	  En	  eventuell	  omfattande	  samåkning	  hos	  en	  
ansenlig	  mängd	  av	  respondenterna	  skulle	  tydligt	  försvåra	  en	  sådan	  uppskattning.	  	  

	  	  	  	  	  I	  enkätundersökningen	  får	  respondenterna	  ange	  hur	  många	  resor	  de	  gör	  per	  vecka	  med	  bil,	  buss,	  
färja,	  tvärbana,	  cykel,	  motorcykel/moped	  samt	  till	  fots.	  Definitionen	  för	  en	  resa	  är	  benämnt	  som	  en	  
transport	  från	  hemmet	  till	  annan	  destination,	  eller	  från	  en	  destination	  till	  hemmet.	  En	  hypotetisk	  
resa	  som	  boende	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  gör	  i	  sin	  stadsdel	  som	  utgår	  från	  annan	  punkt	  än	  hemmet	  och	  
som	  slutar	  på	  ett	  annat	  ställe	  än	  hemmet	  är	  inte	  inkluderad	  i	  denna	  undersökning.	  Skälet	  är	  att	  
enkätundersökningen	  riskerar	  att	  uppfattas	  som	  för	  omständlig	  och	  rörig	  om	  alldeles	  för	  många	  
alternativ	  kring	  resande	  inkluderas,	  och	  att	  svarsfrekvensen	  därmed	  minskas.	  Dessutom	  blir	  det	  
svårare	  att	  processa	  det	  insamlade	  materialet,	  och	  med	  tanke	  på	  undersökningens	  storlek	  har	  denna	  
typ	  av	  resande	  alltså	  exkluderats.	  

	  	  	  	  	  Själva	  resandet	  är	  i	  undersökningen	  uppdelat	  i	  två	  segment,	  där	  den	  ena	  fokuserar	  på	  resor	  inom	  
stadsdelen	  Hammarby	  Sjöstad.	  Denna	  kategori	  benämns	  som	  resor	  inom	  stadsdelen.	  Det	  andra	  
segmentet	  tar	  upp	  resor	  från	  hemmet	  ut	  ur	  stadsdelen	  eller	  resor	  till	  hemmet	  in	  i	  stadsdelen	  från	  
annan	  ort.	  Denna	  kategori	  benämns	  i	  sin	  tur	  resor	  utom	  Hammarby	  Sjöstad,	  vilket	  alltså	  syftar	  på	  
resor	  mellan	  den	  undersökta	  stadsdelen	  och	  destinationer	  utanför	  denna.	  En	  ytterligare	  uppdelning	  
som	  förekommer	  är	  resor	  som	  sker	  sommarhalvår,	  mellan	  april	  och	  september,	  och	  vinterhalvår,	  
mellan	  oktober	  och	  mars.	  Syftet	  med	  denna	  uppdelning	  har	  att	  göra	  med	  det	  faktum	  att	  vissa	  
resenärer	  eventuellt	  ändrar	  sina	  resvanor	  under	  året	  beroende	  på	  temperatur	  och	  
väderförhållanden.	  Undersökningen	  kan	  ge	  ett	  bättre	  snitt	  kring	  antal	  resor	  per	  vecka	  och	  år	  om	  
respondenterna	  får	  ange	  förändringar	  i	  sina	  resvanor	  mellan	  sommar	  och	  vinter	  i	  den	  mån	  sådana	  
förekommer.	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  De	  färdsätt	  som	  respondenterna	  har	  att	  välja	  mellan	  är	  bil,	  buss,	  tvärbana,	  färja,	  cykel,	  
motorcykel/moped	  och	  promenad.	  Buss,	  tvärbana	  och	  färja	  är	  de	  kollektivtrafikalternativ	  som	  finns	  i	  
stadsdelen.	  Bil	  cykel	  och	  motorcykel/moped	  är	  färdmedel	  som	  kan	  uppfattas	  som	  vanliga	  i	  en	  stad	  
och	  som	  därmed	  berättigar	  sin	  medverkan	  i	  undersökningen.	  Att	  motorcykel	  och	  moped	  är	  
hopslagna	  till	  ett	  alternativ	  har	  del	  att	  göra	  med	  att	  begränsa	  frågornas	  omfång	  och	  göra	  dessa	  mer	  
hanterliga	  för	  respondenterna	  och	  dels	  för	  att	  dessa	  motordrivna	  färdmedel	  kan	  tänkas	  framföras	  på	  
ett	  liknande	  sätt	  i	  stadstrafik.	  Att	  röra	  sig	  till	  fots,	  att	  promenera,	  är	  en	  problematisk	  kategori	  att	  
inkludera.	  De	  allra	  flesta	  av	  oss	  rör	  oss	  till	  fots	  dagligen,	  om	  det	  så	  har	  att	  göra	  med	  promenader	  till	  
mataffären	  eller	  till	  bussen,	  men	  det	  kan	  också	  handla	  om	  att	  ta	  ut	  matavfallet	  till	  soptunnan	  på	  
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gården	  eller	  en	  motionsrunda	  i	  parken.	  De	  två	  sistnämnda	  exemplen	  är	  problematiska	  eftersom	  det	  
är	  svårt	  att	  avgöra	  om	  man	  här	  har	  att	  göra	  med	  destinationer	  och	  om	  promenaderna	  ska	  definieras	  
som	  en	  eller	  två	  resor,	  eller	  om	  de	  ens	  ska	  räknas.	  Att	  tydliggöra	  vad	  som	  räknas	  som	  en	  destination	  
under	  en	  promenad,	  eller	  hur	  lång	  en	  sådan	  måste	  vara	  för	  att	  räknas	  som	  en	  resa	  är	  inte	  definierat	  i	  
enkätundersökningen.	  För	  att	  göra	  undersökningen	  hanterbar	  för	  respondenterna	  har	  beslutet	  tagits	  
att	  inte	  i	  detalj	  beskriva	  vad	  som	  menas	  med	  promenad,	  vilket	  har	  lämnat	  detta	  alternativ	  öppet	  för	  
tolkning.	  Detta	  kan	  teoretiskt	  leda	  till	  att	  respondenter	  både	  tar	  i	  i	  överkant	  eller	  är	  sparsamma	  när	  
det	  gäller	  uppskattningen	  av	  hur	  många	  resor	  till	  fots	  de	  gör	  varje	  vecka.	  Om	  denna	  kategori	  upptar	  
en	  stor	  andel	  av	  antalet	  angivna	  resor	  i	  enkätundersökningen	  skulle	  därmed	  kunna	  ha	  att	  göra	  med	  
att	  respondenterna	  anger	  minsta	  färd	  utanför	  dörren,	  exempelvis	  till	  soptunnan	  eller	  till	  bilen,	  som	  
en	  promenad.	  Dock	  går	  det	  inte	  att	  utesluta	  att	  de	  boende	  faktiskt	  gör	  många	  resor	  till	  fots	  inom	  sin	  
stadsdel.	  Hammarby	  Sjöstad	  är	  en	  till	  ytan	  rätt	  liten	  stadsdel,	  och	  det	  är	  lätt	  att	  ta	  sig	  runt	  i	  den	  till	  
fots.	  Detta	  kan	  i	  sig	  inverka	  på	  resultatet.	  

	  	  	  	  	  En	  annan	  problematik	  kring	  resande	  till	  fots	  är	  kopplat	  till	  resor	  som	  sker	  mellan	  stadsdelar.	  Två	  av	  
de	  bostadsrättsföreningar	  som	  medverkat	  i	  enkätundersökningen	  ligger	  nära	  stadsdelsgränserna,	  
vilket	  kan	  få	  som	  effekt	  att	  boende	  som	  ska	  resa	  till	  någon	  annan	  del	  av	  Stockholm	  väljer	  att	  gå	  till	  
fots	  till	  ett	  färdmedel	  som	  tar	  dem	  vidare	  till	  en	  annan	  stadsdel,	  och	  den	  plats	  där	  detta	  färdmedel	  
påstigs	  kan	  vara	  beläget	  utanför	  stadsdelsgränsen.	  Som	  exempel	  kan	  nämnas	  Bostadsrättsföreningen	  
Sjöstadsviken,	  beläget	  vid	  Hammarby	  Sjöstads	  östra	  gräns,	  nära	  den	  stora	  trafikkorsningen	  vid	  
Henriksdal,	  vid	  vars	  hållplats	  både	  Saltsjöbanan	  och	  bussar	  från	  Nacka	  och	  Värmdö	  ofta	  och	  
regelbundet	  transporterar	  resenärer	  in	  mot	  Slussen.	  Boende	  som	  primärt	  pendlar	  med	  kollektivtrafik	  
buss	  och	  tunnelbana	  visas	  i	  denna	  undersöknings	  statistik	  istället	  som	  resande	  till	  fots.	  Detta	  är	  i	  sig	  
inte	  ett	  problem,	  eftersom	  denna	  rapport	  handlar	  om	  resande	  inom	  Hammarby	  Sjöstad,	  men	  då	  två	  
bostadsrättsföreningar	  har	  boende	  som	  tar	  sig	  till	  fots	  ut	  ur	  stadsdelen	  tack	  vare	  att	  de	  bor	  så	  nära	  
gränsen,	  så	  medför	  detta	  ett	  högre	  resultat	  i	  kategoring	  gång/promenad	  än	  vad	  som	  egentligen	  är	  
fallet	  för	  hela	  gruppen	  boende	  i	  Hammarby	  Sjöstad.	  	  Detta	  kan	  vara	  fallet	  i	  kategorin	  resor	  utom	  
Hammarby	  Sjöstad,	  där	  resorna	  till	  fots	  således	  bör	  vara	  färre	  för	  genomsnittet	  av	  de	  boende.	  Hur	  
omfattande	  en	  sådan	  minskande	  korrigering	  bör	  vara	  går	  dock	  inte	  att	  avgöra	  i	  denna	  undersökning.	  	  

	  	  	  	  	  Sammanfattningsvis	  kan	  man	  säga	  att	  alternativet	  promenader	  riskerar	  att	  få	  en	  ofördelaktigt	  stor	  
andel	  av	  det	  totala	  antalet	  resor	  som	  respondenterna	  anger	  att	  de	  gör	  en	  vecka.	  Därmed	  kommer	  
resultatet	  från	  denna	  kategori	  inte	  att	  kunna	  ligga	  till	  grund	  för	  några	  långtgående	  slutsatser.	  
Kategorins	  medverkan	  i	  enkäten	  är	  dock	  berättigad	  och	  kan	  om	  inte	  annat	  ge	  en	  indikation	  på	  de	  
boendes	  resor	  till	  fots.	  

	  	  	  	  	  Totalt	  har	  250	  hushåll	  fått	  enkäten	  utdelad	  till	  sig,	  en	  enkät	  per	  hushåll.	  Av	  dessa	  har	  72	  enkäter	  
besvarats,	  där	  40	  respondenter	  är	  kvinnor	  och	  32	  respondenter	  är	  män.	  Med	  tanke	  på	  	  
undersökningens	  förhållandevis	  ringa	  omfattning	  –	  72	  medverkande	  respondenter	  vilka	  besvarar	  en	  
enkät	  bestående	  av	  tolv	  frågor	  –	  och	  det	  faktum	  att	  frågornas	  formulering	  kan	  påverka	  resultatet,	  
bör	  man	  vara	  väldigt	  försiktig	  med	  att	  dra	  långtgående	  slutsatser	  kring	  de	  statistiska	  värden	  som	  
presenteras.	  Den	  begränsande	  omfattningen	  omöjliggör	  alltså	  ett	  dragande	  av	  definitiva	  slutsatser	  
kring	  presenterad	  statistisk	  data.	  Därmed	  måste	  även	  de	  exakta	  procenttal	  eller	  andelar	  som	  
redovisas	  ses	  mer	  som	  en	  eventuell	  indikation	  på	  trender	  inom	  resandet	  snarare	  än	  absoluta	  värden	  
för	  olika	  färdmedels	  andelar	  kring	  resandet	  hos	  de	  boende.	  	  



11	  
	  

2.2	  Litteraturstudie	  
	  	  	  	  	  För	  att	  i	  mer	  detalj	  kunna	  lyfta	  fram	  de	  olika	  färdmedlens	  miljöpåverkan	  kommer	  det	  utöver	  
resvaneundersökningen	  även	  genomförs	  en	  mindre	  litteraturstudie.	  Den	  kommer	  delvis	  att	  grunda	  
sig	  på	  Blomberg	  och	  Wikmans	  studie	  om	  energiförbrukning	  och	  utsläpp	  hos	  bilar	  och	  kollektivtrafik	  i	  
Stockholm	  stad	  med	  målet	  att	  ge	  en	  kort	  men	  tydlig	  överblick	  över	  dessa	  resultat.	  Blomberg	  och	  
Wikmans	  arbete	  saknar	  emellertid	  en	  för	  detta	  arbete	  relevant	  aspekt,	  nämligen	  uppgifter	  om	  
tvärbanans	  energiförbrukning.	  Då	  denna	  spårväg	  löper	  rätt	  igenom	  stadsdelen	  med	  tre	  hållplatser	  
måste	  den	  antas	  vara	  ett	  centralt	  färdmedel	  i	  kollektivtrafiksammanhang,	  och	  om	  en	  diskussion	  kring	  
energiförbrukning	  och	  utsläpp	  inom	  transportsektorn	  i	  stadsdelen	  ska	  vara	  relevant	  måste	  detta	  
färdmedel	  finnas	  med	  i	  resonemanget.	  Denna	  del	  av	  litteraturstudien	  kommer	  alltså	  att	  redogöra	  för	  
hur	  värden	  för	  tvärbanan	  kan	  tas	  fram	  och	  sedan	  jämföra	  dessa	  värden	  med	  de	  som	  Blomberg	  och	  
Wikman	  har	  tagit	  fram.	  Författarnas	  metod	  för	  att	  komma	  fram	  till	  tunnelbanans	  miljöpåverkan,	  med	  
de	  fyra	  olika	  typerna	  av	  producerad	  el,	  som	  svensk	  mix,	  nordisk	  mix,	  grön	  el	  och	  marginalel,	  kommer	  
att	  i	  detta	  arbete	  anses	  vara	  giltigt	  även	  för	  tvärbanan,	  då	  samma	  energiproduktion	  rimligtvis	  kan	  
anses	  gälla	  för	  detta	  transportmedel.	  Tvärbanans	  energiförbrukning	  kommer	  således	  att	  ställas	  i	  
relation	  till	  motsvarande	  värden	  för	  tunnelbanan	  för	  att	  på	  så	  sätt	  uppskatta	  omfattningen	  av	  utsläpp	  
av	  föroreningar	  och	  koldioxid.	  	  

