S. Pandis & N. Brandt

Utvärdering av Hammarby Sjöstads
miljöprofilering - vilka erfarenheter ska tas med
till nya stadsutvecklingsprojekt i Stockholm?
Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering

S o f i e Pa n d i s
N i ls B r a n dt

Rapport
Stockholm 2009

KTH 2009

TRITA-IM 2009:03
ISSN 1402-7615

Avdelningen för Industriell Ekologi, KTH
SE - 100 44 Stockholm
www.ima.kth.se

Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering vilka erfarenheter ska tas med till nya
stadsutvecklingsprojekt i Stockholm?

Sofie Pandis
Nils Brandt

TRITA-IM 2009:03
ISSN 1402-7615
KTH Avdelningen för Industriell Ekologi
KTH, SE - 100 44 Stockholm
www.ima.kth.se

1

Sammanfattning

Hammarby Sjöstad har nått nationell och internationell ryktbarhet för sin miljöprofilering och
varje år kommer tusentals internationella besökare till stadsdelen. Utbyggnaden av området pågår
fortfarande, men en stor del av bostadshusen, områdets infrastruktur, arbetsplats- och affärslokaler
har färdigställts. I stadsplaneringen är miljöarbetet viktigt, i syfte att profilera Stockholm som en stad
med höga ambitioner, inom miljöteknik och hållbar stadsutveckling. Då det idag planeras nya
stadsutvecklingsprojekt i Stockholm, har intresset växt, för att samla erfarenheter från
miljöprofileringen av Hammarby Sjöstad.
Under 2008 gav Stockholms stads stadsledningskontor avdelningen för Industriell Ekologi vid KTH
i uppdrag att genomföra en utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering. Utgångspunkten för
utvärderingen var Hammarby Sjöstads miljöprogram antaget 1996. Syftet med utvärdering var att
samla upp de viktigaste resultaten och erfarenheterna, som bör föras vidare till nya
stadsutvecklingsprojekt i Stockholms stad.
I syfte att ställa måluppfyllelsen för Hammarby Sjöstads miljöprofilering, i relation till de initiala
målen för Hammarby Sjöstadsprojektet, har en kvalitativ fallstudiemetodik använts, även kallad Case
Study – metodik. Fallstudien har genomförts med litteraturstudier, djupintervjuer, seminarier och
insamling av befintligt kvantitativ data, kopplad till uppföljningen av de operationella
inriktningsmålen i Hammarby Sjöstads miljöprogram.

1.1 Sammanfattande slutsatser
Slutsatserna i studien visar att miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad lyft integreringen av
miljöarbetet i stadsdelsplaneringen till en ny nivå, nationellt och internationellt. Visionen i
Hammarby Sjöstads miljöprogram har fungerat som en avgörande drivkraft vid implementeringen av
miljöprofileringen och har haft genomslagskraft såväl internt som externt i projektets genomförande.
Visionen, tillsammans med de övergripande målen, skapade ett helhetsperspektiv för hur en hel
stadsdel skulle miljöprofileras och fokuserade starkt på systembaserade lösningar. Implementeringen
av ett sådant helhetsperspektiv för en hel stadsdel var nytt och har rönt stor nationell och
internationell uppmärksamhet. De operationella inriktningsmålen i Hammarby Sjöstads miljöprogram
bidrog till att miljöprofileringen inkluderade alla områden i stadsplaneringen med målsättningar för
transporter, avfall, dagvatten och energi.
Helhetsperspektivet i Hammarby Sjöstads miljöprogram resulterade i att en samlad
projektorganisation bildades i Hammarby Sjöstadsprojektet. Den samlade projektorganisationen
bidrog till att plattformar skapades, där en dialog kunde föras kring målen i Hammarby Sjöstads
miljöprogram. Vidare var helhetsperspektivet i miljöprogrammet den viktigaste drivkraften för
genomförandet av Hammarby Sjöstad miljöprofilering. Helhetsperspektivet krävde nya sätt att
organisera arbetet och att utveckla existerande och ny teknik, samtidigt som det påverkade valen av
teknik och Hammarbymodellen är ett tydligt resultat av helhetsperspektivet i miljöprogrammet.
Systemlösningar skapade Hammarby Sjöstads miljöprofil. Hammarbymodellen och dess
sammankoppling av fjärrvärme, avloppssystem, biogasproduktion och avfallshantering har varit
central för uppfyllelsen av de operationella inriktningsmålen i Hammarby Sjöstads miljöprogram,
liksom tvärbanan och inrättade av båttrafik över Hammarby sjö.
LIP- stödet var ett viktigt incitament vid implementeringen av Hammarby Sjöstads miljöprogram
och GlashusEtt har spelat en central roll vid marknadsföringen av Hammarby Sjöstads
miljöprofilering. Hammarby Sjöstad marknadsför svenskt systemkunnande, ett systemkunnande som
till stor del är baserat på traditionell svensk kommunal teknik och stadsplanering.
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Hammarby Sjöstads miljöprogram kom in sent i planeringsprocessen, vilket bidrog till
motsättningar mellan olika målsättningar i projektet och till att implementeringen av
miljöprogrammet försvårades. Vidare räckte inte de tekniska systemlösningarna till syfte att uppnå
alla delar av de operationella inriktningsmålen, då de boende påverkar energiförbrukningen, val av
transportmedel och materialflödet i området.
Utöver detta var vissa operationella inriktningsmål orealistiska och svagt externt förankrade. Vad
gäller Stockholms stads styrning vid implementeringen av miljöprogrammet var denna otydlig, då
kraven på att följa målen i miljöprogrammet inte var tydligt formulerat i avtalen med byggherrarna.
Uppföljningen av de operationella inriktningsmålen visar att det inte funnits någon systematisk
insamling av resultat kopplat till de operationella inriktningsmålen. Det framgår inte heller av
miljöprogrammet, hur målen skulle utvärderas och vem som hade rådighet över respektive mål.
Vidare saknades en tydlig motivering och bakgrundsbeskrivning kring respektive mål i Hammarby
Sjöstads miljöprogram antaget 1996.

1.2 Sammanfattande erfarenheter att ta med till nya stadsutvecklingsprojekt
1.2.1 Ett helhetsperspektiv i visionen och de övergripande målen är avgörande
Visionen och de övergripande målen har varit avgörande för Hammarby Sjöstads miljöprofil. I
miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad kopplades visionen till övergripande mål för hela
stadsdelen. Genom detta skapades ett helhetsperspektiv, med fokus att sluta kretsloppet och att
basera energiförsörjningen på förnyelsebara energikällor. Helhetsperspektivet innebar att samtliga
aktörer vid stads- och infrastrukturplanering blev indragna och integrerade i arbetet med att
miljöprofilera Hammarby Sjöstad och att miljöfrågan lyftes in i planeringen på ett helt nytt sätt.
Frågor kring transporter och transportsystem, avfallshantering, energikällor, energiförbrukningen och
boende beteende diskuterades på en och samma gång. Just att det fanns ett miljöprogram specifikt
för en hel stadsdel var något nytt och gav ett annorlunda fokus än tidigare.
Helhetsperspektivet i miljöprogrammet var den viktigaste drivkraften för genomförandet av
Hammarby Sjöstad miljöprofilering. Det krävde nya sätt att organisera arbetet och att utveckla
existerande och ny teknik. Helhetsperspektivet i miljöprogrammet påverkade valen av teknik och
Hammarbymodellen är ett tydligt resultat av helhetsperspektivet i miljöprogrammet.
Hammarbymodellen är ett exempel på hur samverkan kan leda till att traditionell kommunal
systemteknik och kommunal planering kopplas samman och utvecklas till ett nytt sätt att organisera
energiförsörjningen i en stadsdel. Vidare skapade helhetsperspektivet grunden för en framgångsrik
samlad projektorganisation med en tydlig miljöledning. Miljöprogrammet krävde integration och
samverkan för att lyckas, vilket möjliggjorde och motiverade genomförandet av en samlad
projektorganisation över förvaltningsgränserna.
Visionens styrka var också dess svaghet. Som ett resultat av visionens helhetsperspektiv
prioriterades systemlösningar samtidigt som dessa inte hade lika lätt att knyta an till ny teknik som
solceller, solpaneler, bränsleceller och annan ny teknik inom energiområdet. Detta bör
uppmärksammas i nya stadsutvecklingsprojekt. Vidare visar utvärderingen av Hammarby Sjöstads
miljöprofilering att miljöprogrammets sena ankomst bidrog till motsättningar mellan olika
målsättningar inom Hammarby Sjöstadsprojektet. En sådan motsättning var den mellan
gestaltningen av området och installation av solceller på vissa hustak. Av detta skäl är det viktigt att
visionen och de övergripandemålen finns med i den tidiga planeringen av nya
stadsutvecklingsprojekt.
En avgörande erfarenhet att ta med till nya stadsutvecklingsprojekt är att stor omsorg bör läggas
i att skapa en vision med ett helhetsperspektiv för att utveckla projektets miljöprofilering. Visionen
skall tas fram tidigt, så att integreringen av miljöprofilen i alla delar av infrastrukturen finnas med i
den tidiga stadsplaneringen.
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1.2.2 Behovet av en tydlig målformuleringsprocess
Utvärderingen visar behovet av en tydlig målformuleringsprocess, förankrad i en tydlig vision och
övergripande mål. I nya stadsutvecklingsprojekt bör Stockholms stad samordna och driva en tydligare
målformuleringsprocess än den i Hammarby Sjöstad, när väl visionen och de övergripande målen för
projektet är fastslagna. Målformuleringsprocessen bör ske i en nära samverkan med interna och
externa aktörer. Den bör bygga på scenariomodeller och värderingar av tekniska system och
lösningar, möjliga att använda i syfte att nå visionen och de övergripande målen. Syftet med
målformuleringsprocessen är att nå fram till de operationella inriktningsmålen och samtidigt
förankrad målen bland aktörerna. Vidare kan målformuleringsprocessen ses som en första
inventering och beskrivning av möjliga tekniska lösningar och deras potential, med utgångspunkt från
stadsdelens förutsättningar. I målformuleringsprocess bör möjligheten att ta fram en
Hammarbymodell för stadsdelen diskuteras, samt hur denna kan relateras till ny spjutspetsteknologi
och lokala energikällor som t.ex. sol och vind.
De operationella inriktningsmålen i Hammarby Sjöstads miljöprogram har upplevts som
orealistiska och svagt förankrade bland aktörerna, och har inte alltid haft en klar koppling till visionen
och de övergripande målen. En annan svaghet och svårighet med de operationella inriktningsmålen
har varit bristande insikt om rådigheten över dem, dvs. vem som har makt att infria målet.
Energimålet på 60kWh/m2 är ett exempel på ett sådant mål, som påverkas av flera parametrar. Dels
påverkas målet av de tekniska förutsättningarna, vad gäller isolering, fönster, värmeåterföring mm.
Dels påverkas målet av kvalitén i byggprocessen, vilken avgör om de tekniska systemen installerats
rätt och fullständigt. Slutligen påverkas målet av de boendes val av inomhustemperatur i
lägenheten, vädring, varmvattenförbrukning, antal hushållsmaskiner mm, oavsett val av teknik och
kvalitén i byggprocess.
I syfte att uppnå framtida energimål måste valet av tekniska lösningar och
byggkvalitetsprocessen optimeras. Vidare krävs en tydlig koppling mellan de boendes
energiförbrukning och deras boendekostnad. Denna koppling kräver informationssatsningar,
individuell mätning samt ekonomiska incitament till att spara energi, i syfte att nå en
beteendeförändring och ett engagemang bland de boende. I nya stadsutvecklingsprojekt bör
målformuleringen av de operationella inriktningsmålen inkludera informationsåtgärder och
incitament för förändring av beteendet hos de boende. Relationen mellan människan och de tekniska
systemen bör ges ett större utrymme i framtida målformuleringsprocesser

1.2.3 Behovet av styrmedel och incitament
Stockholms stad bör tidigt uppmärksamma vilka styrmedel och incitament som kan användas vid
implementeringen av miljöprogram i nya stadsutvecklingsprojekt. En kartläggning av olika typer av
incitament, som t.ex. ekonomiska bidrag, miljötekniktävlingar och informationssatsningar, är viktig i
syfte att nå framtida övergripande och operationella inriktningsmål.
En tydlig målformuleringsprocess är i sig ett viktigt styrmedel. Vidare är en samlad
projektorganisation ett viktigt styrmedel, liksom en kvalitetssäkring av byggprocessen. För byggare
och entreprenörer i Hammarby Sjöstad har LIP- stödet och tävlingsmoment varit framgångsrika
incitament, för att påskynda innovationer och ge miljöanpassningen ett ansikte utåt. Hammarby
Sjöstads miljö- och informationscentrum, GlashusEtt, har arbetat för att påverka de boendes
beteende och har informerat om hur de kan minska sin energiförbrukning, vad de inte får slänga i
avloppet och hur de ska sortera sina sopor.
Utvärderingen av Hammarby Sjöstads miljöprofilering har uppmärksammat att stadens styrning
varit otydlig i markanvisningarna, då inget krav ställdes på att uppfylla målen i Hammarby Sjöstads
miljöprogram. I nya stadsutvecklingsprojekt bör staden tydligt markera i avtal och kontrakt, att
miljöprogrammet ska följas. Vidare bör krav för datainsamling, kopplat till uppföljningsarbetet av
målen, tydligt framgå.
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Incitament för de boende bör också utvecklas i nya stadsutvecklingsprojekt i syfte att minska
deras energiförbrukning, att få dem att välja kollektiva färdmedel och att sortera sina sopor bättre
bl.a. De boende bör kunna avläsa hur det egna beteendet påverkar miljön, med avseende på
varmvattenförbrukning, elförbrukning och sopsortering, och hur det påverkar deras boendekostnad.
I stadens ansvar bör även ligga att tidigt etablera ett miljö- och informationscentrum, vars syfte ska
vara att informera de boende och därmed öka incitamenten för att nå målen. Vidare bör det ligga i
stadens ansvar att tidigt etablera miljö- och informationscentra i nya stadsutvecklingsprojekt, i syfte
att informera de boende och understödja det ekonomiska incitamentet.