2.3	  Systemgränser	  
	  	  	  	  	  I	  enkätundersökningen	  kommer	  enbart	  resvanor	  hos	  de	  boende	  att	  undersökas.	  På	  grund	  av	  
arbetets	  omfattning	  finns	  det	  inte	  tid	  att	  utöka	  undersökningen	  till	  utifrånkommande	  resenärer	  som	  
jobbar	  eller	  av	  annan	  anledning	  besöker	  Hammarby	  Sjöstad.	  Den	  begränsade	  omfattningen	  och	  
praktikaliteter	  kring	  utdelningen	  av	  enkäten	  får	  även	  till	  följd	  att	  respondenterna	  enbart	  består	  av	  
medlemmar	  i	  bostadsrättsföreningar.	  

	  	  	  	  	  Stadsdelen	  Hammarby	  Sjöstad	  är	  i	  arbetet	  och	  för	  respondenterna	  definierat	  på	  följande	  sätt:	  Den	  
ytan	  som	  avses	  innefattar	  områdena	  runt	  Hammarby	  Sjö,	  med	  undantag	  för	  kvarteret	  Hamnvakten	  
på	  norra	  sidan.	  Södra	  Hammarbyhamnen	  ses	  som	  en	  del	  av	  stadsdelen,	  som	  sträcker	  sig	  från	  
områdena	  Frediksdal	  och	  Mårtensdal	  i	  väster	  hela	  vägen	  bort	  till	  Henriksdalshamnen	  på	  båda	  sidorna	  
av	  vattnet.	  I	  söder	  avgränsas	  området	  mot	  Hammarbyhöjden	  av	  Hammarbyvägen	  och	  Södra	  länken	  
efter	  tunnelmynningen.	  Österut	  avgränsas	  området	  mot	  Sickla	  industriområde	  av	  väg	  260	  mellan	  
Lugnets	  trafikplats	  och	  den	  stora	  cirkulationsplatsen	  vid	  av-‐	  och	  påfarten	  till	  Södra	  Länken.	  
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3.0 Resultat	  

3.1	  Enkätundersökning	  

3.11	  Fördelning	  av	  totalt	  antal	  resor	  för	  olika	  färdmedel	  
	  	  	  	  	  Hur	  ser	  resandet	  hos	  de	  boende	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  ut?	  Flera	  frågor	  i	  enkätundersökningen	  
behandlar	  just	  denna	  frågeställning.	  Nedan	  görs	  en	  sammanställning	  i	  diagram	  och	  tabeller	  där	  
denna	  frågeställning	  bearbetas	  utifrån	  flera	  ingångar.	  Till	  att	  börja	  med	  görs	  här	  en	  sammanställning	  i	  
andelar	  av	  det	  totala	  antalet	  resor	  som	  respondenterna	  har	  uppgivit	  att	  de	  gör	  varje	  vecka,	  vilket	  
visas	  i	  figur	  1	  nedan.	  	  

Resor	  inom	  stadsdelen	  domineras	  av	  färd	  till	  fots.	  Runt	  60	  procent	  av	  alla	  resor	  är	  gjorda	  på	  detta	  
sätt,	  både	  sommarhalvår	  och	  vinterhalvår.	  Under	  sommarhalvåret	  är	  cykleln	  det	  näst	  mest	  använda	  
färdmedlet,	  då	  15	  procent	  av	  resorna	  görs	  på	  en	  sadel.	  Under	  vinternmånaderna	  sjunker	  dock	  denna	  
siffra	  till	  mindre	  än	  hälften	  av	  sitt	  förra	  värde,	  ungefär	  sex	  procent.	  Både	  bil	  och	  spårvagnsåkandet	  
tycks	  vara	  relativt	  konstant	  när	  det	  handlar	  om	  resor	  inom	  stadsdelen	  sommmar	  som	  vinter.	  Cirka	  tio	  
procent	  av	  alla	  resor	  görs	  med	  bil,	  medan	  spårvagnsåkandet	  tycks	  ha	  en	  en	  andel	  som	  ligger	  några	  
procentenehter	  högre.	  En	  antydan	  till	  ökning	  av	  spårvagnsåkandet	  under	  vinterhalvåret	  finns,	  men	  
denna	  ökning	  förefaller	  oklar.	  Buss	  och	  färjetrafik	  inom	  stadsdelen	  förekommer,	  men	  har	  små	  
andelar,	  endast	  fem	  procent	  eller	  mindre.	  

	  	  	  	  	  När	  det	  gäller	  resor	  mellan	  stadsdelar	  dominerar	  bil.	  Spårvagn	  och	  promenerande.	  Under	  
sommarmånaderna	  kan	  även	  cyklande	  inkluderas	  i	  de	  färdsätt	  som	  dominerar,	  men	  cyklisterna	  
sjunker	  från	  17	  procent	  till	  6	  procent	  under	  vinterhalvåret.	  På	  motsatt	  sätt	  ökar	  istället	  resorna	  med	  
tvärbana	  under	  oktober	  till	  mars,	  från	  26	  procent	  till	  36	  procent.	  Den	  exakta	  ökningen	  kan	  inte	  
avgöras	  här,	  men	  att	  en	  tydlig	  ökning	  förekommer	  är	  en	  rimligt	  antagande	  utifrån	  värdena.	  Detta	  
antagande	  kan	  även	  ses	  som	  en	  indikator	  på	  att	  det	  faktiskt	  förekommer	  en	  ökning	  i	  resande	  med	  
tvärbanan	  inom	  Hammarby	  Sjöstad,	  vilket	  lyftes	  fram	  i	  resonemanget	  ovan,	  även	  om	  ökningen	  	  då	  
enbart	  består	  av	  fyra	  procent.	  	  

	  	  	  	  	  Bilåkandet	  ligger	  konstant	  sommar	  som	  vinter	  på	  21	  till	  23	  procent	  av	  antalet	  resor,	  och	  är	  det	  
näst	  mest	  använda	  färdmedlet	  efter	  tvärbanan	  när	  det	  gäller	  resor	  utom	  stadsdelen.	  Efter	  bilåkandet	  
finns	  promenerande	  som	  de	  tredje	  vanligaste	  sättet	  att	  resa	  över	  stadsdelsgränsen.	  18	  procent	  av	  
resorna	  sommartid	  och	  16	  procent	  av	  resorna	  vintertid	  görs	  till	  fots.	  	  

Bussåkandet	  utgör	  en	  större	  andel	  av	  resorna	  utom	  Hammarby	  Sjöstad	  än	  inom,	  och	  skiftar	  från	  åtta	  
till	  tolv	  procent	  mellan	  sommar	  och	  vinter.	  Dock	  är	  denna	  ökning	  är	  såpass	  liten	  att	  det	  är	  svårt	  att	  
avgöra	  korrektheten	  i	  denna	  värdeändring.	  En	  inte	  obetydlig	  andel	  av	  resandet	  görs	  av	  färjetrafiken,	  
som	  under	  sommarmånaderna	  står	  för	  runt	  en	  tiondel	  av	  de	  gjorda	  resorna.	  Slutligen	  bör	  det	  
anmärkningsvärda	  resultatet	  att	  ingen	  av	  respondenterna	  anger	  att	  de	  åker	  moped	  eller	  motorcykel,	  
varken	  inom	  eller	  utom	  Hammarby	  Sjöstad,	  belysas.	  	  
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3.12	  Andel	  boende	  som	  använder	  respektive	  färdmedel	  
	  	  	  	  	  Ett	  annat	  sätt	  att	  betrakta	  användande	  av	  olika	  färdmedel	  för	  resande	  är	  att	  göra	  en	  uppställning	  
kring	  hur	  stor	  andel	  av	  invånarna	  som	  anger	  att	  de	  använder	  respektive	  färdmedel	  varje	  vecka.	  
Istället	  för	  att	  beskriva	  hur	  omfattande	  användandet	  av	  färdmedel	  är	  handlar	  det	  istället	  om	  att	  
tydliggöra	  hur	  stor	  andel	  av	  invånarna	  som	  uppger	  att	  de	  använder	  de	  olika	  färdmedlen.	  I	  figur	  2	  
redovisas	  denna	  fördelning	  för	  resor	  inom	  Hammarby	  Sjöstad	  sommarhalvår	  och	  vinterhalvår.	  I	  
diagrammen	  framgår	  det	  tydligt	  att	  en	  stor	  andel,	  runt	  90	  procent,	  anger	  att	  de	  tar	  sig	  runt	  till	  fots	  
inom	  stadsdelen	  varje	  vecka.	  Under	  sommarhalvåret	  så	  cyklar	  även	  en	  ansenlig	  andel	  av	  
befolkningen	  varje	  vecka,	  nästan	  40	  procent.	  Spårvagnsåkandet	  ligger	  på	  	  
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Figur	  1.	  Illusterar	  de	  olika	  färdsättens	  fördelning	  av	  det	  totala	  antalet	  gjorda	  resor.	  Detta	  säger	  dock	  inget	  om	  
hur	  många	  resor	  det	  rör	  sig	  om.	  Visar	  resefördelning	  hos	  71	  respondenter.	  
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strax	  över	  20	  procent,	  medan	  ca	  15	  procent	  anger	  att	  de	  tar	  färjan	  för	  resor	  inom	  stadsdelen.	  Bil-‐	  och	  
bussresor	  ligger	  på	  runt	  tio	  procent.	  Under	  vinterhalvåret	  Ökar	  spårvagnsåkandet	  till	  runt	  25	  procent	  
av	  de	  boende.	  Båt-‐	  och	  bilåkandet	  tycks	  öka	  ett	  par	  procentenheter	  medan	  cyklandet	  minskar	  till	  
runt	  15	  procent	  av	  de	  boende.	  Bussåkandet	  tycks	  förbli	  detsamma	  året	  runt.	  Ingen	  respondent	  anger	  
att	  de	  färdas	  med	  moped/motorcykel.	  

	  	  	  	  	  För	  resandet	  mellan	  Hammarby	  Sjöstad	  och	  andra	  stadsdelar	  ser	  fördelningen	  annorlunda	  ut	  än	  
vad	  som	  är	  fallet	  ovan,	  vilket	  tydliggörs	  i	  figur	  3	  nedan.	  Beträffande	  sommarhalvåret	  anger	  runt	  60	  
procent	  	  att	  de	  färdas	  utom	  Hammarby	  Sjöstad	  till	  fots	  varje	  vecka.	  Det	  färdmedel	  som	  istället	  
används	  av	  flest	  boende	  är	  tvärbanan,	  där	  runt	  75	  procent	  av	  respondenterna	  svarar	  att	  de	  brukar	  
detta	  transportsätt.	  Strax	  efter	  detta	  kommer	  bilåkandet	  som	  runt	  65	  procent	  anger	  att	  de	  använder.	  
Strax	  över	  50	  procent	  av	  respondenterna	  svarar	  att	  de	  använder	  färja	  för	  resor	  utom	  stadsdelen,	  
medan	  värdena	  för	  cykelanvändandet	  ligger	  på	  strax	  under	  45	  procent.	  Ungefär	  35	  procent	  anger	  att	  
de	  reser	  med	  buss	  utom	  Sjöstaden	  varje	  vecka.	  	  
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Figur	  2,	  Visar	  hur	  hur	  stor	  andel	  av	  respondenter	  som	  svarar	  att	  de	  varje	  vecka	  gör	  minst	  en	  resa	  med	  aktuellt	  färdmedel.	  
Svar	  från	  72	  respondenter	  anges.	  Gäller	  för	  resor	  inom	  Hammarby	  Sjöstad.	  
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	  	  	  	  	  När	  det	  gäller	  resande	  utom	  Hammarby	  Sjöstad	  under	  vinterhalvåret	  kan	  man	  tydligt	  se	  att	  
tvärbanan	  är	  det	  fördmedel	  som	  flest	  invånare	  använder	  varje	  vecka.	  En	  antydan	  till	  ökning	  
gentemot	  sommarmånaderna	  kan	  antydas,	  men	  är	  så	  pass	  liten	  att	  det	  är	  svårt	  att	  dra	  några	  
slutsatser	  kring	  den.	  Detsamma	  gäller	  bilåkandet,	  där	  några	  procent	  färre,	  62	  procent,	  anger	  att	  de	  
tar	  bil	  varje	  vecka,	  men	  där	  en	  sådan	  minskning	  bör	  anses	  vara	  statistiskt	  osäker.	  Fler	  respondenter	  
åker	  varje	  vecka	  buss	  under	  vintermånaderna,	  ca	  40	  procent,	  medan	  färre	  boende	  anger	  att	  de	  åker	  
båt.	  Strax	  över	  30	  procent	  svarar	  att	  de	  tar	  färjan	  utom	  stadsdelen.	  Forändringen	  mellan	  sommar	  och	  
vinter	  hos	  andelen	  som	  reser	  till	  fots	  är	  liten,	  från	  ca	  60	  procent	  till	  55	  procent.	  Den	  mest	  markanta	  
förändringen	  är	  emellertid	  cykelåkandet.	  Vintertid	  sjunker	  andelen	  boende	  som	  reser	  utanför	  
Sjöstaden	  med	  cykel	  från	  45	  procent	  till	  ungefär	  13	  procent.	  Precis	  som	  tidigare	  antytts	  har	  inga	  
respondenter	  angivit	  att	  de	  gör	  resor	  med	  motorcykel/moped.	  	  
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Figur	  3,	  Visar	  hur	  hur	  stor	  andel	  av	  respondenter	  som	  svarar	  att	  de	  varje	  vecka	  gör	  minst	  en	  resa	  med	  aktuellt	  färdmedel.	  
Svar	  från	  72	  respondenter	  anges.	  Gäller	  för	  resor	  utom	  Hammarby	  Sjöstad.	  
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3.13	  Bil	  som	  transportmedel	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  
	  	  	  	  	  Av	  de	  fordonsfärdmedel	  som	  ingår	  i	  undersökningen	  är	  bilen	  det	  efter	  spårvagn	  mest	  använda	  
färdmedlet	  under	  vinterhalvåret	  sett	  till	  resor	  per	  invånare	  och	  vecka.	  Figur	  5	  visar	  att	  över	  60	  
procent	  av	  invånarna	  anger	  att	  de	  färdas	  med	  bil	  varje	  vecka,	  sommar	  som	  vinter.	  	  Av	  
undersökningens	  72	  respondenter	  svarar	  53	  personer	  att	  de	  har	  tillgång	  till	  bil.	  I	  tabell	  8	  nedan	  
summeras	  hur	  många	  det	  är	  som	  har	  denna	  möjlighet	  och	  i	  vilket	  sammanhang	  det	  rör	  sig	  om.	  Det	  
rör	  sig	  om	  totalt	  74	  procent	  av	  respondenterna.	  Det	  stora	  flertalet	  av	  dessa	  respondenter	  har	  
åtkomst	  till	  bil	  genom	  privat	  ägande	  eller	  genom	  jobb.	  Endast	  en	  person	  har	  angivit	  att	  denne	  
samåker	  med	  någon	  annan,	  medan	  sju	  personer,	  ca	  13	  procent	  av	  de	  bilåkande	  respondenterna,	  
anger	  att	  de	  reser	  genom	  att	  bruka	  en	  bilpool.	  Alternativet	  annat	  har	  ikryssats	  av	  en	  respondent	  som	  
angivit	  att	  detta	  rör	  sig	  om	  taxiresor	  som	  denne	  gör	  varje	  vecka.	  	  

Tillgång	  till	  bil	   tot	  
Privat/jobb	   45	  
Samåkning	   1	  
Bilpool	   7	  
Annat	   1	  
Totalt	   53	  
	  

	  

	  	  	  	  	  Tabell	  7	  ger	  ett	  medelvärde	  kopplat	  till	  varje	  boende	  för	  antal	  resor	  per	  vecka	  med	  bil,	  
sommarhalvår	  som	  vinterhalvår.	  Där	  är	  resor	  inom	  och	  utom	  Hammarby	  Sjöstad	  inkluderade	  i	  
samma	  kolumner.	  Dessa	  värden	  kan	  användas	  för	  att	  få	  fram	  en	  uppskattning	  kring	  hur	  många	  
bilresor	  som	  görs	  varje	  vecka	  i	  stadsdelen.	  Uppskattningsvis	  bedömdes	  år	  2013	  cirka	  20	  000	  
människor	  bo	  i	  Hammarby	  Sjöstad.	  (Fakta	  om	  Hammarby	  Sjöstad,	  2013)	  Under	  sommarhalvåret	  är	  
antalet	  bilresor	  per	  person	  och	  vecka	  i	  snitt	  4,75.	  Detta	  ger	  oss	  ett	  värde	  på	  95	  000	  turer	  med	  bil	  i	  
veckan.	  Under	  vinterhalvåret	  är	  medelvärde	  för	  bilresande	  5,01,	  vilket	  på	  samma	  sätt	  genererar	  
100	  200	  bilresor	  per	  vecka.	  Om	  man	  delar	  upp	  vinter-‐	  och	  sommarhalvår	  i	  26	  veckor	  vardera	  så	  
framkommer	  det	  att	  det	  under	  ett	  år	  görs	  5	  075	  200	  bilresor	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  enbart	  av	  de	  
boende.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Medelvärden	  för	  totalt	  antal	  resor	  inom	  
och	  utom	  	  stadsdelen	  per	  vecka	  

	  Färdmedel	   Sommarhalvår	   Vinterhalvår	  
Bil	   4,75	   5,01	  
Spårvagn	   5,92	   7,54	  
Buss	   1,78	   2,54	  
Båt/Färja	   2,18	   1,63	  
Moped/Motorcykel	   0,00	   0,00	  
Cykel	   4,86	   1,67	  
Gång/Promenad	   10,57	   9,47	  

Tabell	  1.	  53	  respondenter	  svarar	  att	  de	  har	  tillgång	  till	  bil	  
och	  tabellen	  visar	  vilken	  typ	  av	  tillgång	  det	  rör	  sig	  om.	  	  	  

Tabell	  2.	  Visar	  medelvärden	  för	  totalt	  antal	  gjorda	  resor	  per	  boende	  och	  vecka	  i	  Hammarby	  Sjöstad.	  
I	  dessa	  värden	  inkluderas	  både	  resor	  inom	  och	  utom	  stadsdelen.	  	  	  
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	  	  	  	  	  I	  resvaneenkäten	  får	  respondenterna	  även	  svara	  på	  vilken	  typ	  av	  bränsle	  de	  använder.	  Resultatet	  
av	  denna	  fråga	  redogörs	  i	  tabell	  9	  nedan.	  Där	  ser	  man	  att	  bensin	  och	  diesel	  är	  de	  bränsletyper	  som	  är	  
vanligast,	  och	  upptar	  i	  stort	  sett	  samma	  andelar	  av	  drivmedelsanvändandet	  i	  stadsdelen.	  Tre	  
respondenter	  anger	  att	  de	  använder	  etanol.	  Alternativet	  hybrid	  är	  intressant	  då	  det	  egentligen	  inte	  
finns	  med	  som	  svarsalternativ,	  men	  tre	  respondenter	  har	  specifikt	  angivit	  att	  de	  har	  bensin/el-‐
hybridbilar,	  vilket	  gör	  det	  berättigat	  att	  ta	  med	  detta	  som	  en	  egen	  kategori	  i	  tabellen.	  	  	  

Redogörelse	  för	  användande	  av	  olika	  drivmedel	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  

Bränsle	   Respondenter	   procent	  
Bensin	   20	   42	  %	  
Diesel	   21	   44	  %	  
Biogas	   1	   2	  %	  
Etanol	   3	   6	  %	  
El	   0	   0	  %	  
hybrid	   3	   6	  %	  
	  

	  

	  

3.14	  Möjliga	  förändringar	  i	  resvanebeteenden	  
	  	  	  	  	  Respondenterna	  i	  enkätundersökningen	  har	  fått	  besvara	  vilket	  färdmedel	  de	  skulle	  kunna	  tänka	  
sig	  att	  byta	  till	  från	  sitt	  ordinarie	  färdmedel	  om	  de	  var	  tvugna.	  Endast	  ett	  svar	  åberopas.	  För	  att	  
illustrera	  svaren	  visas	  nedan	  diagram	  över	  de	  respondenter	  som	  angivit	  ett	  specifikt	  färdmedel	  som	  
det	  mest	  använda	  både	  sommarhalvår	  och	  vinterhalvår,	  och	  vilket	  färdsätt	  de	  anger	  att	  de	  skulle	  
byta	  till.	  Några	  enkätsvar	  har	  visat	  på	  ett	  byte	  mellan	  mest	  använda	  färdsätt	  under	  de	  två	  peroderna,	  
sommar-‐	  och	  vinterhalvår.	  Sådana	  enkätsvar	  kommer	  av	  praktiska	  skäl	  inte	  att	  redovisas	  i	  tabellerna	  
nedan.	  	  

	  	  	  	  	  Fyra	  huvudsakliga	  färdsätt	  redovisas,	  bil,	  spårvagn,	  buss	  och	  cykel.	  Genom	  att	  studera	  tabellen	  kan	  
flera	  intressanta	  observationer	  göras.	  Buss	  visar	  sig	  vara	  det	  färdmedel	  som	  flerst	  respondenter	  kan	  
tänka	  sig	  byta	  till,	  åtta	  huvudsakliga	  bilister	  och	  åtta	  spårvagnsåkare	  har	  valt	  detta	  alternativ.	  Inget	  
annat	  färdsätt	  överträffar	  detta.	  Närmast	  kommer	  de	  spårvagnsresenärer	  som	  ange	  båt	  och	  
promenad	  som	  föredraget	  alternativ,	  fem	  respondenter	  vardera.	  Ac	  svarande	  spårvagn,	  buss-‐	  och	  
cykelresenärer	  är	  det	  enbart	  en	  respondent,	  en	  cyklist,	  som	  anger	  att	  denne	  kan	  tänka	  sig	  byta	  till	  bil.	  
Ingen	  av	  kollektivtrafikåkarna	  svarar	  att	  de	  kan	  tänka	  sig	  byta	  till	  bil.	  Kategorin	  bil	  och	  cykel	  har	  för	  
övrigt	  det	  gemensamt	  att	  fyra	  bilister	  och	  tre	  cyklister	  svara	  att	  de	  omöjligt	  kan	  tänka	  sig	  byta	  till	  
något	  annat	  färdmedel.	  Det	  rör	  sig	  om	  var	  femte	  respondent	  som	  anger	  bil	  som	  huvudsakligt	  
färdmedel	  och	  hela	  tre	  av	  sju	  cykelrespondenter,	  vilket	  är	  en	  anmärkningsvärd	  siffra.	  

	  

	  

Tabell	  3.	  Visar	  svar	  från	  48	  respondenter	  som	  anger	  att	  de	  
har	  tillgång	  till	  bil.	  
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Mest	  använda	  färdmedel	  

	  Byta	  till	   Bil	   Spårvagn	   Buss	  	   cykel	  
Bil	   -‐	   0	   0	   1	  
spårvagn	   3	   -‐	   2	   2	  
Buss	   8	   8	   -‐	   1	  
Båt	   1	   5	   2	   0	  
Motorcykel	   1	   0	   0	   0	  
cykel	   0	   4	   1	   -‐	  
Promenad	   1	   5	   0	   0	  
Annat	   2	   1	   0	   0	  
Omöjligt	   4	   0	   0	   3	  
Tot	   20	   23	   5	   7	  
	  

	  

	  	  	  	  	  För	  att	  ytterligare	  utreda	  potentiella	  förändringar	  i	  resvanor,	  och	  för	  att	  mer	  specifikt	  utreda	  
bilåkarnas	  inställning	  till	  resandet,	  ingår	  i	  enkätundersökningen	  en	  fråga	  där	  respondenterna	  som	  
angivit	  att	  de	  har	  tillgång	  till	  bil	  (alltså	  inte	  enbart	  de	  har	  bil	  som	  huvudsakligt	  färdsätt)	  får	  svara	  på	  
vad	  och	  om	  de	  skulle	  kunna	  avstå	  från	  att	  använda	  bilen	  i	  sitt	  resande,	  vilket	  redovisas	  i	  figur	  4	  
nedan.	  Tio	  personer	  anger	  att	  förbättrad	  kollektivtrafik	  skulle	  kunna	  få	  dem	  att	  byta	  till	  annat	  
färdmedel,	  medan	  alternativen	  bättre	  förutsättningar	  för	  att	  cykla	  samt	  subventionerat	  
kollektivtrafikkörkort	  har	  uppgivits	  av	  två	  respondenter	  vardera.	  Det	  mest	  anmärkningsvärda	  med	  
denna	  fråga	  är	  emellertid	  att	  29	  personer	  har	  valt	  alternativet	  inget.	  	  Man	  kan	  fråga	  sig	  vad	  
respondenterna	  menar	  när	  de	  väljer	  detta	  alternativ.	  Är	  respondenterna	  ointresserade	  av	  att	  byta	  
bilen	  mot	  ett	  annat	  färdmedel	  även	  om	  de	  skulle	  ha	  möjlighet,	  eller	  handlar	  det	  om	  att	  de	  anser	  att	  
de	  inte	  har	  några	  realistiska	  alternativ	  till	  sitt	  bilåkande?	  I	  enkäten	  uppger	  två	  respondenter	  specifikt	  
att	  de	  gör	  bilresor	  till	  landsställen,	  och	  att	  de	  i	  dessa	  fall	  inte	  har	  möjlighet	  att	  ta	  sig	  dit	  på	  annat	  sätt	  
en	  med	  bil.	  Hur	  stor	  inverkan	  har	  frågans	  formulering	  på	  resultatet?	  Hade	  det	  varit	  någon	  skillnad	  om	  
frågan	  formulerats	  annorlunda?	  Denna	  enkätfråga	  och	  dess	  problematik	  kommer	  att	  analyseras	  i	  
rapportens	  diskussionsdel.	  	  