1.2.4 Uppföljningen av mål
Utvärderingen av Hammarby Sjöstads miljöprofilering visar på brister i organisation och struktur
för uppföljning och utvärdering av målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram. En samlad
utvärderingsprocess kopplad till miljöprogrammet har inte funnits, vare sig för de övergripande
målen eller för de operationella inriktningsmålen. Utförda uppföljningar har inte samlat in data och
resultat systematiskt, vilket märks tydligast i bristen på data för kontinuerlig uppföljning av t.ex.
energiförbrukning, avfall, och transporter relaterat till de boendes beteende. Vidare har avsaknaden
av fastställda referensvärden, som skall fungera som ”baseline” för uppföljning och utvärdering, varit
ett problem.
I nya stadsutvecklingsprojekt bör en organisation, med ett särskilt ansvar för utvärdering och
uppföljning tidigt knytas till projektet och dess aktörer. En utvärderingsstruktur, med en definierad
återkopplingsprocess, bör knytas till målformuleringsarbetet av de operationella inriktningsmålen
och byggas upp med utgångs punkt från vision och övergripande mål. I processen att formulera de
operationella inriktningsmålen bör samtidigt identifiering av mätpunkter och form av data för
insamling ske, så att uppföljningsprogrammet speglar både implementeringsprocessen och den
faktiska situationen, när bebyggelse och infrastruktur är på plats. Vidare bör uppföljningen integreras
i Stockholms stads generella uppföljningssystem.
I de fall problem dyker upp, kopplat till formuleringen av de operationella inriktningsmålen, när
målformuleringsprocessen avslutats, bör detta tas omhand av organisationen med ansvar för
utvärdering och uppföljning. Syftet här ska vara att så fort som möjligt revidera målet och göra det
operationellt gångbart i produktions- och förvaltningsskedet.

1.2.5 Marknadsföringen och miljöprofilerade stadsdelar
Hammarby Sjöstad spelar idag en stor roll för Stockholms stads profil som en miljöhuvudstad
nationellt och internationellt. Detta trots att riktlinjerna för miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad
drogs upp för närmare femton år sedan, vilket visar på styrkan i visionen och de övergripande målen i
miljöprogrammet. Samtidigt har det hänt mycket inom teknik, infrastruktur och stadsplanering för
miljöanpassat byggande, vilket är viktigt att ta med sig i nya miljöprofilerade stadsutvecklingsprojekt.
I syfte att marknadsföra svensk teknik i nya stadsutvecklingsprojekt är visionens styrka
avgörande. Vidare bör hänsyn tas till de möjligheter som området ger, med avseende på val av
tekniska system och infrastrukturlösningar. Valet av teknik och lösningar bör spegla framtidens teknik
och planering. Vidare är det viktigt att knyta samman det nya områdets teknik och infrastruktur med
existerande system i staden. Detta gäller såväl infrastrukturlösningar kring spårbunden trafik,
båttrafik som energi- och kretsloppslösningar. En ny Hammarbymodell bör tas fram för nya
stadsutvecklingsprojekt, där spjutspetsteknologi kan kopplas till redan framgångsrika
systemlösningar baserade på att sluta kretsloppen i stadsdelen.
Vidare bör ett miljö- och informationscentrum finnas i nya stadsutvecklingsprojekt i syfte att
understödja en systematisk marknadsföring av systemkunnande, miljöteknik och miljöanpassad
exploatering och stadsplanering i Stockholm. Centret bör även informera och stötta de boende till ett
miljöanpassat beteende.
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Summery

Hammarby Sjöstad is well known both national and international, due to its environmental
profile. Each year thousands of international visitors come to visit the urban district. The
development of the area is continuing, but a large number of residential blocks, the infrastructure,
several workplaces and business premises are already in use. The environmental aspect of urban
planning is of great interest for the City of Stockholm, promoting the city as a capital with high
environmental ambitions regarding sustainable urban planning. As several new urban areas are
planned in Stockholm, the interest has increased, in gathering experiences from the environmental
profile of Hammarby Sjöstad.
In 2008 the City of Stockholms executive office assigned the department of Industrial Ecology at
the Royal Institute of Technology, KTH, in Stockholm, an evaluation of the environmental profile of
Hammarby Sjöstad. The starting point of the evaluation was the environmental program of
Hammarby Sjöstad from 1996 and the aim was to gather the most important results and experiences
that the City of Stockholm should bring into the planning of new urban districts.
In this study a “Case Study” methodology has been performed with literature studies, in-depth
interviews, seminars and gathering of quantitative data, concerning the operational goals of the
environmental program of Hammarby Sjöstad.

2.1 Conclusions
The conclusions of this study show that the environmental program of Hammarby Sjöstad has
increased the integration of an environmental program to a new level in urban district planning, both
national and international. The vision of the environmental program has been a crucial driving force,
implementing the environmental profile in the urban district, both internally and externally. The
vision, and the overall goals, describes a holistic perspective and view of the environmental profile,
strongly focusing on system based technical solutions. The implementation of such a holistic
environmental profile for a whole district was new in 1996 and has drawn attention both national
and international. The operational goals, in the environmental program of Hammarby Sjöstad,
resulted in an environmental profile for the urban district planning, transportation systems, waste
management, surface water treatment and energy production.
The holistic view, in the environmental program of Hammarby Sjöstad, resulted in the creation of
a coherent organization of the project. The coherent organization contributed to the creation of
platforms where it was possible to discuss the goals of the environmental program. The holistic view
also influenced the choice of infrastructure solutions and technical systems, foremost in the creation
of the Hammarby Model. The system based solutions shaped the environmental profile of
Hammarby Sjöstad. The Hammarby Model, connected to district heating, sewage system, biogas
production and waste treatment, has been central in fulfilling of the operational goals in the
environmental program of Hammarby Sjöstad, as well as the tram passing Hammarby Sjöstad and
the ferry crossing the Hammarby Lake.
The economic support from the local investment program (LIP) became an important incentive in
the implementation of the environmental program of Hammarby Sjöstad, and GlashusEtt has played
an important in the marketing of the environmental profile of Hammarby Sjöstad. Hammarby Sjöstad
markets Swedish system technology, a system based mainly on traditional Swedish municipality
technology and urban planning.
The environmental program of Hammarby Sjöstad came late in the planning process of
Hammarby Sjöstad, which resulted in contradictions between different goals in the project of
Hammarby Sjöstad. This resulted in difficulties at the implementation of the environmental program.
Also the technical systems in Hammarby Sjöstad were not sufficient in fulfilling all the operational
goals, as the residents in the urban district by them self affect consumption of energy, choice of
transportation and material flows. Some operational goals were unrealistic and some were not
deeply rooted by all stakeholders.
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The governing of the City of Stockholm was not clearly manifested in the implementation of the
environmental program; the goals of the environmental program were not clearly stated in written
agreements between the City of Stockholm and the building contractors.
Follow-up of the operational goals has shown a lack of systematic gathering of data and results,
in relation to operational goals. It is also evident that there was nothing written, in the
environmental program of Hammarby Sjöstad from 1996, stating how the program was supposed to
be followed-up, and the responsibility for that.

2.2 Experiences to bring into the planning of new urban districts .
2.2.1 A holistic view in the vision and overall goals is crucial
The vision and the overall goals have been crucial for the environmental profile of Hammarby
Sjöstad. In the environmental program of Hammarby Sjöstad the vision was connected to overall
goals for the whole urban district. This created a holistic view for energy and material flow, focusing
on material recycling and producing energy from renewable energy sources. This holistic view
resulted in cooperation between urban planners and other main stake holders in the project,
promoted the environmental questions in a new way. Possible traffic solutions, waste management
systems, possible energy sources, the consumption of energy and the behaviour of the residents
were discussed at the same time. That there was an environmental program specific for an urban
district was new and created a new focus.
The holistic view in the environmental program was the most important thing and determined in
many ways how Hammarby Sjöstad should be environmentally profiled. The holistic view demanded
new ways to organize the working process and development of existing technical systems, and
influenced the choice of technology and resulted in the creation of the Hammarby Model. The
Hammarby Model is an example in cooperation between stake holders, resulted in the development
of traditional municipal system technology and urban planning to find new ways in organizing the
energy supply of an urban district. The holistic view also resulted in a successful coherent project
organization with a distinct environmental management. A holistic environmental program called for
integration and cooperation to be successful, which facilitated and motivated the realization of a
coherent project organization, crosses the municipal administration boarders.
The strengths of the vision are also its weaknesses. As a result of the holistic view, system based
technical solutions were prioritized, but at the same time were not easy to join up system
technologies with new environmental technology; such as solar cells, sun panels, fuel cells and other
new technology. This should be pointed out in the planning of new urban districts. The evaluation, of
the environmental profile of Hammarby Sjöstad, shows also the late arrival of the environmental
program resulted in contradictions between different goals within the project. One example of
contradiction was urban districts design and the installation of solar cells on some roofs. Because of
this it is important that the vision and the overall goals of the project are present as early as possible.
One crucial experience bringing to planning new urban districts with a strong environmental
profile is the great care that should be put into creating a vision with a holistic view. The vision
should be created as early as possible, making it possible to integrate the environmental profile in
every part of the infrastructure early in the urban district planning process.

2.2.2 The need of an explicit process, in formulating of goals
The evaluation shows the need of an explicit process, in formulating goals, supported of a
distinctive vision and overall goals. In new urban district projects City of Stockholm should coordinate
and motive a more explicit process in formulating environmental goals than the one made in
Hammarby Sjöstad. The process in formulating goals should be done in close cooperation with all
stakeholders, both external and internal. The process should be based on scenario methodology,
and evaluations of different technical systems and solutions, possible to use, in effort to strive
towards the vision and the overall goals.
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The purpose of the process in formulating goals is to define operational goals and at the same
time firmly establish the vision, the overall goals and the operational goals among all stakeholders.
The formulation process also can be seen as the first inventory and description of possible technical
solutions and their potential within the planned urban district. In the process of formulating goals,
the possibility in creating a Hammarby Model for the new district, should be discussed. Possible ways
to relate this Hammarby Model to new technology such as solar cells, sun panels, fuel cells, etc.,
should also be discussed.
The operational goals in the environmental program of Hammarby Sjöstad have been regarded
as unrealistic and poorly supported by the construction companies. Even if the operational goals
have affected the environmental profile of Hammarby Sjöstad, there is no clear and distinctive
connection between the operational goals and the vision, and the overall goals. One other weakness
and difficulty, regarding some of the operational goals, were a lack of understanding how to reach
them. Some goals are based on technical systems, other depend on behaving of residents. One of
the operational aiming goals, concerning the restriction of energy consumption at 60kWh/m2, is an
example of such a goal, influenced by several aspects. This goal is influenced by the technical
conditions; as to choice of insulation, the choice of windows, heat recycling, etc. The goal is also
affected by quality of the building process; influencing the quality of the installation of insulation,
windows, etc. Finally the goal is influenced by the resident’s choice of the indoor temperature, warm
water consumption and the use of the domestic appliance, regardless of chosen technique and the
quality of the building process.
To fulfilling future energy goals, the choice of technical systems and the quality of the building
process, must be optimized. But, it is also necessary to state a clear connection between the
resident’s consumption of energy and their costs. This connection calls for a concentration in
information, individual measuring of warm water and heating, economic incentives to save energy, in
regard to influence the behavior and the commitment of the residents. In the formulation process,
of operational goals for new urban districts, a concentration in information and other incentives, in
regard to influence the behavior and the commitment of the residents should be included. The
relation between the human being and the technical systems should be in focus in future goal
formulation processes.

2.2.3 The need of means of control and incentives
The City of Stockholm should look into different means of control and incentive possible to use
implementing environmental programs in planning new urban districts, it is important to map
different types of incentives such as economic subsidizes competitions in environmental technology
and find new ways to inform the residents. An explicit process in formulation goals is one important
mean of control. Also a coherent project organization within the City of Stockholm, in relation to
internal and external participants, is an important mean of control and a quality control of the
building process.
For builders and contractors in Hammarby Sjöstad, the support from the local investment
program (LIP) and the competitions in environmental technology have been successful incentives,
speeding up the development of innovations and fronting the environmental work. The center for
environmental information and communication in Hammarby Sjöstad, GlashusEtt, has focused in
influencing the behavior of the residents. GlashusEtt has informed the residents in how to reduce
their energy consumption, what not to throw in the toilet and how to sort their household waste.
It has been noticed, in the evaluation of the environmental profile of Hammarby Sjöstad that the
governing by the City of Stockholm has been weak. The responsibilities to fulfill the goals of the
environmental program were not clearly stated in written agreements between the City of
Stockholm and the building contractors. In the process of planning and building new districts, the City
of Stockholm should state their demands, more distinctively in written agreements. Also the call for
collecting data should be clearly stated in written agreements, in relation to the fulfilling of goals of
the environmental program.
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Incentives to influence the residents should be developed in for new districts, with regard to
reduce their energy consumption, make them choose public transport and improve their sorting of
household waste etc. It should possibly for the residents to easy read off their own behavior due to
warm water consumption, electricity use and sorting of waste. The incentives also should have an
evident connection to the costs. The City of Stockholm should establish a center for environmental
information and communication in new urban districts, with a view to inform the residents to fulfill
the environmental goals.

2.2.4 Follow-up of goals
The evaluation of the environmental profile of Hammarby Sjöstad points out insufficiencies in
the organization and structure of the follow-up of the environmental program. A coherent process
for the follow-up the goals in the environmental program have not existed. The lack of stated
reference values also has been a problem, possible to use as a baseline in the follow-up and
evaluations.
For new urban districts a certain organization, responsible for the follow-up of environmental
goals of the project, should be established in an early stage. A structure for the follow-up, with a
clearly defined feedback process, should be connected to the process in formulating goals, and
should be started from the vision and the overall goals before the operational goals are formulated.
In the process of formulating operational goals, points for measuring and choice of data that should
be collected, should be identified. The structure of the follow-up process should reflect
implementation as well as the situation when the urban districts and infrastructure are built and
operate.

2.2.5 Marketing of environmentally profiled districts
Hammarby Sjöstad plays an important role today, in profiling Stockholm as an environmental
capital, both national and international, in spite that the environmental program of Hammarby
Sjöstad was created fifteen years ago. This shows the strength of the vision and the overall goals of
the environmental program. At the same time many things have happened in the development of
environmental technology, infrastructure and urban district planning, important to bring into new
environmental profiled urban districts.
With a view to market Swedish technology in new urban districts the strength of the vision is
crucial. The specific prerequisites of the new urban district should be taken in account choosing
technical systems and infrastructure. The choice of technology and solutions should reflect the
technology of the future and urban planning. It is important to connect the technology and
infrastructure, in the new urban district, with already existing systems in the city. This applies both to
infrastructural systems such as public transportation and boat traffic, and local energy systems. A
new Hammarby Model should be created in new urban districts, possible also to connect to
alternative technologies as wind and sun.
A new centre for environmental information and communication also should be established in
new districts, with the view to support a systematic marketing of knowledge of system technology,
environmental technology and urban district planning in Stockholm. The center should also inform
and support the residents influencing their environmental behaviour.
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Förord

Utan alla er som deltagit vid djupintervjuer och seminarier hade denna utvärdering inte varit
möjlig att genomföra. Vid djupintervjuerna och seminarierna ställde viktiga nyckelpersoner upp och
deltog till diskussion kring utvärderingens frågeställningar. Tack, alla ni som deltagit. Vi vill även
tacka alla som hjälpt oss i arbetet att färdigställa denna rapport och hoppas att rapporten kommer
till användning i det fortsatta miljöarbetet i Stockholms stad.

Stockholm april 2009
Sofie Pandis & Nils Brandt
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Inledning och syfte

Under våren 2008 gav Stockholms stads stadsledningskontor avdelningen för Industriell Ekologi
vid KTH i uppdrag att genomföra en utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering.
Utgångspunkten för utvärderingen var Hammarby Sjöstads miljöprogram från 1996.
Syftet med denna utvärdering är att samla upp de viktigaste resultaten och erfarenheterna som
bör föras vidare till nya stadsutvecklingsprojekt i Stockholms stad. I detta arbete ingår att undersöka
målformuleringar, processen kring Hammarby Sjöstads miljöprogram samt metoder för utvärdering.
Målsättningen för utvärderingen är att:
 Utgå från stadens dåvarande styrdokument, planering och implementeringsprocessen av de
viktigaste miljöåtgärderna.
 Ta fasta på de vikigaste erfarenheterna och frågställningarna, som ska kunna överföras till
nya stadsutvecklingsprojekt i Stockholm.
 Involvera olika aktörer som deltagit i genomförandet och planeringen av Hammarby Sjöstad.
 Kommunicera utvärderingens resultat till aktörer involverade i dagens och morgondagens
nya stadsutvecklingsprojekt i Stockholm, såväl skriftligt som muntligt.
 I en rapport dokumentera utvärderingens resultat i form av slutsatser och erfarenheter.
(Stadsledningskontoret 2008)
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Metod för utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering

Det finns olika utvärderingsmetoder. Denna utvärdering bygger på ”Måluppfyllelsemodellen”,
tillhörande kategorin ”Substansmodeller”, där kostnader inte beaktas vid utvärderingen (Vedung
1998). Här utreds om de resultat som insatsen producerat motsvarar de institutionaliserade
insatsmålen (Dahlgren and Lindqvist 1976).
I syfte att ställa måluppfyllelsen, i relation till de initiala målen och medlen, har en kvalitativ
fallstudiemetodik använts i denna utvärdering, även kallad ”Case Study”-metodik. Metoden har valts
då frågeställningarna är kvalitativa och bygger på hur och varför frågor (Yin 2003). Fallstudien har
genomförts med litteraturstudier, djupintervjuer, telefonintervjuer, återkopplande intervjuer och
seminarier. Nedan följer en beskrivning av dessa metoder.

6.1 Litteratursökning
Utvärderingen initierades med en litteraturstudie av material rörande Hammarby Sjöstad, såsom
artiklar, examensarbeten, lic. avhandlingar, tidningsartiklar, styrdokument, utvärderingar,
arbetsdokument. Fokus vid litteraturstudien var att studera processen kring Hammarby Sjöstads
miljöprofilering, att studera vad som tidigare skrivits om Hammarby Sjöstad samt att följa upp de
operationella inriktningsmålen.
Litteratursökningsarbetet pågick sedan under hela utvärderingsarbetet och funnet material har
dokumenterats.

6.2 Uppföljning av de operationella inriktningsmålen
I syfte att följa upp de operationella inriktningsmålen i Hammarby Sjöstads miljöprogram från
1996, har resultat från litteraturstudien använts. Utöver detta har ansvariga inom Stockholms stads
olika förvaltningar hjälpt till med insamlingen av existerande utvärderingar och statistik.
Uppföljningen av de operationella inriktningsmålen i miljöprogrammet baseras enbart på redan
existerade datainsamlingar och beräkningar. Inga egna beräkningar av mätdata, har utförts kopplat
till uppföljningen av de operationella inriktningsmålen. Resultatet från uppföljningen har samlats i en
tabell (bilaga 2). Tabellen över uppföljningen av de operationella inriktningsmålen har
dokumenterats.

6.3 Djupintervjuer
I projektplanen för utvärderingen av Hammarby Sjöstads miljöprofilering finns en lista på aktörer
och centrala frågeställningar, kopplade till Hammarby Sjöstads miljöprofilering
(Stadsledningskontoret 2008). De listade aktörerna bjöds in till en ”kickoff” våren 2008. Under
sammankomsten gavs deltagarna tillfälle att komplettera och revidera listan över aktörer och
frågeställningarna i projektplanen.
Utifrån diskussionerna vid ”kickoffen” reviderades listan över aktörer och de centrala
frågeställningarna. De uppdaterade frågeställningarna lade sedan grunden för de frågor som
användes vid djupintervjuer och seminarier (bilaga 4). Till djupintervju inbjöds främst aktörerna
framtagna vid ”kickoffen” men också aktörer som senare nämndes av respondenterna vid
djupintervjuer och seminarier (bilaga 5). Totalt 19 aktörer intervjuades. Bland respondenterna fanns
representanter från projektledningen i Hammarby Sjöstad, Stockholm Vatten AB, Stockholms stads
förvaltningar, byggherrar, entreprenörer, konsulter och GlashusEtt. Samtliga respondenter blev
inbjudna till djupintervjun per e-post och blev tilldelade frågeställningarna några dagar innan
intervjutillfället. Respondenterna fick själva avgöra var och när intervjun skulle hållas. Varje intervju
tog mellan en och en och en halv timma och spelades in. Ljudfilerna har dokumenterats.
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6.4 Seminarier
Som komplement till djupintervjuerna genomfördes fem seminarier. De första seminarierna
utgick från samma frågeställningar som djupintervjuerna (bilaga 4). Det centrala syftet med dessa
seminarier var att verifiera resultaten från djupintervjuerna och att ge ett större antal aktörer, med
koppling till miljöprofileringen av Hammarby Sjöstad, tillfälle att delge sina åsikter. Det sista
seminariet hölls i syfte att återkoppla resultaten från utvärderingen av Hammarby Sjöstads
miljöprofilering och utgjorde en del av analysarbetet i utvärderingen.
Till seminarierna inbjöds aktörer omnämnda av respondenterna som relevanta för
utvärderingen, samt aktörer funna vid litteraturstudien (bilaga 5). Bland seminariedeltagarna fanns
representanter från projektledningen i Hammarby Sjöstad, Stockholm Vatten AB, Stockholms stads
förvaltningar, GlashusEtt, byggherrar, entreprenörer, konsulter, forskare, arkitekter och
teknikföretag. Ljudinspelning av seminarierna gjordes på samma sätt som vid djupintervjuerna och
ljudfilerna har dokumenterats.

6.5 Transkribering
Efter genomförda djupintervjuer och seminarier transkriberades ljudfilerna. Syfet med
transkriberingen var att kunna utföra analysen på ett likformigt sätt. Vid transkriberingen
koncentrerades intervjupersonens svar på frågeställningarna, varför emotionella uttryck och pauser
inte anges (Kvale and Torhell 1997). Transkriberat material har dokumenterats.

6.6 Projekt- och styrgruppsmöten
Under utvärderingsarbetets gång har en rad projekt och styrgruppsmöten ägt rum. Syftet med
dessa möten var att redogöra för utvärderingens framsteg och vid mötena presenterades
utvärderingens delresultat, för att säkerställa dessa mot projektplanen. Protokollen från projekt- och
styrmötena har dokumenterats.

6.7 Analys
Analysen av insamlat material från litteraturstudier, djupintervjuer, seminarier och uppföljningen
av de operationella inriktningsmålen, har utförts i fyra steg.
I första steget samlades det transkriberade materialet från djupintervjuer och seminarier i en
gemensam tabell, vars stuktur bestämdes av frågeställnigarna i utvärderingen (bilaga 1).
I steg två jämfördes resultaten från djupintervjuer och seminarier och sammanställdes i de
sammanfattande resultaten. I de sammanfattande resultaten delgavs reflektioner och erfarenheter
gemensamma för ett större antal aktörer, men även erfarenheter och reflektioner representativa för
enstaka aktörer. Resultaten som redovisades är en sammanfattning av vad som framförts vid
djupintervjuer och seminarier och ett försök till att åskådliggöra centrala delar som framkommit.
I steg tre fördes en diskussion, kring de sammanställda resultaten, resultaten från
litteraturstudien samt uppföljningen av de operationella inriktningsmålen.
I ett fjärde och slutgiltigt steg drogs slutsatser fram ur diskussionen, vilka bör föras vidare till nya
stadsutvecklingsprojekt.
Den sammanslagna tabellen (bilaga 1), diskussionen och slutsatserna har dokumenterats.

6.8 Dagbok
Under pågående utvärderingsarbete har en dagbok förts över arbetsprocessen. Här har
frågeställningar, strategier och rent rutinarbete dokumenterats, i syfte att göra utvärderingen så
transparant som möjligt.
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6.9 Avgränsningar
Vid utvärderingen av Hammarby Sjöstads miljöprofilering har utgångspunkten varit Hammarby
Sjöstads miljöprogram antaget av Stockholms kommunfullmäktige 17 juni 1996. De reviderade
miljöprogrammen från 2006 och 2007 har inte varit centrala för utvärderingen.
Uppföljningen av de operationella inriktningsmålen i miljöprogrammet, baseras enbart på redan
existerade datainsamlingar och beräkningar. Inga egna beräkningar har utförts kopplat till
uppföljningen av de operationella inriktningsmålen.
I figur 1, i kapitel 7.2, har ett försök gjorts i att placera Hammarby Sjöstads miljöprogram från
1996 i ett större perspektiv. Tidsbegränsningen för utvärderingen har gjort att vissa delar i figuren
inte studerats mer ingående i relation till miljöprogrammet.
Inga egna djupintervjuer av boende i Hammarby Sjöstad har utförts vid denna utvärdering.
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Bakgrund

Hammarby Sjöstad har nått nationell och internationell ryktbarhet för sin miljöprofilering och
varje år kommer tusentals internationella besökare till stadsdelen. Utbyggnaden av området pågår
fortfarande men en stor del av bostadshusen, områdets infrastruktur, arbetsplatser och affärslokaler
har färdigställts. I stadsplaneringen är miljöarbetet viktigt, i syfte att profilera Stockholm som en stad
med höga ambitioner, inom miljöteknik och hållbar stadsutveckling. Då det idag planeras nya
stadsutvecklingsprojekt i Stockholm har intresset växt för att samla erfarenheter från
miljöprofileringen av Hammarby Sjöstad.
Ett antal avstämningar av Hammarby Sjöstads miljöprofilering har gjorts av staden. Däribland
”Avstämning - Hammarby Sjöstads miljöprogram och miljösatsningar” och ”Sammanställning av
tidigare uppföljningar av Hammarby Sjöstads miljösatsningar inom projekt Hammarby Sjöstad”
(Fränne 2005a; Forsgren 2008). Utöver detta har skilda universitet och högskolor bedrivit forskning
kring Hammarby Sjöstadsprojektet. Forskning har bedrivits med fokus på bl.a. vatten och avlopp
(Hellström 2005), implementeringen av miljöprogrammet (Engberg 2007; Svane 2007) och på
Miljöbelastningsprofilerna, MBP (Forsberg 2003; Brick 2008c). En sammanfattande utvärdering av
Hammarby Sjöstads miljöprofilering, som resulterat av Hammarby Sjöstads miljöprogram antaget
1996, har inte genomförts tidigare.
Bild 1: Överblick över Hammarby Sjöstad (Stockholms stad 2008).
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7.1 Hammarby Sjöstads miljöprogram
Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad antogs av Stockholms kommunfullmäktige 17 juni 1996,
se bilaga 3 och figur 1 i kapitel 7.2. Programmet togs fram i samverkan mellan Stockholms stads
förvaltningar och dåvarande berörda bolag. Syftet var att miljöprofilera den olympiska by som fanns
med i den ansökan Stockholms stad gjorde 1997, till den internationella olympiska kommittén för
värdskapet av OS 2004 (Stockholms stad 1996; Bodén 2002). Miljöprogrammet var specifikt för
Hammarby Sjöstad och tanken var att programmet skulle fungera som ett planeringsinstrument och
ange riktlinjer för exploateringens genomförande. Vidare skulle programmet verka för en samsyn
kring de övergripande och operationella inriktningsmålen.
I Hammarby Sjöstads miljöprogram definieras först en vision. Här framgår det att ”Hammarby
Sjöstad ska bli en spjutspets i ekologiskt och miljöinriktat byggande och boende” och att stadsdelen
ska bli ”dubbelt så bra som idag (1996)”. Utöver detta framgår det att ”stadsdelen ska ligga i den
internationella frontlinjen för en hållbar utveckling i en tät stadsmiljö” och att ”stadsdelen skall
planeras och byggas utifrån ett strikt kretsloppstänkande”, se bilaga 3, s 3-5. För att fånga visionens
målsättning listas därefter de övergripande målen, se bilaga 3, s 5. Exempel på övergripande mål är;
”kretsloppen i Hammarby Sjöstad skall slutas på en så lokal nivå som möjligt”, ”energin skall komma
från förnyelsebara källor och så långt som möjligt baseras på lokala källor”, ”transportbehovet skall
minska” och ”erfarenheterna, kunnandet och tekniken processen genererat skall spridas för att på
något sätt bidra till en hållbar utveckling på annat håll”.
Med utgångspunkt från de övergripande målen beskrivs sedan de operationella inriktningsmålen,
se bilaga 3, s 12-15. Syftet är här att kvantifiera de övergripande målen samt att göra dem
operationella i byggandet, och vid valet av tekniska lösningar. Exempel på operationella
inriktningsmål är:
 Det totala behovet av tillförd energi ska vara högst 60 kWh/m2, varav el högst 20 kWh/m2.
 80 % av det utvinningsbara energiinnehållet i avfall och avloppsvatten ska utnyttjas, dock
med prioritering efter återanvändning, materialåtervinning och fastighetsknuten
energiåtervinning.
 80 % av arbetsresorna sker med kollektivtrafik, gång, eller cykel.
 100 % av de tunga transporterna sker med fordon som uppfyller de år 2005 gällande
miljözonskraven.
 Mängden material till deponering (restfraktionen) ska minska med 60 viktprocent.
 60 % av kvävet och fosforn i den organiska fraktionen ska återföras till jordbruket.
 95 % av fosforn i BDT -vatten, urin och fekalier ska återföras till jordbruket.
Vad gäller Stockholms miljöprogram från 1996, Miljö 2000, och programmet för Ekologiskt
byggande i Stockholm, anges det i Hammarby Sjöstads miljöprogram att dessa ska fungera som
miniminivåer för målsättningen för Hammarby Sjöstad.
Utöver vision, övergripande mål och operationella inriktningsmål beskrivs målsättningarna mer
ingående, liksom arbetsprocessen kring miljöprogrammet, se bilaga 3, s 6-9. Här framgår det att
ansvaret för implementeringen av programmet går från markägare/tomträttshavare, till byggherrar
och entreprenörer, för att slutligen landa hos förvaltare och boende. En samlad projektorganisation
beskrivs också, vars syfte är att driva på implementeringen, se bilaga 3 s 10. Denna organisation ska
enligt programmet ledas av en projektledare och bestå av arbetsgrupper med representanter från
kommunala förvaltningar, markägare och byggherrar.
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7.2 Historisk överblick
Utgångspunkten för denna utvärdering har varit Hammarby Sjöstads miljöprogram antaget 1996.
I syfte att sätta miljöprogrammet i ett större perspektiv visar figur 1 en historisk tidsaxel över; den
politiska majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige, lagar viktiga för byggande och miljöarbetet i
Hammarby Sjöstad, styrande miljöprogram, för Hammarby Sjöstad viktiga händelser samt aktörer
inblandade vid olika tidsskeden.
Först redogörs för de majoriteterna i Stockholms stad, lagar viktiga för byggandet och
miljöarbetet i Hammarby Sjöstad samt för aktörer som medverkat i Hammarby Sjöstadsprojektet.
Sedan beskrivs innehållet i figur 1 utifrån de olika tidsperioderna.