Tabell	  4.	  Huvudfärdsätten	  är	  satta	  i	  kolumnrubrikerna,	  och	  värdena	  i	  kolumnena	  visar	  hur	  många	  
respondenter	  som	  kan	  tänka	  sig	  byta	  till	  relaterat	  färdsätt	  längst	  till	  vänster	  i	  den	  aktuella	  raden.	  Totalt	  
redovisas	  enkätsvar	  från	  56	  respondenter.	  
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3.2	  Litteraturstudie	  

	  	  	  	  	  Blomberg	  och	  Wikman	  gör	  i	  sitt	  arbete	  en	  studie	  av	  energikonsumtion	  och	  utsläpp	  från	  
tunnelbana,	  bussar	  och	  bilar	  i	  Stockholm.	  	  Författarna	  har	  undersökt	  flera	  olika	  bränsletyper,	  diesel	  
och	  bensin	  för	  bilar	  och	  diesel,	  etanol	  och	  biogas	  för	  bussar.	  När	  det	  gäller	  tunnelbanan	  undersöker	  
man	  energiåtgång	  och	  utsläpp	  för	  fyra	  olika	  typer	  av	  energikällor,	  grön	  el,	  svensk	  mix,	  nordisk	  mix	  
och	  marginalel,	  som	  räknas	  som	  ett	  värsta	  scenario-‐alternativ.	  Den	  gröna	  elen	  består	  till	  95	  procent	  
av	  vattenkraft	  och	  fem	  procent	  av	  vindkraft.	  Elen	  i	  den	  svenska	  mixen	  kommer	  till	  ca	  40%	  från	  
vattenkraft	  och	  till	  50	  procent	  från	  kärnkraft.	  Den	  nordiska	  elen	  är	  en	  blandning	  av	  olika	  energikällor	  i	  
norden,	  med	  en	  stor	  andel	  vattenkraft,	  47	  procent.	  Värsta	  scenario-‐alternativet	  utgår	  ifrån	  att	  man	  
tar	  all	  energi	  från	  danskproducerad	  kolkraft.	  

	  	  	  	  	  Blomberg	  och	  Wikman	  har	  använt	  sig	  av	  olika	  metoder	  för	  att	  få	  fram	  värden	  för	  de	  respektive	  
transportmedlen.	  Värden	  för	  utsläpp	  från	  de	  olika	  energislagen	  som	  tunnelbanan	  teoretisk	  kan	  
använda	  sig	  av	  har	  tagits	  från	  Miljöfaktabok	  drivmedel	  och	  bränslen,	  vilket	  är	  en	  sammanställning	  av	  
data	  för	  miljöpåverkan	  vid	  användning	  av	  olika	  energislag	  gjord	  av	  Svenska	  miljöinstitutet	  AB,	  
sponsrat	  av	  Svenska	  Petroeluminstitutet.	  Data	  för	  tunnelbanans	  energiförbrukning	  är	  hämtat	  från	  
tillverkaren	  Bombardiers	  egna	  mätvärden,	  vilket	  åsyftar	  den	  senaste	  vagnsmodellen	  i	  trafik,	  C20.	  
Utsläppen	  från	  bilar	  och	  bussar	  beräknas	  med	  programmet	  NTMcalc,	  vilket	  baseras	  den	  så	  kallade	  
EMV-‐modellen,	  vilket	  i	  sig	  är	  ett	  dataprogram	  framtaget	  av	  Väg-‐	  och	  Transportforskningsinstitutet.	  
Information	  om	  bränsleförbrukning	  för	  olika	  bussmodeller	  är	  hämtat	  från	  SL	  och	  siten	  miljöfordon.se.	  
Motsvarande	  information	  för	  genomsnittliga	  diesel-‐	  och	  bensinbilar	  har	  mätats	  från	  Vägverket,	  vilket	  
idag	  är	  en	  nedlagt	  myndighet	  som	  ersatts	  av	  Trafikverket.	  

	  	  	  En	  sammanställning	  av	  delar	  av	  de	  tabellresultat	  som	  Blomberg	  och	  Wikman	  kommer	  fram	  till	  
presenteras	  i	  tabell	  x.	  I	  denna	  uppställning	  visas	  energikonsumtionen	  i	  kilowattimmar	  per	  
passagerarkilometer	  (kWh/pkm)	  och	  utsläppen	  definieras	  genom	  gram	  per	  passagerarkilometer	  
(g/pkm).	  
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Vad	  skulle	  kunna	  få	  dig	  aI	  avstå	  från	  aI	  använda	  bilen	  i	  diI	  resande?	  

Figur	  4.	  Svar	  från	  48	  respondenter	  som	  anger	  att	  de	  har	  tillgång	  till	  bil	  illustreras	  i	  figuren	  ovan.	  	  
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	  	  	  	  	  Utifrån	  sina	  värdenkonstaterar	  Blomberg	  och	  Wikman	  att	  tre	  transportmedel	  hade	  nästan	  
likställda	  usla	  resultat,	  dieselbil,	  bensinbil	  och	  dieselbuss,	  där	  den	  sistnämnda	  har	  en	  genomsnittligt	  
lastfaktor	  på	  30%.	  Tunnelbana	  med	  el	  från	  grön	  mix	  hade	  bäst	  resultat	  i	  alla	  kategorier	  med	  
undantag	  för	  CO2-‐utsläpp,	  där	  endast	  biogasbussen	  presterade	  bättre	  med	  noll	  utsläpp.	  Överlag	  
ligger	  tunnelbanealternativen	  bra	  till,	  även	  då	  man	  använder	  el	  från	  värsta	  scenariot,	  dvs	  dansk	  kolel,	  
vars	  utsläpp	  av	  koldioxid	  visar	  sig	  vara	  mindre	  än	  en	  tiondel	  av	  motsvarande	  värden	  för	  bil	  och	  
dieselbuss.	  Tunnelbanan	  har	  i	  uträkningarna	  en	  packningsgrad	  med	  ett	  dagsgenomsnitt	  på	  40	  
procent.	  (Blomberg	  &	  Wikman,	  2009)	  Slutsatser	  man	  kan	  dra	  av	  Blomberg	  och	  Wikmans	  arbete	  är	  
således	  att	  tunnelbanan	  är	  det	  mest	  miljövänliga	  av	  de	  fordonstyper	  som	  förekommer	  i	  denna	  
undersökning,	  med	  låg	  energikonsumtion	  och	  låga	  utsläpp.	  

	  	  	  	  	  Rapporten	  är	  emellertid	  inte	  komplett	  i	  den	  bemärkelse	  att	  det	  saknas	  information	  om	  den	  
spårbundna	  trafik	  i	  Stockholm	  som	  inte	  räknas	  som	  tunnelbana.	  Ingen	  information	  om	  Stockholms	  
spårvagnar	  finns	  sammanställd.	  Författarna	  skriver	  att	  information	  om	  exempelvis	  tvärbanan	  inte	  
finns	  att	  tillgå	  och	  att	  de	  därmed	  inte	  har	  kunnat	  inkludera	  detta	  färdmedel.	  Inte	  heller	  har	  
information	  om	  tvärbanans	  specifika	  energiförbrukning	  kunnat	  frambringas	  till	  detta	  arbete	  om	  
resvanor	  i	  Hammarby	  Sjöstad,	  men	  det	  går	  ändå	  att	  bilda	  sig	  en	  uppfattning	  om	  hur	  spårvagnar	  
generellt	  står	  sig	  mot	  färdsätten	  i	  Blomberg	  och	  Wikmans	  arbete.	  Precis	  som	  tunnelbanan	  drivs	  den	  
spårvagnsbaserade	  tvärbanan	  på	  el.	  Genom	  att	  ta	  fram	  ett	  energiförbrukningsvärde	  mätt	  i	  kWh/pkm	  
för	  liknande	  spårvagnstrafik	  och	  göra	  antagande	  att	  även	  detta	  färdslag	  kan	  drivas	  med	  någon	  av	  de	  
fyra	  energimixalternativen,	  så	  kan	  man	  ställa	  detta	  värde	  direkt	  mot	  tunnelbanans	  energiförbrukning	  

	  

Energy	  
consumption	  
(kWh/pkm)	  

CO2	  
(g/pkm)	  

NOX	  
(g/pkm)	  

SOX	  
(g/pkm)	  

CO	  
(g/pkm)	  

Particles	  
(g/pkm)	  

Bil	  -‐	  Diesel	   0.40	   93	   0.32	   0.00012	   0.068	   0.032	  
Bil	  -‐	  Bensin	   0.45	   110	   0.076	   0.00038	   2	   0.0033	  
Tunnelbana	  -‐	  Grön	  
mix	   0.14	   0.054	   0.00007	   0.000022	   0.000095	   0.000011	  
Tunnelbana	  -‐	  
Svensk	  mix	   0.14	   0.23	   0.00057	   0.0005	   0.0007	   0.000075	  
Tunnelbana	  -‐	  
Nordisk	  mix	   0.14	   0.71	   0.0013	   0.0014	   0.0016	   0.000087	  
Tunnelbana	  -‐	  
Värsta	  scenario	   0.14	   7.94	   0.037	   0.0060	   0.0035	   0.0022	  
Buss	  -‐	  Diesel	   0.44	   110	   0.72	   0.00014	   0.0098	   0.0021	  
Buss	  -‐	  Etanol,	  2	  
axlar	   0.63	   9.6	   0.5	   0.00012	   0.0049	   0.0028	  
Buss	  -‐	  Etanol,	  3	  
axlar	   0.49	   7.4	   0.39	   0.00009	   0.0038	   0.0022	  
Buss	  -‐	  Biogas	   0.61	   0	   0.24	   0.0026	   0.036	   0.0025	  

Tabell	  5.	  Visar	  energikonsumtion	  och	  utsläpp	  hos	  olika	  transportmedel	  i	  Stockholm.	  Tabellvärdena	  är	  hämtade	  direkt	  från	  
Blomberg	  och	  Wikman	  resultatsammanställning.	  
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på	  0.14	  kWh/pkm,	  för	  att	  på	  så	  sätt	  bilda	  sig	  en	  uppfattning	  om	  hur	  omfattande	  utsläppen	  från	  
tvärbanan	  kan	  vara.	  	  

	  	  	  	  	  I	  den	  kollektivtrafikutredning	  Malmö	  stad	  beställde	  2008	  ingick	  en	  sammanställning	  gjort	  av	  
Trivector	  AB	  över	  kollektivtrafiksystemen	  med	  fokus	  på	  stadsutveckling	  och	  brukare.	  I	  denna	  rapport	  
finns	  medelvärden	  för	  energiförbrukning	  för	  Göteborgs	  spårvagnspark.	  2007	  förbrukade	  denna	  
vagnspark	  i	  genomsnitt	  3.15	  kWh	  per	  fordonskilometer	  (kWh/vkm).	  (Andersson,	  P.	  G.;	  Gibrand,	  M.,,	  
2008)	  Antagandet	  görs	  nu	  att	  vagnarna	  i	  Stockholms	  tvärbana	  har	  en	  likvärdig	  energiförbrukning.	  
Målet	  är	  nu	  att	  omvandla	  detta	  värde	  till	  kWh/pkm	  för	  stockholmtrafiken.	  Tvärbanan	  körs	  med	  två	  
vagnar	  per	  tur,	  vilket	  med	  antagna	  värden	  medför	  en	  förbrukning	  på	  	  

3.15x2=	  6.30	  kWh/vkm.	  

	  	  	  	  	  När	  Blomberg	  och	  Wikman	  räknar	  ut	  tunnelbanetågens	  energiförbrukning	  inkluderar	  de	  även	  
värden	  för	  energibortfall	  på	  vägen	  från	  produktion	  till	  konsumtion,	  vissa	  extra	  energikostnader	  samt	  
ett	  hänsynstagande	  till	  att	  vissa	  turer	  körs	  med	  gamla	  mer	  energiförbrukande	  vagnar.	  
Energiföbrukning	  för	  ett	  tunnelbanetåg	  av	  senaste	  C20-‐modell	  draget	  med	  tre	  vagnar	  ger	  en	  
teoretisk	  energiföbrukning	  på	  15.57	  kWh/vkm.	  Den	  egentliga	  förbrukningen	  är	  dock	  beräknad	  till	  
18.30	  kWh/vkm,	  (Blomberg	  &	  Wikman,	  2009)	  vilket	  ger	  en	  faktor	  på	  ca	  1.175	  med	  vilket	  det	  
teoretiska	  värdet	  har	  multiplicerats.	  I	  denna	  uträkning	  görs	  antagandet	  att	  samma	  faktor	  kan	  
multipliceras	  med	  värdena	  för	  spårvagnarna.	  Därmed	  får	  vi	  en	  energiförbrukning	  för	  tvärbanan	  på	  	  

6.3x1.175=7.40	  kWh/vkm.	  

Detta	  värde	  behövs	  nu	  divideras	  med	  det	  genomsnittliga	  antalet	  resenärer	  på	  tvärbanan,	  för	  att	  få	  
fram	  kWh	  per	  passagerarkilometer.	  Blomberg	  och	  Wikman	  använder	  data	  för	  tunnelbanan	  där	  de	  har	  
en	  belastningsgrad	  på	  40	  procent.	  Om	  vi	  nu	  gör	  antagandet	  att	  tvärbanan	  en	  genomsnittlig	  dag	  har	  
en	  lägre	  belastningsgrad	  på	  30	  procent,	  och	  vi	  vet	  att	  tvärbanan	  maximalt	  kan	  ta	  in	  185	  passagerare	  
(Holmberg,	  2013),	  kan	  vi	  få	  ett	  värde	  för	  energiföbrukning	  per	  passagerare	  som	  ges	  av	  

7.40/(185x0.3)=0.13	  kWh/pkm.	  