7.2.1 Politik
I figur 1 framgår det att den politiska majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige skiftat vid tre
tillfällen från 1990 till 2006 (Vestbro 2005; USK 2006; Nilsson 2008).

7.2.2 Lagstiftning
Utöver Hammarby Sjöstads miljöprogram har byggandet och miljöarbetet i Hammarby Sjöstad
påverkats av övergripande lagstiftningar och direktiv. Några av dessa lagar och direktiv är Plan- och
bygglagen (PBL), Lagen om tekniska krav på byggnadsverk (BVL), Miljöbalken, Lagen om offentlig
upphandling (LOU) samt EG-direktiv om deponering av avfall, se figur 1.
Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft 1987 och anger hur vårt samhälle planeras och bebyggs.
Lagen innehåller ett antal verktyg för planering och byggande. Ett av de viktigaste verktygen är
kommunens översiktsplan som är vägledande för andra planer och beslut men som inte är rättsligt
bindande. Detaljplaner används när kommunen rättsligt vill slå fast hur bebyggelse ska utformas.
Detaljplanens bestämmelser är bindande för de bygglov som sedan krävs för att uppföra byggnader
(Miljödepartementet 2008a).
Vad gäller de byggnadstekniska egenskaperna har byggherren allt ansvar. Lagen om tekniska
egenskapskrav på byggnadsverk (BVL) infördes 1995 och reglerar tekniska egenskapskrav på
byggnadsverk och byggprodukter. Till dessa krav hör frågor om bland annat brandsäkerhet, skydd
mot buller, hushållning med energi, vatten och avfall samt tillgänglighet för människor med nedsatt
rörelseförmåga (Miljödepartementet 2008b).
Miljöbalken gäller från den 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god
miljö. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs
(Naturvårdsverket 2008).
Från slutet av 1800-talet har det funnits regler om upphandling av varor för statsförvaltningen i
Sverige. Under 1970-talet reglerades även upphandling av tjänster i den s.k.
upphandlingsförordningen, som kom att gälla t.o.m. 1993. Lagen om offentlig upphandling (LOU)
trädde i kraft den 1 januari 1994 (Göteborgs universitet 2008).
I EG-direktivet om deponering av avfall (99/31/EG) beslutade EU om nya regler för kriterier och
förfaranden vid mottagning av avfall vid deponier. Detta direktiv införlivades i svensk lagstiftning juli
2001 genom förordningen om deponering av avfall (2001:512).

7.2.3 Aktörer
Vid miljöprofileringen av Hammarby Sjöstad har följande aktörer medverkat: Olympiska
kommittén, den samlade projektorganisationen där representanter fanns med från Stockholms stads
förvaltningar och bolag, Nacka kommun, Vägverket, SL, byggherrar, entreprenörer, konsulter,
Stockholm Business Region och Exportföretagsgruppen (bilaga 1) (Bodén 2002).
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Figur 1: Historik tidsaxel för Hammarby Sjöstadsprojektet
Tidsperiod
1990-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2008
(årtal)
S, V och Mp i
M, Fp och Kds i
S, V och Mp i
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majoritet
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(från 1998)
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lagar
Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt EG-direktivet om deponering av avfall
(99/31/EG).
Stockholms
Stockholms
Stockholms
Styrande
Stockholms stads
miljöprogram
miljöprogram
miljöprogram
miljöprogram miljöplan
(2008-2011)
(2002)
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Programmet för
Ekologiskt byggande
Ekologiskt byggande i
i Stockholm
Stockholm ej tvingande
(1997-2006)
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Uppdaterat
Reviderat
Hammarby Sjöstads
miljöprogram för
miljöprogram för
miljöprogram
Hammarby Sjöstad Hammarby Sjöstad
(1996)
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Händelser

Aktörer

Fördjupad
översiktsplan
för Hammarby
Sjöstad (1991)
Hammarby
Sjöstad OS-by
(1994)
Gemensam
planering mellan
Stockholms stad,
Nacka kommun,
SL och Vägverket

Olympiska
kommittén,
Stockholms stads
stadsbyggnads-,
gatu- och
fastighetskontor
Nacka kommun,
Vägverket och SL.

Fortsatt
stadsplanerings arbete i Hammarby
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OS-ansökan (1996)

Hammarbymodellen
(1996)
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Samlad
projektorganisation
, förvaltningar och
bolag inom
Stockholms stad,
byggherrar,
entreprenörer och
konsulter.

Samlad
projektorganisation,
förvaltningar/bolag
inom Stockholms stad,
byggherrar,
entreprenörer,
konsulter, Stockholm
Business Region och
Exportföretagsgruppen

7.2.4 Tidsperiod 1990- 1995
7.2.4.1 Styrande dokument
Sedan mitten av 1970-talet har Stockholms stad haft ett handlingsprogram för miljövård och
1989 antogs en miljöplan för staden av kommunfullmäktige. Vid FN:s konferens, om miljö och
utveckling, i Rio de Janeiro 1992 antogs ett handlingsprogram för det fortsatta arbetet med miljö och
utveckling. Handlingsprogrammet fick namnet Agenda 21 och gav de lokala myndigheterna i
respektive land en central roll. Som mål rekommenderades att de lokala myndigheterna senast år
1996, borde ha uppnått ett samförstånd med lokalbefolkningen om en lokal Agenda 21. I juni 1993
slog kommunstyrelsen i Stockholm fast att stadens miljöprogram skulle knyta an till arbetet med
Agenda 21 (miljöförvaltningen 1996a).

7.2.4.2 Händelser
Redan på 60-talet initierades avvecklingen av hamn- och industriområdet i området Hammarby
Sjöstad, varefter detta genomgått en spontan strukturell omvandling och stora kontorshus uppförts
på 80 och 90-talet. År 1991 presenterar Stockholms stad ett förslag till en fördjupad översiktsplan för
hela Hammarby Sjöstad. Översiktsplanen möjliggjorde en stadsutbyggnad på en yta över 250 ha stor,
inrymmande ca 8500 lägenheter och 350 000 kvm yta för övriga verksamheter. Målsättningen var att
söka en samverkan mellan den traditionella stadens uppbyggnad, modernistiska baskvalitéer samt
platsens förutsättningar (Bodén 2002; Olsson 090325).
Det fanns många svårigheter med att driva igenom planerna för Hammarby Sjöstadsområdet,
som intresset av att bevara industriområdet, evakuering av hyresgäster samt förorenad mark. I syfte
att hantera dessa svårigheter överfördes ansvaret för Södra Hammarbyhamnen till
stadsbyggnadskontorets och gatu- och fastighetskontorets innerstadsavdelning (Bodén 2002). Ett
nytt projektnamn togs fram, Hammarby Sjöstad. Vidare presenterades den fördjupade
översiktsplanen för Hammarby Sjöstad med detaljerade perspektiv och modeller, istället för med
traditionella kommunala plandokument. Staden ville på detta sätt visa på möjligheterna med
Hammarby Sjöstad istället för svårigheterna (Bodén 2002).
Den fördjupande översiktsplanen över Hammarby Sjöstad innebar att planeringen av det stora
stadsbyggnadsprojektet kunde drivas vidare och att den spontana omvandlingen av Hammarby
Sjöstadsområdet avbröts. . I viss mån fick planen kritik, då det ansågs att alla berörda parter inte
medverkat vid utformningen, men planen resulterade också i att en samsyn mellan Nacka kommun,
Vägverket, SL och regionalplanekontoret etablerades, gällande behovet av att lösa
infrastrukturfrågor längs kommungränsen gemensamt (Bodén 2002).
År 1995 enades berörda parter om ett gemensamt planeringsdokument där utformningen av
infrastrukturen i gränszonen mellan Stockholm och Nacka kommun lades fast. Efter detta påbörjade
stadsbyggnadskontoret i Stockholm arbetet med att ta fram en stadsbyggnadsstruktur för området,
vilken främst omfattade områdena Lugnet och Södra Hammarbyhamnen (Bodén 2002; Olsson
090325).
Den 7 mars 1994 föreslås Hammarby Sjöstad att bli ett nytt alternativ för lokalisering av
Olympiska Spelen (OS) och Arena 2004. Detta efter att förslaget till lokalisering av arenor intill
Nationalstadsparken fått kritik (Bodén 2002).

7.2.5 Tidsperiod 1996- 2000
7.2.5.1 Styrande dokument
Stockholms stad fick ett nytt miljöprogram år 1996, Miljö 2000. Det nya miljöprogrammet hade
då föregåtts av en omfattande remissbehandling där offentliga organ (inom och utom kommunen),
miljöorganisationer, fackförbund, studieförbund, branschorganisationer, stadens innevånare m.fl.
fått möjlighet att lämna synpunkter.
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Allt i linje med tankegångarna från FN:s så kallade Rio Konferens 1992, om att medborgare och
olika aktörer inom kommunen måste ges möjlighet att vara delaktiga i beslut kring framtida
miljöfrågor (miljöförvaltningen 1996a). Fokus i Miljö 2000 låg på att ta ett helhetsgrepp på
miljöfrågorna, i syfte att skapa en långsiktigt hållbar utveckling som, så långt det är möjligt, är
anpassad till de naturliga kretsloppen (miljöförvaltningen 1996a).
År 1995 gav Stockholms kommunfullmäktige gatu- och fastighetsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden, i uppdrag att utforma kriterier för det som i
dagligt tal kallas för ekologiskt byggande. Arbetet resulterade i programmet för Ekologiskt byggande i
Stockholm och antogs av Stockholms kommunfullmäktige juni 1997 (Stockholms stad 2000).
Utifrån kravet på en miljöprofil från den Olympiska kommittén och inspirerade av Sydneys
erövring av värdskapet för OS 2000, där Sydney miljöprofilerat sig, väljer Stockholms stad att
profilera Hammarby Sjöstad som ett av världens mest miljöanpassade stadsbyggnadsprojekt.
Utmaningen tas på allvar av stadens förvaltningar och bolag och ett miljöprogram tas fram specifikt
för Hammarby Sjöstad. Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad antas 17 juni 1996 (Bodén 2002)(
bilaga3).

7.2.5.2 Händelser
Efter att Hammarby Sjöstads miljöprogram antagits fortlöper planeringen av området.
Stadsbyggnadskontorets program för vidare detaljplaneläggning för Hammarby Sjöstad godkändes av
stadsbyggnadsnämnden den 5 september 1996 (Inghe 1998). Detta program låg sedan som grund för
detaljplaneområdena Sickla udde, Sickla kanal, Sickla kaj och Luma (Olsson 090325). I november 1996
görs de första markanvisningarna för Sickla udde (Bergström 090126).
Figur 2: Hammarbymodellen (Stockholms stad 2006b)
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År 1996 beslutar Stockholms stad att söka värdskapet för OS 2004 och förlägger OS-byn till
Hammarby Sjöstad (Stockholms stad 1996). Detta förändrade läget för Hammarby Sjöstadsprojektet.
Det politiska intresset för området blev stort och Stockholms stad skaffade sig rådighet över hela
projektet, genom att bl.a. köpa delar av Sickla udde, dåvarande Lugnet, tillsammans med JM, Skanska
och HSB (Olsson 090325). Utöver detta fanns en speciell projektorganisation, direkt underställd
stadsledningskontoret i Stockholm, vars uppgift var att utforma och genomföra OS-projektet (Bodén
2002).
I enlighet med Hammarby Sjöstads miljöprogram från 1996 tillsattes en samlad
projektorganisation med en projektledare, i syfte att skapa en samordning av bl.a. miljöfrågorna i
Hammarby Sjöstadsprojektet (bilaga 3). Utöver detta initierades arbetet med
Miljöbelastningsprofilerna, MBP, våren 1997 när ett forskningsprojekt kring dessa initierades i
samarbete mellan LIP- kansliet och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Målet med MBP var att följa
upp visionen ”dubbelt så bra”, som uttryckts i Hammarby Sjöstads miljöprogram 1996 (Blix 2003;
Forsberg 2003; Fyrhake 080924).
Som ett resultat av den samlade projektorganisationen och målsättningarna i Hammarby
Sjöstads miljöprogram togs Hammarbymodellen, se figur 2, fram 1996 i ett samarbete mellan
Stockholm Vatten AB, dåvarande Birka Energi och SKAFAB (Hellström 2005). Modellen togs fram i
syfte att nå det övergripande målet att ”Hammarby Sjöstad skulle planeras och byggas utifrån ett
strikt kretsloppstänkande som en resurssnål och miljöanpassad stadsdel” (Stockholms stad 2004b;
Hellström 2005; Bruse, Engwall et al. 2007).
Genom kretsloppsmiljarden beviljade regeringen åren 1996–1999, sammanlagt 200 miljoner
kronor till olika projekt, däribland till projekt i Hammarby Sjöstad (Naturvårdsverket 2003). Syftet var
att åstadkomma miljöförbättringar, driva på den tekniska utvecklingen inom miljöområdet och skapa
arbetstillfällen, genom kretsloppsanpassning av byggnader och teknisk infrastruktur. När dåvarande
statsminister Göran Persson år 1996 deklarerade att ”Sverige skall vara ett föregångsland i strävan
mot en ekologiskt hållbar utveckling” avsatte regeringen 6,2 miljarder kronor till det lokala
investeringsprogrammet, LIP. I samband med detta lades bidraget från kretsloppsmiljarden ner i
förtid och de utlovade 200 miljoner kronorna delades inte ut (Naturvårdsverket 2003).
År 1997 vann Aten/Grekland värdskapet för OS 2004. Planeringen av Hammarby Sjöstad hade
kommit långt i detta skede, och Stockholms stads ambition kvarstod, att skapa en stadsdel som var
”en spjutspets i ekologiskt och miljöinriktat byggande och boende". Projektet drevs vidare (Bodén
2002; Green 2006) och stadsbyggnadskontoret lade fram detaljplaneförslag för olika delområden i
Hammarby Sjöstad. År 2000 öppnade tvärbanans sträckning för trafik mellan Gullmarsplan och
Liljeholmen (Bodén 2002).