	  	  	  	  	  I	  en	  jämförelse	  med	  det	  genomsnittliga	  värdet	  för	  tunnelbanan	  på	  0.14	  kWh/pkm	  ser	  man	  att	  
tvärbanan	  har	  lägre	  energiförbrukning,	  och	  därmed	  även	  lägre	  utsläpp	  per	  passagerare.	  Eftersom	  
detta	  är	  värden	  baserade	  på	  en	  vagnspark	  som	  beskrivs	  som	  föråldrad	  (Andersson,	  P.	  G.;	  Gibrand,	  
M.,,	  2008),	  kommer	  korrekta	  värden	  för	  tvärbanans	  riktiga	  och	  modernare	  vagnsmodeller	  sannolikt	  
vara	  ännu	  lägre,	  och	  därmed	  bättre	  ur	  ett	  miljöperspektiv,	  gällande	  såväl	  energiförbrukning	  som	  
utsläpp	  av	  växthusgaser.	  Om	  tvärbanans	  belastningsgrad	  dessutom	  visar	  sig	  vara	  högre	  än	  30	  procent	  
så	  så	  uppnås	  ett	  ännu	  lägre	  värde	  för	  genomsnittlig	  kWh/pkm.	  En	  ökad	  belastningsgrad	  i	  stadsdelen	  
är	  sannolikt	  fallet	  när	  Hammarby	  Sjöstad	  är	  färdigbyggt	  och	  invånarantalet	  har	  nått	  det	  satta	  målet	  
på	  25	  000	  invånare	  år	  2017.	  (Fakta	  om	  Hammarby	  Sjöstad,	  2013)	  
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4.0	  Diskussion	  

4.1	  Analys	  av	  enkätundersökningen	  
	  	  	  	  	  I	  denna	  undersökning	  har	  en	  av	  ambitionerna	  varit	  att	  kartlägga	  de	  boende	  i	  Hammarby	  Sjöstads	  
resvanor	  genom	  utreda	  hur	  många	  resor	  som	  görs	  med	  olika	  färdmedel	  varje	  vecka,	  och	  genom	  
enkätfrågor	  har	  medverkande	  respondenter	  fått	  ange	  detta.	  Med	  resa	  menas	  en	  transport	  från	  
hemmet	  till	  en	  annan	  plats	  eller	  från	  en	  annan	  plats	  till	  hemmet.	  Svaren	  har	  varit	  uppdelade	  i	  
kategorier	  som	  definierar	  resor	  som	  görs	  från	  och	  till	  hemmet	  inom	  stadsdelen	  Hammarby	  Sjöstad	  
och	  resor	  som	  görs	  mellan	  hemmet	  och	  destinationer	  utanför	  stadsdelsgränserna.	  En	  ytterligare	  
uppdelning	  har	  varit	  resor	  som	  sker	  under	  sommarhalvår,	  april	  till	  september,	  och	  vinterhalvår,	  
oktober	  till	  mars.	  72	  respondenter	  har	  svarat	  på	  enkäten,	  32	  män	  och	  40	  kvinnor.	  Detta	  medför	  att	  
man	  måste	  vara	  försiktig	  med	  att	  dra	  långtgående	  slutsatser	  kring	  vad	  resultaten	  av	  undersökningen	  
visar.	  Därmed	  blir	  det	  meninglöst	  att	  fastslå	  exakta	  procenttal,	  och	  man	  måste	  vara	  medveten	  om	  att	  
viss	  felmarginal	  kan	  förekomma.	  En	  mindre	  undersökning	  som	  denna	  kan	  dock	  peka	  på	  vissa	  trender	  
i	  omfattningen	  av	  resande	  med	  olika	  färdmedel.	  

	  	  	  	  	  När	  det	  handlar	  om	  att	  utföra	  resor	  inom	  Hammarby	  Sjöstad	  så	  visar	  undersökningen	  att	  
majoriteten	  av	  dessa	  resor	  görs	  till	  fots,	  runt	  60	  procent,	  såväl	  sommar	  som	  vinter.	  Ett	  resultat	  som	  
detta	  är	  föga	  förvånande	  med	  tanke	  på	  stadsdelens	  läge	  centralt	  i	  Stockholm	  och	  dess	  intfrastruktur	  
med	  omfattande	  gå-‐	  och	  cykelbanor	  och	  med	  affärsverksamheter	  belägna	  i	  byggnadernas	  
bottenplan.	  Att	  ta	  sig	  runt	  till	  fots	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  är	  lätt	  och	  närheten	  till	  affärer	  och	  
restauranger	  är	  god.	  Sommartid	  tycks	  cyklandet	  vara	  det	  färdsätt	  som	  efter	  promenerandet	  är	  
vanligast,	  runt	  15	  procent	  av	  resorna	  sommartid,	  och	  samma	  resonemang	  som	  ovan	  kan	  tillämpas	  för	  
att	  förklara	  detta.	  Under	  vintermånaderna	  sjunker	  emellertid	  cyklandets	  andel	  av	  resorna	  avsevärt,	  
vilket	  är	  logiskt	  med	  tanke	  på	  värdeleksförändringarna.	  Ungefär	  tio	  procent	  av	  resorna	  inom	  
stadsdelen	  görs	  med	  bil,	  sommar	  som	  vinter,	  och	  för	  tvärbanan	  gäller	  ungefär	  samma	  värden,	  men	  
med	  en	  aningen	  högre	  andel	  av	  resandet.	  Buss-‐	  och	  färjetåkandet	  inom	  stadsdelen	  uppstar	  endast	  en	  
liten	  del	  av	  det	  totala	  antalet	  resor,	  och	  ligger	  på	  ungefär	  samma	  nivå,	  runt	  5	  procent.	  Eftersom	  
stadsdelen	  är	  rätt	  begränsad	  i	  sitt	  omfång	  på	  cirka	  två	  kvadratkilometer	  och	  affärerna	  närbelägna	  
upplever	  de	  boende	  sannolikt	  inget	  större	  behov	  av	  att	  ta	  buss	  eller	  båt,	  särskilt	  inte	  när	  tvärbanan	  
dessutom	  skär	  genom	  hela	  stadsdelen,	  vilket	  bör	  kunna	  förklara	  bussåkandets	  låga	  andelar.	  	  	  

	  	  	  	  	  För	  resor	  utom	  Hammarby	  Sjöstad	  ser	  resefördelningen	  annorlunda	  ut.	  Störst	  reseandelar	  har	  nu	  
spårvagnsåkandet,	  som	  dessutom	  ökar	  vintertid,	  i	  enkäten	  från	  26	  till	  36	  procent.	  Bilåkandet	  följer	  
efter	  spårvagnsåkandet,	  och	  är	  i	  stort	  sett	  konstant	  med	  strax	  över	  en	  femtedel	  av	  alla	  resor	  gjorda.	  
Strax	  under	  bilturer	  finns	  promenader.	  Att	  detta	  färdsätt	  ligger	  på	  tredje	  plats	  när	  det	  gäller	  resor	  
utom	  Hammarby	  Sjöstad	  skulle	  delvis	  kunna	  bero	  på	  att	  två	  av	  totalt	  tre	  bostadsrättsföreningar	  som	  
ingått	  i	  undersökningen	  ligger	  nära	  stadsdelsgränserna	  på	  respektive	  sida	  av	  Hammarby	  Sjöstad.	  För	  
dessa	  boende	  är	  det	  säkerligen	  ingen	  större	  ansträning	  att	  ta	  sig	  utom	  stadsdelen	  i	  något	  ärende,	  
vilket	  visar	  sig	  i	  enkätsvaren.	  En	  mer	  omfattande	  undersökning	  skulle	  sannolikt	  visa	  ett	  lägre	  värde	  
för	  promenader	  utom	  stadsdelen.	  Det	  går	  dock	  inte	  att	  utesluta	  att	  värdet	  ändå	  skulle	  vara	  högre	  än	  
för	  det	  totala	  genomsnittet	  för	  stadsdelar	  i	  Stockholm	  stad	  med	  tanke	  på	  Hammarby	  Sjöstads	  
centrala	  läge,	  begränsade	  ytareal	  och	  avlånga	  form.	  För	  övrigt	  gäller	  att	  cyklandet	  sommartid	  upptar	  
ungefär	  samma	  andelar	  som	  promenerandet	  med	  17	  procent	  i	  denna	  undersökning,	  men	  minskar	  
vintertid	  till	  nästan	  en	  tredjedel	  av	  sitt	  ursprungliga	  värde,	  6	  procent.	  Buss-‐	  och	  båtåkande	  har	  drygt	  
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tio	  procent	  varadera	  av	  resandet,	  sommar	  som	  vinter,	  även	  om	  bussåkandet	  tycks	  öka	  en	  aning	  
under	  den	  kalla	  årstiden	  medan	  färjeåkandet	  sjunker	  lite.	  	  	  

	  	  	  	  	  Sammanställer	  man	  värdena	  för	  de	  olika	  färdsätten	  kan	  man	  konstatera	  att	  enkäten	  visar	  att	  en	  
överväldigande	  majoritet	  av	  resorna	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  som	  genomförs	  av	  de	  boende	  görs	  med	  
promenad,	  cykel	  och	  kollektiva	  färdmedel,	  såväl	  sommar	  som	  vinter,	  med	  runt	  80	  respektive	  90	  
procent	  av	  det	  totala	  antalet	  resor.	  	  Man	  behöver	  emellertid	  vara	  observant	  på	  att	  denna	  statistik	  
inte	  säger	  något	  om	  hur	  många	  resor	  det	  rör	  sig	  om	  utan	  bara	  handlar	  om	  andelar	  av	  resandet.	  
Resultaten	  är	  dock	  intressanta	  och	  frågan	  är	  hur	  sjöstadsbornas	  resande	  utifrån	  denna	  undersökning	  
står	  sig	  mot	  det	  svenska	  riksgenomsnittet.	  Släppt	  statiskt	  från	  den	  pågående	  rikstäckande	  
resvaneundersökningen	  RVU	  Sverige	  genomförd	  av	  Trafikanalys,	  Trafa,	  visar,	  som	  tidigare	  nämnt,	  att	  
av	  antalet	  utförda	  resor	  mellan	  2012	  och	  2013	  sker	  52	  procent	  med	  bil,	  31	  procent	  till	  fots	  eller	  med	  
cykel	  och	  tolv	  procent	  sker	  med	  kollektiva	  färdmedel.	  En	  direkt	  jämförelse	  mellan	  dessa	  siffor	  och	  de	  
värden	  framtagna	  i	  enkäten	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  är	  till	  viss	  del	  problematisk.	  Definitionen	  hos	  
Trafikanalys	  skiljer	  sig	  en	  aning,	  och	  man	  definierar	  här	  en	  så	  kallad	  huvudresa,	  som	  ”startar	  och	  
slutar	  i	  respondentens	  permanenta	  bostad,	  fritidshus,	  arbetsplats,	  skola,	  praktikplats	  eller	  tillfälliga	  
övernattingsplats”	  (RVU	  Sverige	  -‐	  den	  nationella	  resvaneundersökningen	  2012-‐2013,	  2014),	  till	  skillad	  
från	  en	  resa	  som	  enbart	  börjar	  eller	  slutar	  i	  hemmet.	  Dock	  anses	  i	  denna	  rapport	  definitionerna	  vara	  
såpass	  lika	  att	  en	  jämförelse	  ändå	  går	  att	  göra.	  	  

	  	  	  	  	  Kollektivtrafikbranchen	  har	  tillsammans	  med	  Trafikverket	  och	  SKL	  uppfört	  ett	  mål	  att	  fördubbla	  
resandet	  med	  kollektivtrafik	  till	  2020	  (Holmberg,	  2013).	  Även	  utan	  att	  kunna	  göra	  en	  direkt	  
jämförelse	  av	  resvaneundersökningarna,	  kan	  man	  ändå	  anta	  att	  detta	  mål	  är	  uppnått	  med	  god	  
marginal	  i	  Hammarby	  Sjöstad,	  där	  kollektivtrafikresandet	  under	  vintermånaderna	  överstiger	  50	  
procent	  av	  antalet	  genomförda	  resor	  utom	  stadsdelen.	  Resor	  med	  bil	  har	  i	  jämföresle	  med	  
riksgenomsnittet	  en	  betydligt	  färre	  andel	  av	  resorna,	  med	  strax	  över	  20	  procent	  av	  reseandelarna.	  	  	  