7.2.6 Tidsperiod 2001-2005
7.2.6.1 Styrande dokument
Den 17 februari 2003 antog kommunfullmäktige i Stockholm Stockholms miljöprogram, På väg
mot en hållbar utveckling, vilket skulle gälla t.o.m. år 2006. Programmet var framtaget av
miljöförvaltningen i samarbete med andra förvaltningar och bolag inom staden, samt externa
experter (miljöförvaltningen 2003). Utöver detta gällde miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad
antaget 1996 (bilaga 3) och programmet för Ekologiskt byggande i Stockholm, antaget av Stockholms
kommunfullmäktige 1997 (Stockholms stad 2000).

7.2.6.2 Händelser
Arbetet i Hammarby Sjöstad fortlöpte. Vidare detaljplanering av området genomfördes och
byggandet fortsatte (Blix 2003). En miljöredovisning för Hammarby Sjöstadsprojektet publicerades av
projektets miljöchef Kerstin Blix (Blix 2003). Miljöredovisning var tänkt som en lägesrapport utifrån
miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad antaget 1996 (bilaga 3).

23

År 2002 invigdes GlashusEtt, ett miljö- och informationscentrum. Målet var att skapa en
samlingslokal för lokala samverkansgrupper och en visningslokal för dem som var intresserade av
miljöarbetet i Hammarby Sjöstad. Vidare var målet att informera de boende i syfte att påverka deras
beteende i relation till Hammarby Sjöstads miljöprogram. Här skulle kretsloppsbolagens (Stockholm
Vatten AB, dåvarande Birka Energi och SKAFAB) miljösatsningar och de tekniska lösningarna i
Hammarby Sjöstad visas upp (LIP-kansliet 2003; Stockholms stad 2006b).
Mellan 2004 och 2005 genomförs en avstämning av de övergripande och operationella
inriktningsmålen i Hammarby Sjöstads miljöprogram från 1998 (Fränne 2005a). Avstämningen
resulterar i en revidering av de övergripande och operationella inriktningsmålen och innebar att vissa
mål omformulerades, togs bort och lades till, jämfört med miljöprogrammet från 1996 (bilaga3)
(Fränne 2005c; Fränne 2006). De reviderade operationella inriktningsmålen antas av Stockholms
stads marknämnd den 27 november 2005 (Fränne 2008b).

7.2.7 Tidsperiod 2006-2008
7.2.7.1 Styrande dokument
Ett nytt miljöprogram för Stockholm, Stockholms miljöprogram - Övergripande mål och riktlinjer,
antogs 2007. Miljöprogrammet är ett kommunövergripande styrdokument och bygger på stadens
tidigare miljöprogram och miljöutredningar (miljöförvaltningen 2007).
I december 2007 uppdaterades de operationella inriktningsmålen i Hammarby Sjöstads
reviderade miljöprogram, antaget av Stockholms stads marknämnd den 27 november 2005. Idag
benämns Hammarby Sjöstads miljöprogram, Miljöprogram för Hammarby Sjöstad - inriktningsmål
2008-2010 (Fränne 2008b).

7.2.7.2 Händelser
Arbetet i Hammarby Sjöstad fortlöper. Vidare detaljplanering av området genomfördes och
byggandet fortsatte. Utöver detta upphörde Stockholms stads krav att följa programmet för
Ekologiskt byggande i Stockholm i januari 2007 (Stockholms stad 2009).
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8

Sammanfattande resultat från djupintervjuer och seminarier

Nedan redovisas de reflektioner och erfarenheter som förmedlats vid djupintervjuer och
seminarier (bilaga 1). Redovisningen utgår från Hammarby Sjöstads miljöprogram antaget av
Stockholms kommunfullmäktige 17 juni 1996 (bilaga 3) och följer processchemat i figur 3. I
processchemat redovisas hållpunkter centrala för implementeringen av Hammarby Sjöstads
miljöprogram. Först redogörs för stadsplaneringen av Hammarby Sjöstad, då denna utgjorde
startpunkten för Hammarby Sjöstadsprojektet. I nästa steg redogörs för visionen, övergripande mål
och de operationella inriktningsmålen. Därefter ser vi till den samlade projektorganisationen, som
omnämns i miljöprogrammet som central, i syfte att uppnå de högt satta målen. Avslutningsvis
redovisas för de boendes roll i Hammarby Sjöstad samt för marknadsföringen och utvärderingen av
Hammarby Sjöstadsprojektet.
I de sammanfattande resultaten redovisas en sammanfattning av vad som framförts vid
djupintervjuer och seminarier.
Figur 3: Processchema för Hammarby Sjöstads miljöprogram

Miljöprogrammets process

Stadsplanering
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Övergripande
mål
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8.1 Stadsplaneringen
När RSD1 reflekterar över hur stadsplaneringen påverkats av Hammarby Sjöstads miljöprogram,
menar de att kollektivtrafiklösningarna (tvärbanan, busstrafik och Sjöstadsfärjan), cykelbanorna och
gångbanor i Hammarby Sjöstad, är ett resultat av miljöprogrammet. De pekar på att kollektivtrafiken
fanns med tidigt vid planeringen av området, då parkeringstalet sattes lågt och syftet var att minska
de boendes bilanvändande. Utöver detta menar de att det lokala reningsverket, med 600 anslutna
hushåll, fjärrvärme- och biogasledningar, placering av avfallsinsamlingsställen, vakuumanläggningar
för sophantering, grönområdena samt ekodukterna också är infrastrukturlösningar vilka resulterat ur
miljöprogrammet.
RSD menar att arkitekturen i Hammarby Sjöstad har gjort området vackert och tilltalade för
många att bo i, samtidigt som det skapat ett stort internationell intresse för området. De menar att
en förtätning av Stockholm är positivt ur ett miljöperspektiv. Vad gäller den arkitektoniska
utformningen av husen i Hammarby Sjöstad, menar RSD, att denna inte påverkats i lika stor
utsträckning av Hammarby Sjöstads miljöprogram som infrastrukturlösningarna.

1

Fortsättningsvis anges respondenter och seminariedeltagare med förkortningen RDS i texten.
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RSD menar att mycket av planeringen av Hammarby Sjöstad (husens utformning och placering
etc.) redan färdigställts när miljöprogrammet antogs 1996 och att kvartersstrukturen i området var
ett resultat av målet, att skapa en tät stadsmiljö, ett högt exploateringstal och en låg bullernivå i den
fördjupade översitsplanen från 1991. Vidare menar RSD att det fanns en vilja i Stockholms stad och
bland byggherrarna, att bygga moderna hus med luftiga lägenheter och utsikt mot vattnet, vilket
resulterat i hus med platta tak, stora lägenhetsytor och i stora fönster med utsikt mot vattnet. Här
menar RSD att vissa mål i Hammarby Sjöstads miljöprogram inte gick i linje med gestaltningsmålen
för området.
Vad gäller nya stadsutvecklingsområden menar RSD att det borde gå att göra dessa
barnvänligare, där cykeln har en naturligare plats och där bilvägarna inte går rakt in i området. De
menar att det bör vara nära till affärer, barnomsorg och arbetsplatser i dessa områden, i syfte att
minska antalet transporter. De menar också att frågeställningen måste diskuteras, kring hur framtida
boende kan engageras mer i miljöarbetet. Vidare menar RSD att byggherrarna och arkitekterna,
redan tidigt i planeringsskedet bör diskutera passivhus, husens isolering, val av värmeväxlare, val av
värmekälla, storleken på fönster, integrering av solceller, gröna tak, lägenhetsstorlekar, materialval
samt drift och underhållsfrågor.

8.2 Visionen
Enligt djupintervjuer och seminarier var visionen i Hammarby Sjöstads miljöprogram, ”dubbelt så
bra” och en ”spjutspets”, ett resultat av OS-satsningen 1996. RSD beskriver visionen som kraftfull och
enkel att kommunicera. De menar att den varit ett viktigt kommunikationsinstrument och att den
utgjorde en samlingspunkt för alla inblandade aktörer. Utöver detta menar de att visionen
förbättrade acceptansen för miljöfrågorna i projektet och att den hjälpte till att driva miljöarbetet i
såväl projektledning som på byggarbetsplatsen, samtidigt som den synliggjorde projektet i medierna
och för allmänheten.
Visionen i Hammarby Sjöstads miljöprogram hade ett politiskt stöd, vilket bidrog till fokus på
projektet i Stockholms stad, menar RSD. Detta var viktigt för miljöprofileringen av Hammarby
Sjöstad, men innebar även problem. Problem uppkom, menar RSD, då andra uppdrag inom
Stockholms stad hamnade i skuggan av Hammarby Sjöstadsprojektet, när visionen misstogs för att
vara ett mål och då visionen till en början inte var förankrad i ledningen för samtliga kretsloppsbolag
(Stockholm Vatten AB, Birka Energi och SKAFAB). Att sluta kretsloppen lokalt i Hammarby Sjöstad
sågs som ett hot mot redan gjorda investeringar utifrån tidigare uppbyggd infrastruktur menar RSD.
Vid formuleringen av visionen för nya stadsutvecklingsprojekt pekar RDS på vikten av att finna
en drivkraft att bygga visionen på. För Hammarby Sjöstadsprojektet menar RDS att Stockholms stads
ansökan om värdskapet för OS 2004 varit en viktig drivkraft för visionen och miljöprofileringen av
området. Vidare menar RSD att visionen ska utgöra ett gemensamt mål, att det är viktigt att visionen
ligger rätt i tiden och att visionen bör vara anpassad i förhållande till den aktuella kunskapsnivån
inom miljötekniken. När visionen formuleras menar RSD att denna ska präglas av det politiska målet
för hela stadsdelen.
RDS menar att ”dubbelt så bra” inte räcker som vision för nya stadsutvecklingsprojekt, då dessa
bör vara ekologiskt hållbara. Utöver detta menar RSD att visionen måste ha ett brett stöd, politiskt
och ekonomiskt och att det är viktigt att tänka igenom vilka aktörer som kommer att vara mottagare
av visionen. Slutligen framgår det av resultaten vid djupintervjuer och seminarier att arbetet med att
hålla en vision levande, i ett långvarit och stort projekt, kräver kontinuitet. En tydlig definition och
beskrivning av visionen bör därför dokumenteras i nya stadsutvecklingsprojekt menar RSD, i syfte att
synliggöra motiven bakom visionen för projektet också när projektet pågått under en längre tid.
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8.3 Övergripande och operationella inriktningsmål
8.3.1 Allmänt
Resultaten, från djupintervjuer och seminarier, pekar på att de övergripande målen och de
operationella inriktningsmålen bidragit till att fokus lades på miljöarbetet i Hammarby
Sjöstadsprojekt. RSD menar att målen hjälpte till att konkretisera miljöarbetet operationellt och att
de påverkade valen av tekniska lösningar. Utöver detta menar de att målen täckte in många viktiga
miljöfrågor och att de bidrog till att vissa byggmaterial, som PVC och koppar, fasades ut i byggskedet.
RSD pekar på att Hammarby Sjöstads miljöprogram kom in sent i planprocessen vilket upplevdes
som besvärligt av flera aktörer. För byggherrarna och projektledning innebar detta komplikationer,
menar de, då förslag på nya miljötekniska lösningar skulle tas fram. Enligt RSD fanns det också en
frihet att tolka de operationella inriktningsmålen, vilket innebar att dessa diskuterades vid
förhandlingssituationer mellan Stockholms stad och byggherrarna. Vidare menar RSD att det var
svårt för byggherrarna att följa miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad, då programmet för
Ekologiskt byggande i Stockholm gällde parallellt och då det var otydligt i markanvisningarna hur
miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad skulle följas. RSD menar att det i markanvisningarna stod att
aktörer skulle sträva efter att uppnå målen i Hammarby Sjöstadsmiljöprogrammet och inte att de
skulle uppnå målen.
De operationella inriktningsmålen i Hammarby Sjöstads miljöprogram var teoretiskt framtagna
och inspirerade av programmet för Ekologiskt byggande i Stockholm, enligt RSD. De pekar på att det
fanns en politisk ambition, att inte diktera de tekniska lösningarna i målen, utan enbart ange olika
gränsvärden. Vissa operationella inriktningsmål var överoptimistiska enligt RSD. Ett exempel som
nämnts är energimålet på 60 kWh/m², vilket upplevts som orealistiskt och som de menar ifrågasatts
hårt. Utöver detta pekar RSD på att stora och små operationella inriktningsmål var blandade, att vissa
mål var svåra att tolka och att vissa var omätbara. De menar att det inte heller fanns sanktioner att
tillämpa, om miljöprogrammet inte följdes, i syfte att driva på miljöarbetet.
I nya stadsutvecklingsprojekt menar RDS att miljöprogrammet bör finnas med tidigt i
planeringsprocessen och att det bör tas fram i samarbete mellan interna och externa aktörer. I
denna process menar de att frågor kring hur målen kan komma att uppfattas och hur de ska
implementeras, från politiker till de som utför arbetet, bör diskuteras. De menar att det är viktigt att
målen anpassas till den aktuella kunskapsnivån inom miljöteknik, att tänkbara miljötekniska lösningar
kan kopplas till övriga tekniska system i Stockholms stad och att hänsyn tas till aktuella
internationella trender i syfte att tänka nytt. Utöver detta menar RSD att det är viktigt att tänka på
vilka förutsättningar det aktuella området har, sett till kollektivtrafik, energiproduktion och avlopp,
och att fokus läggs på att lösa energifrågan.
RSD menar att de sociala aspekterna bör tas i beaktning vid framtida målformulering, då dessa
kommer att ha en inverkan på måluppfyllelsen. De menar att teoretiskt beräknade mål bör anges
med en felmarginal i syfte att ta hänsyn till felkällor som sammanlagringseffekter vid beräkningarna,
att krav på materialdeklarationer bör finnas för entreprenörer och bolag samt att riktlinjer för
hantering av fuktproblem, bör finnas med i framtida miljöprogram. Liksom Hammarby Sjöstads
miljöprogram bör framtida miljöprogram innehålla övergripande mål som sedan bryts ner i
operationella inriktningsmål, menar RSD. De operationella inriktningsmålen, menar RSD, bör sedan
revideras under projektets gång, i syfte att hålla dem aktuella, vilket bör framgå i avtalen. RSD pekar
också på vikten av att tydligt ange vem som har rådighet över målen och dess uppföljning, samt att
tydliga referensnivåer anges i syfte att jämföra måluppfyllelsen mot.
Idag fungerar Hammarby Sjöstads miljöprogram mer som en idéinriktning än som ett
måldokument, anser RSD. De menar att det finns en utvecklingspotential inom Stockholms stad när
det gäller att skriva avtal med byggherrar och att frågan, om krav på måluppfyllelse i framtida
markanvisningar kan fungera som stöd för miljöarbetet, bör diskuteras.
Ytterligare sätt att driva implementeringen av framtida miljöprogram, menar RSD, kan vara
genom miljötekniktävlingar och ekonomiska incitament.
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8.3.2 Måluppfyllelse
Vad gäller uppföljningen av målen i miljöprogrammet har RSD olika uppfattningar om hur målen i
Hammarby Sjöstads miljöprogram uppfyllts och menar att det är svårt att läsa ut några resultat från
Hammarby Sjöstadsmiljöprogram. De flesta hänvisar till vad de utläst av de Miljöbelastningsprofiler,
MBP, som redovisats för olika delområden i Hammarby Sjöstad. Här menar de att resultaten är
positiva och att många mål uppfyllts.
Enligt RSD påverkades måluppfyllelsen positivt av att Stockholms stads kretsloppsbolag tidigt var
med i och med Hammarbymodellen. De menar att vissa mål uppnåtts med hjälp av pengar från det
lokala investeringsprogrammet, LIP, av det politiska stödet och stödet från ledningen bland
entreprenörer och bolag, av ”goodwill” bland byggherrarna, av drivna medarbetare inom projektet
samt av Hammarby Sjöstads läge, med närheten till staden och vattnet. I det praktiska arbetet,
menar RSD, att måluppfyllelsen påverkades positivt av miljöledningen, som tog upp miljömålen vid
de kontinuerliga byggmötena och som hanterade miljöfrågor vid byggnationen.
Att vissa mål inte uppnåtts menar RDS kan bero på att alla aktörer inte var med när målen
formulerades, att målen togs emot olika av olika byggherrar (beroende på om de byggde i syfte att
förvalta eller sälja lägenheterna) och att de operationella inriktningsmålen var teoretiskt beräknade
(vilket gjorde dem orealistiska att uppnå redan initialt). Andra orsaker som nämns, till att vissa mål
inte uppnåtts, är brister i byggkvalitetsprocessen, kostnadsfrågan, föreställningar om den potentiella
kunden, en försämrad konjunktur, förändringar i den samlade projektorganisationen samt ett tryck
på att snabbt bygga nya bostäder i Stockholm. Utöver detta menar RSD att Stockholms stad inte varit
tillräckligt drivande vid implementeringen av de operationella inriktningsmålen, vilket också påverkat
måluppfyllelsen negativt. De menar att det inte fanns tydliga krav och sanktionsmöjligheter i
markanvisningarna i syfte att implementera Hammarby Sjöstad miljöprogram.
RSD menar att det inte framgått av Hammarby Sjöstads miljöprogram hur målen skulle följas upp
av aktörerna, vilket skapat osäkerhet kring projektets mål. De menar att uppföljningen av målen inte
varit genomtänkt från början och att Stockholms stad inte var van vid att arbeta med uppföljningar
av mål i mitten på 90-talet. RSD menar att detta skapade en otydlighet kring vilka mål som skulle
uppnås och vilken data som skulle utvärderas. När någon organisation inte fanns, för
uppföljningsarbetet inom Hammarby Sjöstadsprojektet, menar RSD att det blev omöjligt att följa upp
de operationella inriktningsmålen och att ge återkoppling till aktörerna, i syfte att driva på
miljöarbetet i Hammarby Sjöstad.

8.4 Den samlade projektorganisationen och byggprocessen
8.4.1 Den samlade projektorganisationen
Enligt RSD har den politiska enigheten över partigränserna varit avgörande för samarbetet inom
Hammarby Sjöstadsprojektet. Den samordnade projektorganisationen påverkade samarbetet positivt
menar RSD, då den krävde att alla aktörer samarbetade och då den skapade plattformar för en
kontinuerlig dialog kring implementeringen av Hammarby Sjöstads miljöprogram. Enligt RSD var
samarbetet, mellan de olika aktörerna i Hammarby Sjöstadsprojektet, en förutsättning för
miljöarbetet och fungerade i stort sätt bra. Här menar de att kommunikationen mellan olika aktörer
var av stor betydelse. RSD pekar på en viss tröghet vid diskussioner, kring bl.a. användandet av ny
miljöteknik och krav på materialval i markavtalen, som uppkom då aktörerna gick in i Hammarby
Sjöstadsprojektet med olika åsikter och förutsättningar.
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Relevanta aktörer inom Hammarby Sjöstadsprojektet som nämnts vid djupintervjuer och
seminarier har varit den Olympiska kommittén, Hammarby Sjöstadsrådet (en grupp bestående av
förvaltnings- och bolagschefer inom Stockholms stad), projektledningen där representanter från
stadsbyggnadskontoret, dåvarande gatu- och fastighetskontoret och stadsdelsnämnden fanns
representerade. För infrastukturlösningarna stod SL, dåvarande Birka Energi, Stockholm Vatten AB
samt trafikkontoret. Övriga aktörer var byggherrar, konsulter, arkitekter, upphandlad entreprenad,
Stockholm Business Region samt Exportföretagsgruppen.

8.4.2 Miljötekniken i byggprocessen
I syfte att uppnå miljömålen i Hammarby Sjöstads miljöprogram använde sig byggherrarna och
Stockholms stads entreprenörer av olika miljötekniska lösningar, enligt RSD. De menar att det är de
väl beprövade systemlösningarna i Hammarby Sjöstad som är centrala och inte de miljötekniska
innovationerna. Hammarbymodellen, menar de, har varit viktig för att knyta samman fjärrvärme,
fjärrkyla, värmeåtervinningssystem från avloppsvatten samt biogasproduktion. De menar att
modellen har fungerat som underlag för informationsmaterial, internt och externa, inom Hammarby
Sjöstadsprojektet och i GlashusEtt. RSD menar att en Hammarbymodell bör skapas, i den mån det är
möjligt, för nya stadsutvecklingsprojekt. De menar att liknande modeller kan tas fram för såväl
separata hus som för stadsdelar och hela städer, i syfte att tydliggöra energi-, vatten- och
materialflöden. RDS pekar även på vikten av tydliga systemgränser i framtida Hammarbymodeller.
Vidare menar RSD att miljömålen, med tillhörande måluppfyllelse, kan kopplas till modellen.
Utöver systemtekniken i Hammarbymodellen nämner RSD andra viktiga miljötekniska lösningar i
området så som vakuumanläggningar för sophantering, snålspolande toaletter och duschar,
lågenergiarmaturer, solceller, solvärmepaneler, bränsleceller, Sjöstadsverket (ett lokalt reningsverk
initialt avsett för 600 hushåll men som idag enbart används för forskning), individuell vattenmätning,
energieffektiva fönster, energisnåla vitvaror, ventilationsaggregat, isoleringsmaterial, Hammarby
Sjöstads LogistikCenter, tvärbanan samt bilpoolen.
Vid frågan kring vilken teknik som saknats i Hammarby Sjöstad menar RSD att de saknat
avfallskvarnar, passivhus, energipositiva hus, trähus, biogasdriven färja till Södermalm, individuell
värme och varmvattenmätning, vindkraftsproduktion, självförsörjande energisystem med solen som
energikälla samt annan teknik som påverkar de boendes miljömedvetenhet.

8.4.3 Styrmedel och incitament i byggprocessen
Enligt RSD initierades byggandet i Hammarby Sjöstad år 1996 . I denna process fanns olika
styrmedel och incitament, vilka påverkade implementeringen av miljöprogrammet. I djupintervjuer
och seminarier pekas markanvisningarna och det ekonomiska stöd ut som de viktigaste styrmedlen
och incitamenten i byggprocessen. Enligt resultaten vid djupintervjuer och seminarier påverkade
Hammarby Sjöstads miljöprogram utformningen av exploateringskontorets markanvisningar. RSD
menar dock att inga tydliga krav ställdes i markanvisningarna för Hammarby Sjöstad och att där inte
fanns några sanktionsmöjligheter, för de byggherrar som inte uppfyllde målen i miljöprogrammet. De
menar att byggherrarna enbart skulle ”sträva mot” att uppnå de operationella inriktningsmålen
knutna till miljöprogrammet, vilket upplevdes luddigt.
LIP- stödet innebar ganska mycket pengar, 30 % av merkostnaden vid miljösatsningar (för det
lokala reningsverket gällde 50 % av merkostnaden), och visade att politikerna ville satsa på
Hammarby Sjöstads miljöprofilering, menar RSD. De menar att löftet om pengar fungerade som en
drivande faktor för miljöarbetet och att det hade stor betydelse för att driva igång olika pilotprojekt
inom Hammarby Sjöstad (som t.ex. sol- och bränslecellinstallationer, byggandet av det lokala
reningsverket för 600 hushåll, marksaneringsprojekt, solpanelsinstallationer samt byggnad av
GlashusEtt). Utöver detta menar RSD att LIP- stödet gjorde att byggbranschens standardval
kompletterades med bättre teknik ur miljöhänsyn.
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När RSD redogör för problem som uppkommit med LIP- stödet framgår det att stödet i praktiken
upplevts som litet, i förhållande till det merarbete ansökningsprocessen krävde. De menar att LIPstödet inneburit en långdragen byråkratisk process, såväl vid ansökning som vid avrapportering,
vilket resulterade i att det blev svårt för mindre entreprenörer att söka. Andra problem med LIPstödet, enligt RSD, var att stödet enbart fanns att tillgå under de första byggetapperna, att
pilotprojekten inte upprepades när LIP- stödet försvann och att Stockholms stad upplevde en
mellanhandsproblematik, då staden periodvis fick ligga ute med mycket pengar.
Utöver LIP- stödet nämns några andra viktiga incitament, vilka påverkade implementeringen av
miljöprogrammet enligt RSD. Som positiva incitament nämns stora gemensamma
teknikupphandlingar (då de sänkte investeringskostnaderna), att byggherrarna byggde i syfte att
förvalta huset, miljöprogrammet och den samlade projektorganisationen. Ett annat positivt
incitament som nämns är det bidrag, på 30 % av investeringskostnaden vid miljösatsningar, som
dåvarande marknämnden beslöt att exploateringskontoret skulle bidra med när LIP- stödet inte
längre fanns. Miljötävlingarna som Stockholms stad initierade inom Hammarby Sjöstadsprojektet
nämns också som viktiga incitament för måluppfyllelsen. Syftet med dessa, enligt RSD, var att
utmana byggherrar och arkitekter till nya miljötekniska lösningar. De menar dock att en tydlig
koppling mellan miljötävlingarna och vad som i praktiken byggdes i Hammarby Sjöstad kom att
saknas.
I nya stadsutvecklingsprojekt menar RSD att Stockholms stad bör bli bättre på att förhandla
gentemot byggherrar och andra externa entreprenörer ur ett miljöperspektiv. De menar att en
maktförflyttning skett, från politiker till marknaden, och att Stockholms stad idag enbart är en
förvaltare. Sanktionsparagrafer i markanvisningarna och en tydlig återkoppling kring
måluppfyllelserna kan fungera som stöd vid Stockholms stads förhandlingar, menar RSD.
Av djupintervjuer och seminarier framgår också att Stockholm Vatten AB, dåvarande Birka Energi
och SL skött sin egen upphandling av entreprenörer och att de drivit sitt eget miljöarbete. RSD menar
att detta kan samordnas bättre i nya stadsutvecklingsprojekt. Vid upphandling av spjutspetsteknik
(som ny reningsteknik i Sjöstadsverket, biogasspisar, installation av solceller i syfte att producera el,
olika nya tekniska lösningar i GlashusEtt, individuell mätning av el, värme och vattenförbrukning,
lokal dagvattenhantering, gröna tak etc.) menar RSD att komplikationer uppkommit i Hammarby
Sjöstadsprojektet, då anlitade leverantörer gick i konkurs. Detta, menar de, kan lösas genom ett mer
samordnat grepp vid teknikupphandlingar.