	  	  	  	  	  Förutsatt	  att	  dessa	  värden	  är	  förhållandevis	  rimliga	  kan	  man	  ställa	  sig	  frågan	  om	  inte	  Hammarby	  
Sjöstad	  när	  det	  gäller	  sina	  transporter	  lever	  upp	  till	  bilden	  av	  att	  vara	  Stockholms	  hållbara	  stadsdel	  
nummer	  ett.	  Det	  verkar	  som	  om	  man	  har	  nått	  målet	  som	  Trafikverket	  och	  SKL	  har	  satt	  gällande	  
kollektivtrafik.	  Dessutom	  är	  bilåkandet	  lågt	  relativt	  sett.	  För	  att	  försöka	  besvara	  denna	  frågeställning	  
är	  det	  värt	  att	  till	  att	  börja	  med	  konstatera	  att	  transportsektorn	  i	  Stockholm	  står	  för	  25	  procent	  av	  
utsläppen	  i	  regionen,	  och	  med	  detta	  i	  åtanke	  studera	  Blomberg	  och	  Wikmans	  sammanställning	  av	  
energiförbrukning	  och	  utsläpp	  hos	  olika	  transportslag	  i	  Stockholm.	  Författarna	  visade	  att	  diesel-‐	  och	  
bensinbilar	  stod	  för	  de	  största	  utsläppen	  av	  CO2	  och	  CO,	  ungefär	  tio	  gånger	  högre	  utsläpp	  än	  
tvåaxlade	  etanolbussar	  och	  tunnelbana	  med	  el	  från	  dansk	  kolkraft.	  Att	  minska	  bilismen	  i	  Stockholm	  
bör	  anses	  vara	  en	  prioriterad	  fråga,	  och	  även	  om	  bilåkandet	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  tycks	  visa	  ett	  lägre	  
andelsvärde	  än	  riksgenomsnittet	  innebär	  inte	  detta	  att	  bilismen	  inte	  är	  problematisk.	  Beräkningar	  i	  
resultatdelen	  visade	  att	  enbart	  de	  boende	  gör	  runt	  fem	  miljoner	  bilresor	  per	  år,	  och	  att	  86	  procent	  av	  
de	  som	  anger	  att	  de	  har	  tillgång	  till	  bil	  svarar	  att	  de	  använder	  bensin	  eller	  diesel	  som	  bränsle.	  
Dessutom	  visar	  enkätundersökningen	  att	  mellan	  60	  till	  65	  procent	  av	  respondenterna	  anger	  att	  de	  
varje	  vecka	  använder	  bil	  i	  sitt	  resande.	  En	  stor	  del	  av	  invånarna	  brukar	  alltså	  regelbundet	  bil.	  Bilismen	  
i	  Hammarby	  Sjöstad	  bidrar	  således	  aktivt	  till	  höga	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  i	  Stockholm,	  och	  även	  om	  
andel	  resor	  med	  bil	  av	  det	  totala	  antalet	  resor	  är	  mindre	  i	  stadsdelen	  än	  riksgenomsnitet	  fråntar	  inte	  
det	  behovet	  att	  att	  minska	  resorna	  med	  detta	  motordrivna	  färdmedel.	  
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	  	  	  	  	  I	  enkätundersökningen	  har	  de	  boende	  som	  angivit	  att	  de	  har	  tillgång	  till	  bil	  fått	  svara	  på	  vad	  som	  
skulle	  kunna	  få	  dem	  att	  avstå	  från	  att	  använda	  bilen	  i	  sitt	  resande.	  	  48	  respondenter	  har	  besvarat	  
denna	  fråga,	  varav	  14	  personer	  har	  angivit	  att	  det	  finns	  faktorer	  som	  skulle	  kunna	  få	  dem	  att	  avstå	  
bilen.	  Tio	  anger	  förbättrad	  kollektivtrafik,	  två	  har	  valt	  alternativet	  bättre	  förutsättningar	  för	  att	  cykla	  
och	  två	  menar	  att	  subventionerad	  kollektivtrafikkort	  kan	  få	  dem	  att	  välja	  bort	  bilen.	  Det	  mest	  
uppseendeväckande	  med	  denna	  fråga	  är	  emellertid	  att	  29	  respondenter,	  cirka	  60	  procent,	  anser	  att	  
inget	  kan	  få	  dem	  att	  välja	  bort	  bilen.	  Hur	  ska	  detta	  tolkas?	  Innan	  man	  drar	  slutsatsen	  att	  vi	  har	  att	  
göra	  med	  ett	  gäng	  konservativa	  bilfanatiker	  bör	  man	  beakta	  flera	  faktorer	  som	  kan	  påverka	  detta	  
resultat.	  

	  	  	  	  	  En	  förklaring	  kan	  vara	  frågans	  utformng,	  som	  skulle	  kunna	  tolkas	  som	  en	  ’allt	  eller	  inget’-‐
formulering,	  där	  respondenterna	  uppfattar	  det	  som	  om	  att	  det	  handlar	  om	  huruvida	  de	  kan	  tänka	  sig	  
att	  	  välja	  bort	  bilen	  helt.	  Att	  frågan	  av	  vissa	  personer	  kan	  ha	  tolkat	  så	  antyds	  av	  att	  några	  
respondenter	  uttryckligen	  anger	  att	  de	  använder	  bilen	  till	  längre	  resor,	  såsom	  till	  landsställen	  eller	  
dylikt,	  och	  att	  det	  där	  upplevs	  svårt	  eller	  omöjligt	  att	  ersätta	  bilen	  med	  ett	  annat	  färdmedel.	  Att	  helt	  
avstå	  bilen	  kan	  för	  många	  sjöstadsbor	  upplevas	  som	  en	  omöjlighet,	  och	  enkätresultatet	  skulle	  kunna	  
spegla	  detta.	  Om	  frågan	  istället	  hade	  formulerats	  så	  att	  respondenterna	  hade	  fått	  svara	  på	  vad	  som	  
skulle	  kunna	  få	  dem	  att	  minska	  sitt	  bilresande	  så	  är	  det	  möjligt	  att	  svarsalternativet	  ”inget”	  hade	  fått	  
betydligt	  färre	  ikryssningar.	  Att	  det	  för	  vissa	  respondenter	  förhåller	  sig	  på	  detta	  sätt	  antyds	  även	  i	  
den	  enkätfråga	  som	  handlar	  om	  man	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  att	  byta	  sitt	  mest	  använda	  färdmedel	  
mot	  ett	  ett	  annat	  och	  i	  sådant	  fall	  vilket.	  Av	  totalt	  20	  respondenter	  som	  har	  bil	  som	  primärt	  
färdmedel	  anger	  16	  av	  dem	  olika	  tänkbara	  alternativ	  till	  bilen.	  Detta	  talar	  för	  att	  ett	  ersättande	  av	  
bilen	  trots	  allt	  kan	  alltså	  vara	  en	  möjlighet	  för	  många.	  Dock	  är	  det	  fyra	  respondenter	  som	  uttryckligen	  
anger	  att	  de	  omöjligen	  skulle	  kunna	  ersätta	  bilen	  med	  något	  annat,	  vilket	  antyder	  att	  det	  kan	  finnas	  
en	  grupp	  bilister	  som	  under	  inga	  omständigheter	  kan	  tänka	  sig	  ändra	  sina	  resvanor,	  även	  om	  de	  med	  
sådan	  inställning	  till	  bilåkande	  långt	  ifrån	  utgör	  60	  procent	  av	  de	  som	  färdas	  med	  bil.	  
Sammanfattningsvis	  kan	  man	  säga	  att	  man	  inte	  bör	  tolka	  resultaten	  som	  att	  en	  majoritet	  av	  bilåkarna	  
under	  inga	  omständigheter	  kan	  tänka	  sig	  att	  minska	  sitt	  bilåkande	  eftersom	  frågans	  formulering	  är	  så	  
definitiv	  och	  saknar	  nyanser.	  Svar	  från	  andra	  frågor	  antyder	  snarare	  att	  det	  finns	  en	  viss	  öppenhet	  för	  
att	  ändra	  resvanor	  hos	  flertalet	  av	  respondenterna,	  men	  samtidigt	  finns	  det	  även	  ett	  par	  bilisterna	  
som	  under	  inga	  omständigtheter	  kan	  tänka	  sig	  att	  ändra	  sina	  resbeteenden.	  Denna	  undersökning	  kan	  
emellertid	  enbart	  konstatera	  ett	  sådant	  ställningstagande	  hos	  några	  få	  respondenter.	  	  	  	  	  

4.2	  Transportsystemet	  och	  Hammarbymodellen	  
	  	  	  	  	  Detta	  arbete	  kommer	  att	  avslutas	  med	  en	  diskussion	  om	  vilka	  åtgärder	  som	  skulle	  kunna	  sättas	  in	  
för	  att	  förändra	  de	  boendes	  resvanor,	  men	  innan	  diskussionen	  kommer	  in	  på	  det	  är	  det	  rimligt	  att	  
ställa	  sig	  frågan	  vad	  det	  är	  man	  vill	  nå	  fram	  till.	  Arbetet	  inleddes	  med	  en	  redogörelse	  för	  Hammarby	  
Sjöstads	  miljöprofil	  och	  den	  så	  kallade	  Hammarbymodellen,	  vars	  ambition	  har	  varit	  att	  innesluta	  
delar	  av	  material-‐	  och	  energiflödena	  i	  stadsdelen.	  Det	  handlar	  bland	  annat	  om	  energiproduktion	  till	  
stadsdelen	  genom	  förbränning	  av	  avfall,	  fjärrvärme	  och	  kyla	  från	  renat	  avloppsvatten	  och	  
biogasproduktion	  från	  slam	  från	  reningsverket	  i	  Henriksdal	  och	  från	  sortering	  av	  bioavfall	  från	  
hushållssoporna.	  Genomgångar	  av	  detta	  system	  visade	  alltså	  att	  dessa	  energikällor	  täcker	  delar	  av	  
energibehovet	  i	  stadsdelen,	  med	  undantaget	  för	  biogasen	  från	  reningsverkets	  slamrening,	  som	  går	  
till	  gasspisar	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  och	  som	  genererar	  ett	  överskott	  på	  över	  500	  procent.	  Frågan	  man	  
nu	  kan	  ställa	  sig	  är	  hur	  Hammarbymodellen	  i	  dagsläget	  tillämpas	  i	  transportsektorn	  och	  om	  detta	  kan	  
utvecklas	  ytterligare?	  Den	  i	  stadsdelen	  producerade	  biogasen	  kan	  direkt	  överföras	  till	  den	  
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bussvagnpark	  i	  Stockholm	  som	  drivs	  av	  biogasbussar.	  Busstrafiken	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  körs	  
uteslutande	  av	  biogasdrivna	  bussmodeller,	  och	  kan	  därmed	  sägas	  vara	  kopplad	  till	  
Hammarbymodellens	  kretslopp,	  där	  producerad	  energi	  i	  stadsdelen	  driver	  delar	  av	  kollektivtrafiken.	  
Hur	  stor	  del	  av	  busstrafiken	  som	  drivs	  av	  lokalt	  producerad	  biogas	  kan	  denna	  undersökning	  inte	  svara	  
på.	  Det	  som	  däremot	  har	  framkommit	  genom	  enkätundersökningen	  är	  att	  bussarnas	  andel	  av	  resors	  
som	  gör	  inom	  och	  utom	  Hammarby	  Sjöstad	  utgör	  en	  väldigt	  liten	  del	  –	  ungefär	  tio	  procent	  av	  resor	  
utom	  stadsdelen	  –	  av	  det	  totala	  antalet	  resor.	  Transportsektorns	  direkta	  koppling	  till	  
Hammarbymodellen	  framstår	  således	  som	  rätt	  liten.	  Den	  spårbundna	  trafiken	  går	  förvisso	  på	  el,	  som	  
i	  teorin	  skulle	  kunna	  tas	  från	  förbränning	  av	  lokalt	  huhållsavfall.	  Men	  då	  Pandis	  Iveroth,	  Johansson	  
och	  Brandts	  undersökning	  visar	  att	  denna	  produktion	  inte	  ens	  räcker	  till	  bostädernas	  energibehov	  
blir	  ett	  sådant	  resonemang	  i	  dagsläget	  meningslöst.	  	  

	  	  	  	  	  Om	  ambitionen	  är	  att	  bygga	  vidare	  på	  Hammarbymodellens	  koncept	  i	  kollektivtrafiken	  är	  det	  
realistiska	  alternativet	  att	  öka	  resandet	  med	  biogasbussar,	  förutsatt	  att	  stadsdelens	  biogaspoduktion	  
räcker	  till	  detta.	  Detta	  behöver	  medföra	  en	  ökad	  turtäthet	  och	  eventuellt	  fler	  dragna	  bussträckningar	  
i	  stadsdelen.	  Allt	  detta	  faller	  emellertid	  platt	  om	  inte	  de	  boende	  är	  intresserade	  av	  att	  byta	  till	  buss.	  
Svar	  från	  enkätundersökningen	  visar	  att	  det	  faktiskt	  finns	  potential	  för	  ökad	  busstrafik	  då	  buss	  är	  de	  
färdmedel	  flest	  kan	  tänka	  sig	  byta	  till,	  17	  av	  56	  respondenter	  angav	  detta	  färdmedel,	  och	  hos	  bil-‐	  och	  
spårvagnsåkarna	  vad	  det	  8	  repsondenter	  vardera	  som	  angav	  buss	  som	  val	  av	  alternativt	  färdmedel.	  
En	  icke	  obetydlig	  andel	  av	  sjöstadsborna	  tycks	  alltså	  vara	  positivt	  inställda	  till	  bussresande,	  och	  runt	  
35	  procent	  anger	  att	  de	  varje	  vecka	  färdas	  med	  bussar.	  Frågan	  är	  hur	  aktuellt	  det	  är	  i	  dagsläget	  att	  
utöka	  busstrafiken	  för	  att	  göra	  koppling	  mellan	  kollektivtrafiksektorn	  och	  Hammarbymodellen	  
bredare.	  Det	  som	  sannolikt	  står	  i	  vägen	  för	  en	  sådan	  satsning	  är	  tvärbanan.	  Detta	  
kollektivtrafikfärdmedel	  är	  smidigt,	  effektivt,	  brukas	  av	  mellan	  70	  och	  80	  procent	  av	  invånarna	  varje	  
vecka	  och	  är	  väldigt	  miljövänligt	  med	  låga	  utsläpp.	  Tvärbanan	  transporterar	  snabbt	  resenärerna	  till	  
pendelknutpunkten	  Gullmarsplan,	  utan	  att	  konkurrera	  om	  plats	  med	  bussar	  och	  övrig	  trafik.	  Sett	  ur	  
ett	  hållbarhetsperspektiv	  står	  sig	  tvärbanan	  väl	  i	  konkurrensen	  om	  energieffektiva	  färdmedel	  med	  
låga	  utsläpp.	  En	  diskussion	  om	  att	  minska	  bilismen	  till	  förmån	  för	  kollektivtrafiken	  leder	  i	  
beslutssammanhang	  sannolikt	  i	  första	  hand	  till	  förslag	  om	  ökad	  turtäthet	  på	  tvärbanan	  snarare	  än	  ett	  
mer	  omfattande	  busstrafiknät,	  även	  det	  senare	  alternativet	  förmodligen	  är	  möjligt.	  Om	  man	  på	  allvar	  
ville	  integrera	  trafiksektorn	  i	  allmänhet	  och	  busstrafiken	  i	  synnerhet	  i	  Hammarbymodellen	  borde	  
detta	  har	  skett	  redan	  på	  planeringsstadiet	  av	  stadsdelen.	  I	  stället	  för	  att	  dra	  tvärbanan	  genom	  
Hammarbyhamnen	  hade	  man	  kunnat	  planera	  för	  en	  utvecklad	  busstrafik.	  Det	  som	  talar	  emot	  detta	  
är	  att	  teknologin	  för	  biogasfordon	  kanske	  inte	  var	  uppmärksammad	  under	  1990-‐tal	  och	  tidigt	  2000-‐
tal	  och	  att	  det	  var	  svårt	  för	  dåtidens	  stadsplanerare	  och	  beslutsfattare	  att	  ta	  hänsyn	  till	  detta.	  Detta	  
är	  emellertid	  spekulation.	  Om	  man	  däremot	  vill	  upprätta	  stadsdelar	  i	  framtiden	  med	  likande	  
ambitioner	  som	  de	  Hammarbymodellen	  har	  representerat	  bör	  man	  ta	  i	  beaktande	  vilka	  typer	  av	  
transportmedel	  som	  kan	  drivas	  utifrån	  lokala	  förutsättningar	  gällande	  energiproduktion.	  	  	  	  