8.5 De boende
Från stadsplanerarnas sida var de boendes inomhusmiljö viktig, vilket resulterade i stora fönster i
syfte att öka ljusmängden, enligt RSD. Utöver detta, menar de, planerades attraktiva ytor runtom
bostadshusen vilka skulle vara attraktiva för alla åldrar.
RSD menar att de boende i Hammarby Sjöstad påverkat planeringsskedet i projektet i liten
utsträckning. Detta berodde enligt RSD på att inga boende fanns i området initialt och på att det
initialt gjorts en felaktig bedömning av vem som skulle flytta in i området. Initialt gjordes
bedömningen att majoriteten av de boende i Hammarby Sjöstad skulle vara seniorer som flyttat in till
staden från villor i förorterna, men idag bor där mest barnfamiljer menar RSD. Utöver detta pekar
RSD på att tanken i Hammarby Sjöstadsprojektet var att de tekniska systemlösningarna skulle ta hand
om miljöarbetet, och att de boende skulle kunna leva där som i vilket annat bostadsområde som
helst i Stockholm.
Andra kommenterar från RSD kring de boende i Hammarby Sjöstad är att de boende inte är
medvetna om miljösatsningen i området. RSD menar att de boende påverkar förbrukning av energi,
vatten och material i området och att de verkat för ett höjt parkeringstal. Vidare pekar RSD på att de
boende kontinuerligt får information från GlashusEtt kring miljöfrågorna, i syfte att öka deras
miljöengagemang.
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I nya stadsutvecklingsprojekt menar RDS att de boende bör beaktas vid målformuleringen, då
deras agerande kommer att ha inverkan på måluppfyllelsen. De menar att frågeställningen, kring hur
de boende kan engageras i miljöarbetet, bör lyftas i framtida stadsutveckling. Frågor som ”Hur ser
det moderna boendet ut?”, ”Är det möjligt för de boende att bete sig på ett energieffektivt sätt?”
och ”Hur kan flödet av material som passerar genom de boendes hem minskas?” bör tänkas igenom
tidig i planeringen menar RSD. Vidare pekar RDS på informationssatsningar och ekonomiska
incitament som olika sätt att påverka framtida boendes beteende, i en miljömässig positiv riktning.

8.6 Marknadsföringen av Hammarby Sjöstad
RSD menar att Hammarby Sjöstad marknadsfört sig själv och att GlashusEtt spelat en central roll i
att understödja denna marknadsföring. De uttrycker att det är organisationen kring Hammarby
Sjöstadsprojektet, stadsplaneringen, miljöprofilen och Hammarbymodellen som gjort Hammarby
Sjöstad känt internationellt. Utöver detta menar de att det är svenska kommunala systemlösningar
som visas upp och inte specifik svensk miljöteknik.
Av djupintervjuerna och seminarierna framgår det att det är få svenska teknikföretag som
använder sig av Hammarby Sjöstad i marknadsföringssyfte idag, trots vikten av referensobjekt på den
internationella marknaden. Det framgår även att Näringslivsinstitutet och Stockholm Business Region
idag arbetar i syfte att få fler företag att använda sig av Hammarby Sjöstad som ”Show Case”, genom
sina satsningar på ”SymbioCity” och ”Swentech”.
I nya stadsutvecklingsprojekt menar RSD att ett möjligt sätt att utveckla marknadsföringen,
kopplad till nya stadsutvecklingsprojekt, är att vidareutveckla tankarna kring GlashusEtt. De menar
att ett framtida miljö- och informationscentrum bör ha ett uttalat syfte att marknadsföra svensk
miljöteknik och svenska systemlösningar. Teknikföretag bör knytas till framtida GlashusEtt i ett tidigt
skede, menar de, varefter en diskussion kring vem som ska betala för marknadsföringen kan initieras.
RSD anser att en paraplyorganisation, där svenska företag kan få stöd vid internationella
upphandlingsprocesser, bör skapas i syfte att stödja svensk miljöteknikexport. De menar att få
svenska företag är tillräckligt stora för att klara av internationella upphandlingsprocesser ekonomiskt.
RSD menar också att det viktigaste för marknadsföringen är att ligga rätt i tiden och att nya
stadsutvecklingsprojekt visar på nya miljötekniska lösningar. Detta gör att det är viktigt att lära av
internationella projekt, menar RSD, och ta med sig kunskap från dessa till nya
stadsutvecklingsprojekt.

8.7 Utvärderingar utförda med fokus på Hammarby Sjöstad
Vad gäller uppföljningen av målen i miljöprogrammet har RSD vaga uppfattningar om hur målen i
Hammarby Sjöstads miljöprogram uppfyllts och menar att det är svårt att läsa ut några resultat från
Hammarby Sjöstadsprojektet. De flesta hänvisar till vad de utläst ur de teoretiskt framtagna
Miljöbelastningsprofiler, MBP, som redovisats för olika delområdena i Hammarby Sjöstad. Här menar
RSD att resultaten är positiva och att många mål uppfyllts. Andra utvärderingar som nämns är
”Avstämning Hammarby Sjöstads miljöprogram 2004-2005”, ”Miljöredovisningen för Hammarby
Sjöstad 2002-2003” samt ett antal rapporter med avseende på Hammarby Sjöstad, utförda av
stadsrevisorerna.
I nya stadsutvecklingsprojekt menar RSD att det bör framgå i miljöprogrammen vem som äger
målen och vem som har ansvaret för uppföljningen av dem. De menar också att tydliga referenser,
kopplade till målen, bör framgå av miljöprogrammet, liksom tydliga motiveringar och
bakgrundsbeskrivningar kring målens uppkomst. Uppföljningen av målen, menar RSD, bör integreras
i Stockholms stads generella uppföljningssystem och återkopplingen av måluppfyllelsen bör ske
kontinuerligt under projektets gång.
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9

Uppföljning av de operationella inriktningsmålen

Nedan redovisas vad som framkommit vid uppföljningen av de operationella inriktningsmålen i
Hammarby Sjöstads miljöprogram antaget av Stockholms kommunfullmäktige 17 juni 1996 (bilaga3).
Uppföljningen av målen redovisas i den ordning de angivits i miljöprogrammet från 1996 och baseras
enbart på redan existerade datainsamlingar och beräkningar. Inga egna beräkningar har utförts
kopplat till uppföljningen av de operationella inriktningsmålen. Resultatet från uppföljningen finns
sammanställt i bilaga 2.

9.1.1 Energimål
a. Gällande målet, att det totala behovet av tillförd energi högst ska vara 60 kWh/ m², varav el
högst 20 kWh/ m², har följande framkommit: Studier som gjorts, med avseende på målet, visar
att ingen anläggning når målet och att energiförbrukningen varierar stort mellan anläggningarna
(Byggherrarna 2005; Lindén 2005; Danielski and Kunze 2008; USK 2008). Den genomsnittliga
energiförbrukningen ligger mellan 142 och 165 kWh/m², varav mellan 40 och 51 kWh/m² el
(Byggherrarna 2005; Lindén 2005; USK 2008). Anläggningen med det lägsta energibehovet ligger
på 95 kWh/m², varav 48 kWh/m² el (Byggherrarna 2005; Lindén 2005; USK 2008). Motsvarande
uppgifter för anläggningen med det högsta energibehovet är 220 kWh/m² respektive 43 kWh/m²
är el (Byggherrarna 2005; Lindén 2005; USK 2008).
Kommentarer kring målet: Måluppfyllelsen påverkas av teknikval, byggkvalitetsprocessen och de
boendes energiförbrukning. Målet är teoretiskt beräknat och rimlighet kan ifrågasättas då målet
redan initialt fick kritik från byggherrarna (Byggherregruppen 1997). Rimlighet hos målet
ifrågasattes också vid revideringen av de övergripande och operationella inriktningsmålen, som
genomfördes av Stockholms stad 2005, utifrån avstämning av målen genomförd 2004-2005
(Fränne 2005a; Fränne 2006). Vid denna revidering justerades energimålet på 60 kWh/m² till
100 kWh/m² (Fränne 2006). Vidare har det varit otydligt hur energiförbrukningssiffrorna ska
beräknas och vilka m² som avses i målet. Noteras kan även att enbart förbrukningen av el ibland
uppgår till mellan 40 och 50 kWh/ m² i utvärderade hus.
b. Gällande målet, att 80 % av det utvinningsbara energiinnehållet i avfall och avloppsvatten ska
utnyttjas, med prioritering efter återanvändning, materialåtervinning och fastighetsknuten
energiåtervinning, har följande framkommit: Avfallet från Hammarby Sjöstad hanteras på
samma sätt som avfallet från övriga stadsdelar i Stockholms stad. För Hammarby Sjöstad
innebär detta att 95 % av avfallet förbränns vid Högdalenverket, med 90 -100 % energiutvinning
(Fränne 2005a; Fortum värme 2009; Hed 090108). Resterande 5 % av avfallet komposteras vid
SRV Återvinnings anläggning i Sofielund, alternativt bränns i de fall kvalitén är för låg (Fränne
2005a; Hed 081215). Vad gäller avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad leds detta via
Henriksdals reningsverk till Hammarbyverket. Vid Henriksdals reningsverk utvinns biogas ur
avloppsslammet genom rötning och vid Hammarbyverket utvinns nära 100 %, utifrån vad som är
tekniskt möjligt, av värmeenergin i avloppsvattnet (Held, Mathiasson et al. 2008; Hellström
090112; Björlenius 090129).
Kommentarer kring målet: Måluppfyllelsen är ett resultat av Hammarbymodellen och
deponeringsförbudet i förordningen 9–10 §§ om deponering av avfall (2001:512).
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c. Gällande målet, att hela energitillförseln i Hammarby Sjöstad ska baseras på förnyelsebara
energikällor, har följande framkommit: Bostadshusen i området förses med värme via Fortum
värmes fjärrvärmenät, med vissa lokala undantag för värme producerad med solpaneler (Fränne
2005a; Stockholms stad 2006b). Fortum värmes fjärrvärme baseras till 78 % på förnyelsebara
energikällor (Fortum värme 2007; Industriell Ekologi 2008). El som förbrukas i Hammarby
Sjöstad levereras av flera olika elleverantörer och produceras i undantagsfall med hjälp av lokala
solceller (Fränne 2005a; Stockholms stad 2006b). El producerad i Norden 2007 baserades till 63
% av förnyelsebar energikällor (Industriell Ekologi 2008). Vid uppföljningen har insamlad data
och/eller utförda rapporter inte påträffats, avseende andelen förbrukade el i Hammarby Sjöstad
som är miljömärkt eller producerad av lokala energikällor som t.ex. solceller, (Svedin 090116).
Kommentarer kring målet: Måluppfyllelsen påverkas här av Fortum värmes val av energikällor
vid fjärrvärme och elleverantörernas val av energikällor vid produktion av el. Vidare kan noteras
att den totala nettoeffekten av Hammarbymodellen för Hammarby Sjöstad inte har varit möjlig
att beräkna, då Fortum värmes statistik avses för hela södra Stockholmsområdet. Effekten av
biogasspisar, solceller och solpaneler har inte heller kunnat beaktas för Hammarby
Sjöstadsområdet pga. avsaknad av insamlad data.
d. Målet, att all el ska vara miljömärkt och baserad på solceller, vattenkraft eller biobränsle, utgör
en del av mål 9.1.1.c.
e. Målet, att 100 % av energin för uppvärmning ska komma från spillenergi eller förnyelsebar
energi, utgör en del av mål 9.1.1.c.
f.

Gällande målet, att all värme ska produceras med ett nettoutsläpp av CO2 med högst 10g/MJ
värme, har följande framkommit: Bostadshusen i Hammarby Sjöstad förses med värme via
Fortum värmes fjärrvärmenät, med vissa lokala undantag för värme producerad med solpaneler
(Fränne 2005a; Stockholms stad 2006b). Vid produktion av fjärrvärme släpps idag 19,4 g CO2/MJ
värme (Fortum värme 2007; Industriell Ekologi 2008).
Kommentarer kring målet: Målets rimlighet kan ifrågasättas, då det idag släpps ut mer än 10 g
CO2/MJ värme, ur ett LCA (LCA står för livscykelanalys) perspektiv, när värmen produceras med
vattenkraft (Industriell Ekologi 2008). Vidare framgår det inte av målet hur mängden CO2 ska
beräknas.

g. Gällande målet, att klimatpåverkande eller ozonförstörande ämnen inte får utnyttjas i
Hammarby Sjöstad, i nya värme- eller kylanläggningar, har följande framkommit: Det finns
anläggningar i området, innehållande mer än 10kg klimatpåverkande och ozonförstörande
köldmedier, inrapporterade till miljöförvaltningens avdelning för hälsoskydd (Bjurelöv 2009).
Utöver detta saknas insamlad data över värme- och köldmedier som byggherrarna använt i kyloch värmeanläggningar (Fränne 2005a; Brick 090116).
Kommentarer kring målet: Målet har inte varit bindande.
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9.1.2 Transportmål
a. Gällande målet, att den totala person- och godstransportarbetet (mätt som fordonskilometer)
för områdets invånare och verksamheter med motordrivna fordon är 20 % lägre, har följande
framkommit: Resandestatistik från SL visar att antalet resande, med tvärbanan och färjan, ökat i
området från 2002 till 2007 (Jäderland 2007; Ressel 090116). När det gäller statistik kring
resande med busslinjer i Hammarby Sjöstad finns ingen sammanställd sådan att tillgå (Jäderland
090120). Statistik från Ressel Rederi AB visar att antalet cyklister, på färjan mellan Hammarby
Sjöstad och Södermalm, ökat mellan 2005 och 2008 (Ressel 090116). Resultat från
boendeenkäter, utförda av Stockholms stad i Hammarby Sjöstad, visar 2007 att 69 % av hushåll i
Hammarby Sjöstad har tillgång till egen bil (Fränne 2008a), vilket kan jämföras med 84 % av
Sveriges totala befolkning, som hade tillgång till egen bil 1999 (Centralbyrån 1999). En
jämförelse mellan boendeenkäten från 2005 och 2007, visar även att allt fler boende börjat gå
och cykla, när de förflyttar sig (Fränne 2005b; Fränne 2008a).
Kommentarer kring målet: Här kan formuleringen av målet ifrågasättas, då det inte framgår vad
resultatet ska vara 20 % bättre än. Vidare saknas tydliga referensvärden för boendeenkäterna.
Utöver detta har 70-80 % av de boende i Hammarby Sjöstad inte besvarat boendeenkäterna
(Fränne 2005b; Fränne 2008a).
Bild 2: Tvärbanan i Hammarby Sjöstad (Stockholms stad 2008).

b. Gällande målet, att 80 % av arbetsresorna ska ske med kollektivtrafik, gång eller cykel har
följande framkommit: Boendeenkäter Stockholms stad utfört i Hammarby Sjöstad visar att 79 %
av persontransporterna, till och från Hammarby Sjöstad, sker med kollektivtrafik, gång och cykel
år 2007 (Fränne 2008a).
Kommentarer kring målet: Att notera här är att tydliga referensvärden saknas för
boendeenkäterna. Utöver har 70- 80 % av de boende i Hammarby Sjöstad inte besvarat
boendeenkäterna (Fränne 2005b; Fränne 2008a).
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c. Gällande målet, att 15 % av alla motorfordonstransporter inom Hammarby Sjöstad sker med
förnyelsebar energi (biobaserad eller el), har följande framkommit: Ingen generell utvärdering
har påträffats. Vad som framkommit är att vakuumanläggningar för sophantering i området
minskar avfallstransporterna (Fränne 2005a; Hed 090108; Torstensson 090210).
Kommentarer kring målet: Här kan formuleringen av målet ifrågasättas, då målet kan vara svårt
att mäta och då de boende och yrkesverksamma i området påverkar valet av drivmedel för sina
fordon.

d. Gällande målet, att 100 % av de tunga transporterna sker med fordon som uppfyller de år 2005
gällande miljözonskraven, har följande framkommit: I ”Avstämning - Hammarby Sjöstads
miljöprogram och miljösatsningar” framgår det att fordon, som inte uppfyller år 2005 års
miljözonskrav, har använts vid tunga transporter i Hammarby Sjöstad (Fränne 2005a).
Kommentarer kring målet: Här kan formuleringen av målet ifrågasättas, då gällande
miljözonkrav för 2005 reviderats mellan 1996 och 2005 (Jansson 2008).