	  	  	  	  	  Så	  för	  att	  anknyta	  till	  den	  inledande	  frågon	  ovan	  om	  vilken	  typ	  av	  resande	  man	  vill	  uppnå	  i	  
Hammarby	  Sjöstad	  utifrån	  ett	  hållbarhetsperspektiv	  så	  blir	  svaret	  att	  satsa	  på	  att	  få	  människor	  att	  
välja	  kollektivtrafiken,	  där	  tvärbanan	  med	  dess	  låga	  energiförbrukning	  och	  utsläpp	  bör	  ses	  som	  det	  
primära	  valet,	  men	  där	  biogasbussar	  med	  eventuellt	  fler	  linjer	  kan	  vara	  ett	  gott	  komplement.	  Att	  få	  
ytterligare	  människor	  att	  välja	  bort	  bilen	  till	  förmån	  för	  cykel	  och	  i	  viss	  mån	  promenad	  bör	  också	  ses	  
som	  en	  önskvärd	  ambition.	  Sjöstadsborna	  må	  ligga	  över	  riksgenomsnittet,	  men	  måste	  tillsammans	  
med	  resten	  av	  befolkningen	  bli	  ännu	  bättre	  på	  att	  välja	  bort	  fossila	  bränslen.	  	  	  	  	  
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4.3	  Förändring	  av	  resvanor	  hos	  de	  boende	  
	  	  	  	  	  Att	  koppla	  transportsystemet	  till	  Hammarbymodellen	  går	  alltså	  att	  göra	  via	  busstrafiken,	  men	  i	  
nuläget	  kan	  man	  ifrågasätta	  om	  detta	  är	  den	  lämpliga	  vägen	  framåt.	  Trafiksekorns	  bidragande	  till	  
utsläppen	  och	  den	  orimliga	  energiföbrukningen	  är	  stor,	  och	  för	  att	  förändra	  detta	  är	  många	  eniga	  om	  
att	  ett	  sätt	  är	  att	  se	  till	  att	  stadsbefolkningen	  åker	  mer	  kollektivt.	  Genomgången	  av	  Blomberg	  och	  
Wikmans	  undersökning	  visar	  att	  tunnelbanan	  och	  biogas-‐	  och	  etanolbussarna	  är	  bra	  alternativ,	  och	  
jämförelsen	  i	  denna	  undersökning	  med	  spårvagnstrafiken	  antyder	  att	  detta	  transportmedel	  är	  ett	  
mycket	  bra	  val	  för	  invånarna	  i	  Hammarby	  Sjöstad.	  Hur	  ska	  man	  då	  få	  boende	  att	  välja	  kollektiva	  
färdmedel	  som	  tvärbanan	  eller	  cykeln	  när	  de	  ska	  utföra	  olika	  ärenden?	  

	  	  	  	  	  I	  en	  rapport	  skriven	  av	  Bengt	  Holmberg	  på	  Lunds	  Tekniska	  Högskola	  görs	  en	  genomgång	  av	  ett	  
antal	  kunskapsöversikter	  och	  av	  aktuella	  vetenskapliga	  artiklar	  och	  utredningar	  som	  belyser	  olika	  
faktorer	  som	  påverkar	  människors	  resvanor	  och	  hur	  dessa	  kan	  förändras.	  I	  sin	  slutliga	  
sammanställning	  menar	  Holmberg	  att	  flertalet	  genomförda	  åtgärder	  som	  har	  syftat	  till	  att	  öka	  
attraktionskraften	  hos	  kollektiva	  färmedel	  dessvärre	  enbart	  har	  haft	  marginell	  betydelse.	  Ökningarna	  
i	  kollektivtransportresande	  kommer	  främst	  från	  fotgängare	  och	  cyklister	  samt	  de	  redan	  frälsta	  
kollektivresenärerna,	  som	  nu	  reser	  ännu	  mer.	  Detta	  stöds	  i	  enkätundersökningen	  av	  den	  stora	  grupp	  
av	  respondenter	  med	  tillgång	  till	  bil	  som	  svarar	  att	  inget	  kan	  få	  dem	  att	  avstå	  bilen	  i	  deras	  resande.	  
För	  att	  få	  bilister	  att	  ändra	  sina	  resvaner	  behöver	  man	  använda	  sig	  av	  såväl	  piska	  som	  morot	  menar	  
Holmberg,	  och	  han	  nämner	  speciellt	  fem	  faktorer	  som	  viktiga	  morötter	  för	  ökat	  kollektivresande:	  
avgångstider/turtäthet,	  restid,	  pålitlighet,	  enkelhet,	  kunskap	  och	  pris.	  Holmberg	  menar	  att	  
resenärerna	  har	  höga	  krav	  på	  effektivitet.	  Även	  detta	  antyds	  i	  enkätundersökningen,	  där	  cirka	  20	  
procent	  av	  de	  bilåkande	  respondenterna	  anger	  att	  de	  kan	  tänka	  sig	  att	  ställa	  bilen	  om	  
kollektivtrafiken	  förbättrades.	  Med	  förbättrad	  kollektivtrafik	  kan	  de	  mena	  flera	  saker,	  såsom	  ökad	  
turtäthet	  eller	  bättre	  kommunikationer	  genom	  fler	  resealternativ	  både	  inom	  och	  utom	  Hammarby	  
Sjöstad.	  Holmbergs	  faktorer	  pålitlighet,	  enkelhet	  och	  kunskap	  kan	  också	  vara	  sådant	  som	  
respondenterna	  syftar	  på,	  då	  kollektivtrafik	  i	  Stockholm	  återkommande	  drabbas	  av	  diverse	  
störningar	  som	  skapar	  irritation,	  vilket	  sänker	  pålitligheten,	  eller	  förvirring	  kring	  införandet	  av	  nya	  
betalsystem,	  såsom	  biljetsystemet	  Access,	  vilket	  riskerar	  att	  uppfattas	  som	  orimligt	  komplicerat.	  	  

	  	  	  	  	  Vad	  beträffar	  priset	  på	  resandet	  anser	  Holmberg	  att	  dess	  betydelse	  för	  val	  av	  färdmedel	  beror	  av	  
flera	  faktorer	  såsom	  syfte,	  resmål	  och	  socio-‐ekonomi,	  då	  vissa	  är	  mer	  känsliga	  för	  prisändringar	  än	  
andra.	  (Holmberg,	  2013)	  Vad	  beträffar	  Hammarby	  Sjöstad	  kan	  man	  anta	  att	  flertalet	  av	  de	  boende	  
har	  det	  relativt	  gott	  ställt	  ekonomiskt,	  med	  tanke	  på	  stadsdelens	  bostadspriser.	  Invånarna	  är	  
möjligtvis	  lite	  mer	  tåliga	  för	  prisförändringar	  än	  genomsnittet,	  även	  om	  detta	  läge	  på	  sikt	  skulle	  
kunna	  förändras.	  Man	  bör	  därför	  ställa	  sig	  frågandes	  till	  om	  prisökningar	  skulle	  påverka	  bilåkandet	  
nämnvärt.	  Endast	  en	  person	  i	  undersökningen	  anger	  detta	  som	  skäl	  till	  att	  avstå	  bilen.	  	  	  

	  	  	  	  	  För	  att	  summera	  kan	  man	  säga	  att	  för	  att	  få	  sjöstadsborna	  att	  åka	  mer	  kollektivt	  behöver	  man	  se	  
till	  att	  har	  en	  god	  turtäthet	  med	  få	  störningar	  och	  även	  genom	  att	  förbättra	  och	  bygga	  ut	  
kollektivtrafiken	  så	  att	  kommunikationerna	  blir	  än	  smidigare.	  Möjligtvis	  kan	  detta	  få	  delar	  av	  den	  
bilåkande	  befolkningen	  ätt	  åtminstone	  minska	  sina	  turer,	  men	  undersökningen	  visar	  också	  att	  det	  
tycks	  vara	  uteslutet	  för	  flera	  respondenter	  att	  dra	  ner	  på	  bruket	  av	  bil.	  I	  en	  modern	  livsstil	  som	  
många	  lever	  är	  bilberoendet	  centralt,	  och	  här	  behöver	  man	  jobba	  med	  attityder	  på	  lång	  sikt	  snarare	  
än	  direkta	  ekonomiska	  incitament	  för	  att	  locka	  eller	  straffa.	  	  	  	  	  
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5.0	  Slutsatser	  
	  	  	  	  	  De	  vanligaste	  sätten	  att	  färdas	  inom	  och	  utom	  stadsdelen	  Hammarby	  Sjöstad	  är	  till	  fots,	  med	  
cykel,	  bil	  eller	  spårvagn.	  Många	  resenärer	  åker	  även	  buss	  eller	  tar	  färjan	  över	  vattnet,	  främst	  när	  de	  
ska	  resa	  utom	  stadsdelen.	  

	  	  	  	  	  Promenerande	  framstår	  som	  det	  dominerande	  sättet	  att	  transportera	  sig	  inom	  Hammarby	  
Sjöstad,	  eftersom	  över	  hälften	  av	  resorna	  görs	  till	  fots.	  Även	  när	  det	  gäller	  resor	  utom	  stadsdelen	  
utmärker	  sig	  detta	  färdsätt	  som	  tredje	  största	  kategori.	  I	  denna	  undersökning	  är	  dock	  definitionen	  av	  
promenerande	  problematisk	  på	  grund	  av	  sin	  otydlighet	  och	  genom	  att	  många	  av	  de	  medverkande	  
respondenterna	  bor	  i	  stadsdelens	  utkanter,	  vilket	  skulle	  kunna	  ge	  ett	  högre	  resultat	  än	  det	  egentliga	  
genomsnittet	  för	  de	  boende	  i	  stadsdelen.	  En	  ansenlig	  del	  av	  sjöstadsborna	  tycks	  även	  vara	  
regelbundna	  cyklister,	  fast	  då	  främst	  under	  sommarmånaderna.	  

	  	  	  	  	  När	  det	  gäller	  resor	  ut	  ur	  eller	  in	  till	  Hammarby	  Sjöstad	  är	  tvärbanan	  det	  färdmedel	  som	  flest	  
respondenter	  uppger	  att	  de	  använder	  varje	  vecka.	  Mellan	  75	  till	  80	  procent	  av	  respondenterna	  reser	  
med	  tvärbanan	  sommar	  respektive	  vinterhalvår.	  Således	  har	  tvärbanan	  flest	  andelar	  av	  resandet	  
utom	  stadsdelen,	  26	  procent	  under	  sommarmånaderna	  och	  36	  procent	  under	  vintermånaderna.	  
Detta	  visar	  att	  	  tvärbanan	  är	  centralt	  för	  stadsdelens	  kollektiva	  pendlande.	  I	  ett	  hållbarhetsperspektiv	  
är	  detta	  betydelsefullt	  eftersom	  denna	  undersökning	  indikerar	  att	  spårvagnstrafiken	  är	  mycket	  
energieffektiv	  och	  har	  låga	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  och	  andra	  partiklar.	  	  

	  	  	  	  	  Efter	  tvärbanan	  är	  bilen	  det	  primära	  transportmedlet	  för	  resor	  utom	  Hammarby	  Sjöstad,	  och	  
resandet	  tycks	  vara	  relativt	  jämnt	  året	  runt.	  Även	  om	  bilåkandet	  tycks	  vara	  mindre	  omfattande	  än	  
riksgenomsnittet	  så	  är	  bilen	  ett	  mycket	  viktigt	  transportmedel,	  vilket	  ytterligare	  antyds	  av	  den	  stora	  
andel	  respondenter	  som	  inte	  kan	  tänka	  sig	  avstå	  bilen	  i	  sitt	  resande.	  Detta	  är	  problematiskt	  med	  
tanke	  på	  de	  höga	  utsläppen	  av	  växthusgaser	  och	  andra	  skadliga	  partiklar	  hos	  de	  primära	  drivmedlen	  
diesel	  och	  bensin.	  

	  	  	  	  	  Även	  om	  över	  30	  procent	  av	  respondenterna	  anger	  att	  de	  gör	  resor	  med	  buss	  varje	  vecka	  så	  görs	  
enbart	  mellan	  åtta	  och	  tolv	  procent	  av	  resorna	  med	  detta	  färdmedel.	  I	  nuläget	  kan	  transportmedlet	  
buss	  anses	  vara	  den	  kollektiva	  transportsektorns	  koppling	  till	  Hammarbymodellen,	  då	  busstrafiken	  
genomförs	  med	  biogasbussar,	  och	  biogas	  skapas	  från	  avsloppslamm	  från	  stadsdelen.	  Att	  öka	  
busstrafiken,	  genom	  utvidgad	  turtäthet	  samt	  genom	  tillförande	  av	  fler	  linjesträckningar	  skulle	  kunna	  
vara	  ett	  sätt	  att	  utvidga	  Hammarbymodellens	  omfång,	  och	  i	  rapporten	  antyds	  det	  att	  många	  
respondenter,	  såväl	  bilister	  som	  tvärbaneåkare,	  kan	  tänka	  sig	  att	  byta	  färdmedel	  till	  buss.	  Men	  på	  
grund	  av	  tvärbanans	  centrala	  betydelse	  för	  kollektiva	  kommunikationer	  i	  stadsdelen,	  	  och	  med	  dess	  
låga	  energiförbrukning	  och	  utsläpp	  i	  åtanke,	  så	  framstår	  utsikterna	  för	  att	  kraftigt	  utöka	  busstrafiken	  
som	  rätt	  små.	  	  	  

	  	  	  	  	  Enkätundersökningen	  antyder	  att	  bilresornas	  andelar	  av	  det	  totala	  resandet	  är	  mindre	  i	  
Hammarby	  Sjöstad	  är	  i	  riket	  i	  stort,	  men	  antalet	  gjorda	  bilresor	  är	  trots	  detta	  många	  och	  ambitionen	  
bör	  vara	  att	  sänka	  detta	  antal.	  För	  att	  få	  de	  boende	  i	  stadsdelen	  att	  åka	  mer	  kollektiv	  behöver	  man	  se	  
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till	  att	  kollektivtrafiken	  har	  en	  god	  turtäthet	  med	  få	  störningar	  och	  eventuellt	  bygga	  ut	  den	  så	  att	  
kommunikationerna	  till	  andra	  delar	  av	  staden	  blir	  smidigare.	  Att	  jobba	  med	  attityder	  kring	  bilåkande	  
är	  ett	  långsiktigt	  projekt	  som	  detta	  arbete	  inte	  har	  belyst.	  

	  	  	  	  	  Denna	  rapport	  är	  till	  stor	  del	  baserad	  på	  en	  enkätundersökning,	  där	  72	  boende	  i	  
trebostadsrättsföreningar	  i	  Hammarby	  Sjöstad	  har	  fått	  svara	  på	  frågor	  om	  sitt	  resande.	  De	  olika	  
värden	  för	  resande	  som	  framkommer	  är	  statistiskt	  osäkra	  med	  tanke	  på	  undersökningens	  
begränsade	  omfattning,	  och	  kan	  bara	  belysa	  tendenser	  i	  resandet	  och	  i	  de	  boendes	  attityder	  till	  
detta.	  För	  att	  få	  en	  bättre	  uppfattning	  om	  exakt	  fördelning	  kring	  olika	  färdmedels	  andelar	  i	  resandet	  
måste	  en	  mer	  utförlig	  resvaneundersökning	  göras.	  I	  en	  sådan	  rapport	  bör	  även	  respondenter	  boende	  
i	  hyresrätter	  utfrågas.	  Socioekonomiska	  faktorer	  har	  inte	  kunnit	  beaktats	  i	  denna	  undersökning,	  
vilket	  är	  en	  brist	  med	  tanke	  på	  att	  denna	  faktor	  sannolikt	  är	  relevant.	  	  	  

	  	  	  	  	  Undersökningen	  är	  begränsad	  till	  att	  enbart	  fokusera	  på	  resandet	  hos	  de	  boende.	  Om	  man	  ska	  
bilda	  sig	  en	  uppfattning	  om	  det	  allmäna	  transportflödet	  hos	  människor	  i	  stadsdelen	  måste	  man	  även	  
ta	  med	  människor	  som	  kommer	  in	  i	  stadsdelen	  utifrån,	  regelbundet	  eller	  sporadiskt.	  Ytterligare	  
flöden	  utifrån	  genom	  godstransporter	  och	  dylikt	  behöver	  också	  belysas.	  Att	  inkludera	  sådana	  
faktorer	  har	  inte	  kunnat	  genomföras	  i	  denna	  undersökning	  på	  grund	  av	  arbetets	  begränsade	  
omfattning.	  	  
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Resvaneundersökning	  Hammarby	  Sjöstad	  
	  
Hej	  kära	  boende	  i	  Hammarby	  Sjöstad.	  Mitt	  namn	  är	  Robert	  Bodin	  och	  jag	  är	  student	  på	  
Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  i	  Stockholm.	  Som	  en	  del	  av	  mitt	  kandidatarbete	  genomför	  jag	  
en	  resvaneundersökning	  hos	  boende	  i	  er	  stadsdel.	  Målet	  med	  undersökningen	  är	  att	  
kartlägga	  hur	  detta	  område	  trafikeras	  av	  de	  boende	  och	  hur	  ni	  väljer	  att	  röra	  er	  i	  stadsdelen.	  
Jag	  hoppas	  därför	  att	  ni	  kan	  ta	  er	  tid	  att	  besvara	  några	  enkla	  frågor.	  Detta	  bör	  inte	  ta	  mer	  än	  
3-‐5	  minuter	  av	  er	  tid,	  men	  det	  skulle	  betyda	  väldigt	  mycket	  för	  mig	  om	  ni	  kunde	  ställa	  upp	  
och	  fylla	  i	  enkäten.	  Den	  består	  av	  12	  enkla	  kryssfrågor,	  men	  där	  fråga	  ett	  och	  två	  är	  lite	  mer	  
omfattande.	  	  Endast	  en	  person	  per	  hushåll	  behöver	  besvara	  enkäten,	  och	  den	  är	  helt	  
annonym.	  	  
	  
Ifylld	  enkät	  lämnas	  in	  i	  en	  framställd	  enkätlåda	  innanför	  varje	  portingång	  i	  de	  hus	  där	  
enkäten	  genomförs.	  Denna	  låda	  kommer	  att	  stå	  framme	  tre	  dygn	  efter	  att	  denna	  enkät	  har	  
postats	  i	  er	  brevlåda.	  Jag	  ber	  er	  vänligen	  att	  låta	  denna	  låda	  stå	  orörd	  tills	  dess	  att	  jag	  samlar	  
in	  enkäterna.	  Tack	  för	  att	  ni	  hjälper	  till!	  
	  
Robert	  Bodin	  
Kungliga	  Tekniska	  Högskolan,	  Stockholm. 
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I denna undersökning handlar flera frågor om resandet i Hammarby Sjöstad. Den yta som denna 
undersökning avser innefattar områdena runt Hammarby Sjö, med undantag för kvarteret Hamnvakten 
på norra sidan. Södra Hammarbyhamnen ses som en del av stadsdelen, som sträcker sig från 
områdena Frediksdal och Mårtensdal i väster hela vägen bort till Henriksdalshamnen på båda sidorna 
av vattnet. I söder avgränsas området mot Hammarbyhöjden av Hammarbyvägen och Södra länken 
efter tunnelmynningen. Österut avgränsas området mot Sickla industriområde av väg 260 mellan 
Lugnets trafikplats och den stora cirkulationsplatsen vid av- och påfarten till Södra länken. 

 

 

 

Fråga 1: 

 Hur många resor genomför du i genomsnitt med olika färdmedel mellan hem och andra 
destinationer utanför området Hammarby Sjöstad under en normalvecka sommarhalvår och 
vinterhalvår?  

Räkna varje resa mellan hemmet och en annan destination som en egen resa. Nämn enbart de 
färdmedel som du använder i stadsdelen Hammarby Sjöstad på vägen mot ditt resmål. I kolumnen 
Dagar anger du hur många dagar per vecka du reser med det aktuella färdmedlet, och i kolumnen 
Resor anger du hur många resor du gör per vecka med det aktuella färdmedlet.  

 
                                                   EN VECKA SOMMARHALVÅR            EN VECKA VINTERHALVÅR 
 
                                                                          APRIL-SEPTEMBER                        OKTOBER-MARS 

    
Dagar 

  
Resor 

   
Dagar 

  
Resor 

Bil    
 

  
Spårvagn   

 
  

Buss   
 

  
Båt/färja   

 
  

Moped/motorcykel   
 

  
Cykel   

 
  

Gång/Promenad   
 

  
Annat   

 
  

 

Egna anteckningar och förtydliganden:  

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fråga 2:  

Hur många resor genomför du i genomsnitt med olika färdmedel mellan hem och andra 
destinationer inom området Hammarby Sjöstad under en normalvecka sommarhalvår och 
vinterhalvår? 

Räkna varje resa mellan hemmet och en annan destination som en egen resa. I kolumnen Dagar 
anger du hur många dagar per vecka du reser med det aktuella färdmedlet, och i kolumnen Resor 
anger du hur många resor du gör per vecka med det aktuella färdmedlet.  

  

                                                  EN VECKA SOMMARHALVÅR            EN VECKA VINTERHALVÅR 

 
                                                                          APRIL-SEPTEMBER                        OKTOBER-MARS 

    
Dagar 

  
Resor 

   
Dagar 

  
Resor 

Bil    
 

  
Spårvagn   

 
  

Buss   
 

  
Båt/färja   

 
  

Moped/motorcykel   
 

  
Cykel   

 
  

Gång/Promenad   
 

  
Annat   

 
  

 

Egna anteckningar och förtydliganden:  

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Du som svarade att du gör resor med bil i Hammarby Sjöstad och/eller till destinationer utanför 
stadsdelen, besvara frågorna 3, 4 och 5 nedan, annars hoppa till fråga 6. 

Fråga 3: 

 På vilket sätt har du tillgång till bil? Om flera alternativ visar sig stämma så kryssar du i alla 
dessa. 

Jag eller någon i mitt hushåll äger bil eller har tillgång till privat bil genom jobb eller annat. 

Jag samåker med en eller flera personer från annat hushåll. 

Genom bilpool. 

Annat. 

Om annat, ge exempel:   
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...............................................................................................................................................................    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Fråga 4:  
Om ditt hushåll har tillgång till bil, vilken typ av drivmedel använder ni i huvudsak? 
  

 
Bensin 

 
Diesel 

 
Biogas 

 
Etanol 

 
El 

 
Annat 

 Egna anteckningar och förtydliganden:  

...................................................................................................................................................................  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Fråga 5:  
Vad skulle kunna få dig att avstå från att använda bilen i ditt resande? (endast ett alternative 
kan anges, ange det viktigaste) 

 
Förbättrad kollektivtrafik (t ex utökad turtäthet, nya förbindelser) 

 
Bättre förutsättningar för att cykla (t ex bra cykelparkering, bättre cykelbanor) 

 
Subventionerat kollektivtrafikkort (förmånsbeskattas) 

 
Restid som arbetstid 

 
Flexiblare arbetstider 

 
Ökade reskostnader kopplade till bränsle eller biltullar 

 
Inget 

 
Annat, nämligen (skriv på raden nedan) 

 
   
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fråga 6:  

Om du skulle byta ut det vanligaste vardagliga färdsättet du använder i veckan mot ett annat 
ressätt, vilket skulle det i så fall vara? 

 

Bil ........................................................................................................................................  
Spårvagn...............................................................................................................................  
Buss......................................................................................................................................  
Båt/Färja...............................................................................................................................  
Motorcykel/moped...............................................................................................................  
Cykel....................................................................................................................................  
Gång/Promenad....................................................................................................................  
Annat....................................................................................................................................  
 

Egna anteckningar och förtydliganden:  

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fråga 7:  
Är du... 
 

 
Man 

 
Kvinna 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Fråga 8:  
Din ålder?  
 

 
10-20  år 

 
21-30 år 

 
31-40 år 

 
41-50 år 

 
51-60 år  

 
61 år eller äldre 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

Fråga 9:  

Bor du i en... 

Hyresrätt     Bostadsrätt  Annat 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fråga 10:  

Hur länge har du bott i stadsdelen Hammarby Sjöstad? 

 
0-6 månader. 

 
6-12 månader 

 
1-2 år 

 
2-3 år 

 
3-4 år 

 
4-5 år 

 
Längre än 5 år 

  
  
  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fråga 11:  
Är du ... 

 
Arbetande 

 
Studerande 

 
Pensionär 

 
Arbetslös 

 
Annat 
 

Om annat, ge exempel:   

...............................................................................................................................................................     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Om du svarade arbetande eller studerande på fråga 11 ovan, besvara fråga 12.  

Fråga 12:  

Arbetar eller studerar du inom eller utanför stadsdelen Hammarby Sjöstad? 

Inom Utanför 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Enkäten är klar. 
 
Tack för din medverkan! Göm ej att lägga ifylld enkät i insamlingslådan innanför porten till trapphuset. 
	  