9.1.3 Materialflödesmål
a. Gällande målet, att den sammanlagda returmaterial- och avfallsmängden (inom såväl
kommunalt ansvar, som övrigt för resp. bransch) ska minska med >20 vikt%, har följande
framkommit: Separat avfallsstatistik för avfallet från Hammarby Sjöstad är svår att finna, då det
tas omhand tillsammans med avfallet från andra delar av södra Stockholm (Hed 090108). Det
framgår att fastighetsägarna i Stockholm är medlemmar i samfälligheter, vilka debiteras utifrån
ett abonnemang vid hämtning av hushållssopor, vilket utgår från antal hämtningar och volym på
tankarna (Hed 090204). Utöver detta saknas en referenspunkt att jämföra dagens avfallsnivåer
med, vilket gör det svårt att följa upp målet (Hed 090108). Nationellt sett har avfallsmängden
ökat i Sverige mellan 1994 och 2002 (Fränne 2005a; Centralbyrån 2009).
Kommentarer kring målet: Här har avfallsstatistik separat för Hammarby Sjöstad inte påträffats.
b. Gällande målet, att mängden material till deponering (restfraktionen) ska minska med 60
viktprocent, har följande framkommit: 95 % av allt avfall i Stockholms stad förbränns vid
energiproduktion, vilket gäller även för Hammarby Sjöstad (Fränne 2005a; Hed 090108).
Kommentarer kring målet: Måluppfyllelsen är ett resultat av Hammarbymodellen och
deponeringsförbudet i förordningen 9–10 §§ om deponering av avfall (2001:512).
c. Gällande målet, att inget miljöskadligt eller miljöfarligt avfall ska ingå i restfraktionen, har
följande framkommit: Ingen generell studie har påträffats med avseende på målet. Vid samtal
med trafikkontorets avdelning för avfall i Stockholms stad framgick att ingen sådan studie gjorts
(Hed 090108). Detta framgår även vid avstämningen av Hammarby Sjöstads miljöprogram och
miljösatsningar 2005 (Fränne 2005a).
Kommentarer kring målet: Här kan formuleringen av målet ifrågasättas, då det inte framgår
vilken restfraktion som avses.
d. Gällande målet, att mängden miljöfarligt och miljöskadligt avfall ska minska med 50 viktprocent,
har följande framkommit: Ingen generell studie med avseende på målet har påträffats och vid
samtal med Stockholms stads trafikkontor framgick att ingen sådan studie gjorts (Hed 090108).
Detta framgår även vid avstämningen av Hammarby Sjöstads miljöprogram och miljösatsningar
2005 (Fränne 2005a).
Kommentarer kring målet: Här saknas en tydlig referens. Vidare påverkar de boende och
yrkesverksamma i området mängden miljöfarligt och miljöskadligt avfall.
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e. Gällande målet, att källsortering ska vara utbyggd i enlighet med gällande producentansvar samt
minst för följande fraktioner: organiskt material, textil, miljöskadligt avfall, MFA, har följande
framkommit: I Hammarby Sjöstad tas utsorterat och insamlat producentansvarsavfall, som
tidningar och förpackningar, om hand enligt producentansvar (Hed 090108) och de boende kan
källsortera fraktionerna organiskt avfall i fastighetsnära sopnedkast, miljöskadligt avfall och
textilier i kvartersnära återvinningsrum/grovsoprum samt farligt avfall på områdesnära
miljöstationer (Fränne 2005a; GlashusEtt 2009).
Kommentarer kring målet: Tydligt mål
f.

Gällande målet, att 60 % av kvävet och fosforn i den organiska fraktionen ska återföras till
jordbruket, har följande framkommit: Allt avloppsvatten från Hammarby Sjöstad renas idag vid
Henriksdals reningsverk (Hellström 090119). Idag återförs en mycket lite del av fosfor, från BDTvatten, urin och fekalier, till jordbruket från Henriksdals reningsverk. Slammet från Henriksdals
reningsverk används för återställning av markområden vid Aitikgruvan i Norrbotten och under
2007 användes dessutom en mindre del inom jordbruket som gödselmedel (Stockholm Vatten
AB 2009a). Utöver detta sker ingen återföring av kväve och fosfor från det från den organiska
fraktionen i hushållsavfallet till jordbruket (Fränne 2005a; Hed 090108).
Kommentarer kring målet: Kvalitén på den organiska fraktionen påverkas av de boende och
yrkesverksamma i Hammarby Sjöstad. Vidare påverkas målet av intresset för den organiska
restfraktionen från jordbrukets sida.

g. Gällande målet, att transporter (mätt som fordonskm) av avfall och returmaterial med tunga
fordon inom området ska minska med >60 % jämfört med dagens insamling i innerstaden, har
följande framkommit: Ingen generell studie har påträffats med avseende på målet. En
jämförelse, mellan ett vakuumsystem och manuell sophämtning, har gjorts i Stora Ursvik i
Stockholm, vilken visar att avfallstransporterna minskar när vakuumsystem används
(Torstensson 090210).
Kommentarer kring målet: Formuleringen av målet ifrågasättas, då det är otydligt vad ”dagens
insamling” står för.

9.1.4 Vatten- och avloppsmål
a. Gällande målet, att vattenförbrukningen (exkl. recirkulerat vatten)) per personekvivalent ska
minska med 50 % jämfört med genomsnitt för nyproduktion i innerstaden, har följande
framkommit: Ingen generell studie med avseende på målet har påträffats. I en rapport från
Stockholm Vatten framgår det att medeldygnsförbrukningen i två kvarter i området ligger på
150 liter vatten per dygn år 2004 (Gannholm 2004). En 50 % minskning av
medeldygnsförbrukningen, jämfört med nyproduktion 1996, skulle innebära 100 liter vatten per
dygn (Gannholm 2004).
Kommentarer kring målet: De boende i området påverkar vattenförbrukningen.
b. Gällande målet, att 95 % av fosforn i BDT -vatten, urin och fekalier ska återföras till jordbruket,
har följande framkommit: Idag renas allt avloppsvatten från Hammarby Sjöstad vid Henriksdals
reningsverk (Hellström 090119). Idag återförs en mycket lite del av fosfor, från BDT- vatten, urin
och fekalier, till jordbruket från Henriksdals reningsverk. Slammet från Henriksdals reningsverk
används för återställning av markområden vid Aitikgruvan i Norrbotten och under 2007
användes dessutom en mindre del inom jordbruket som gödselmedel (Stockholm Vatten AB
2009a). Vad gäller återföring av fosfor från Sjöstadsverket (ett lokalt reningsverk initialt avsett
för 600 hushåll, men som idag enbart används för forskning (Lindh 2006; Finnson 080926;
Hellström 090119)) sker ingen återföring av forsfor.
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Efter att avloppsvattnet passerat Sjöstadsverket renas det ytterligare en gång vid
Henriksdalsverket, då Sjöstadsverket räknas som en försöksanläggning sedan 2008, och tas
således omhand vid Henriksdals reningsverk som nämnts ovan (Hellström 090119). Forskningen
vid Sjöstadsverket visar att ett lokalt reningsverk gynnar återföring av kväve, fosfor och kalium
till jordbruket. Beaktas endast fosfor är ett lokalt reningsverk med kombinerat system bäst
lämpat för att uppnå en hög återföringsgrad av fosfor till jordbruket (Hellström 2005).
Kommentarer kring målet: Återföringen av fosfor till jordbruket påverkas av kvalitén på fosforn
och intresset från jordbrukets sida.
c. Gällande målet, att en LCA (LCA står för livscykelanalys) skall utföras för att avgöra lämpligheten
ur energi- och emissionssynpunkt av att återföra kväve till jordbruket, har följande framkommit:
URWARE (URban WAter REsearch model) är ett verktyg för miljösystemanalys som tagits fram
av ”Urban Water”, parallellt med Hammarby Sjöstadsprojektet. Denna visar att det är lämpligt
att återföra kväve till jordbruket ur energi- och emissionssynpunkt (Hellström 2005).
Kommentarer kring målet: Tydligt mål
d. Gällande målet, att avloppsvattnets innehåll av tungmetaller och andra miljöskadliga ämnen ska
minska med 50 %, har följande framkommit: Vid jämförelse mellan metallhalterna i
avloppsvattnet som kommer till Henriksdals reningsverk, med de i avloppsvattnet som kommer
till Sjöstadsverket, är dessa 50 % lägre vid Sjöstadsverket, vilket gäller alla tungmetaller förutom
för silver (Ag)och kalium (K) (Lindh 2006). När det gäller andra miljöskadliga ämnen är det endast
halterna av LAS (LAS står för linjära akylbensensulfonater, en anjonisk tensid som är toxiskt för
vattenlevande organismer.) och PAH: er (PAH är ett samlingsnamn på en stor grupp ämnen som
består av tre eller fler kondenserade bensenringar.) som minskat med 50 %, jämfört med ett
normalt blandat avloppsvatten (Lindh 2006).
Kommentarer kring målet: Kvalitén på avloppsvattnet är beroende av materialval vid byggnad av
husen och av de boendes beteende.
e. Gällande målet, att dränvatten ska kopplas till dagvattennätet, har följande framkommit: För
hela Hammarby Sjöstad har dränvattnet kopplats till dagvattennätet på samtliga ledningskartor.
Det är exploateringskontorets roll att kontrollera att kartorna följs (Fränne 2005a). Resultatet av
att inget dränvatten kopplats till det lokala dagvattennätet är att inloppsvattnets till
Sjöstadsverket är tjockare än avloppsvatten som spätts ut av dag- och dränvatten (Lindh 2006).
Kommentarer kring målet: Målet är tydligt men inga dokument har påträffats där målet följts
upp.
f.

Gällande målet, att avloppsledningarna ska vara helt täta, har följande framkommit: I hela
Hammarby Sjöstadsprojektet har ansvarig entreprenad arbetat för att målet ska uppnås enligt
angivna materialval och markarbeten (Fränne 2005a).
Kommentarer kring målet: Målet är tydligt men inga dokument har påträffats där målet följts
upp.

g. Gällande målet, att allt dagvatten ska tas om hand lokalt, har följande framkommit: Dagvattnet i
Hammarby Sjöstad renas lokalt och vid Henriksdals reningsverk (Hellström 2005). Resultatet, av
att vissa delar av dagvattnet renas lokalt, är att inloppsvattnets till Sjöstadsverket är tjockare än
avloppsvatten som spätts ut av dagvatten (Lindh 2006). En utvärdering, utförd av Stockholm
Vatten AB, visar på god hydraulisk funktion, i de studerade lokala dagvattenanläggningarna, och
att träden inte har tagit skada av tillskottet av vattnet från trafikytorna (Alm 2005).
Kommentarer kring målet: Målet har frångåtts, då vissa delar av dagvattnet tas hand om vid
Henriksdals reningsverk.
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h. Gällande målet, att kväveinnehållet i det renade avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad inte ska
överstiga 6 mg/l och fosforinnehållet inte ska överstiga 0,15 mg/l, har följande framkommit:
Med avseende på kväveinnehållet har målet inte uppnåtts. Allt avloppsvattnet från Hammarby
Sjöstad renas vid Henriksdals reningsverk (Hellström 090119). När avloppsvattnet passerat
reningsverket innehåller det upp till 7,1 mg kväve/l, enligt utsläppskraven fastställda av
miljödomstolen 30 juni 2000 (Stockholm Vatten AB 2009b). Med avseende på fosforinnehållet
har målet uppnåtts. Allt avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad renas vid Henriksdals
reningsverk (Hellström 090119). När avloppsvattnet passerat reningsverket innehåller det upp
till 0,13 mg fosfor/l, enligt utsläppskraven fastställda av miljödomstolen 30 juni 2000 (Stockholm
Vatten AB 2009b).
Kommentarer kring målet: Måluppfyllelsen är ett resultat av att målet legat i linje med
utsläppskraven fastställda av miljödomstolen 30 juni 2000. Hur forskningsresultaten från
Sjöstadsverket inverkat på måluppfyllelsen har inte gått att utläsa vid uppföljningen av målet.

9.1.5 Byggmaterialmål
a. Gällande målet, att användandet av material innehållande ämnen från KEMI: s begränsningslista
ska upphöra, har följande framkommit: Ingen övergripande sammanställning har gjorts, av
material och kemikalier använda i Hammarby Sjöstad (Fränne 2005a; Brick 090108; Ryman
090318). Utöver detta kan sägas att användningen av dessa ämnen är ovanlig, men att de
använts i t.ex. sprängmedel, fogmaterial och rostskyddsfärger (Fränne 2005a).
Kommentarer kring målet: Rimligheten hos detta mål kan ifrågasättas, då det inte alltid framgår
vilka ämnen olika material innehåller och då ersättare för alla ämnen i KEMI: s begränsningslista
inte finns.
b. Gällande målet, att användandet av material innehållande ämnen från KEMI: s OBS -lista ska
minska med 70 %, jämfört med dagens genomsnittliga produktion, har följande framkommit:
Ingen övergripande sammanställning av material och kemikalier använda i Hammarby Sjöstad
har gjorts (Fränne 2005a; Brick 090108; Ryman 090318). Utöver detta kan sägas att
användningen av dessa ämnen är ovanlig men att de använts i t.ex. sprängmedel, fogmaterial
och rostskyddsfärger (Fränne 2005a).
Kommentarer kring målet: Formuleringen av målet kan ifrågasättas, då målet är svårt att mäta
och då en tydlig referens saknas.
c. Gällande målet, att användandet av nyutvunnet grus och sand minskat med 50 %, jämfört med
dagens genomsnittliga produktion, har följande framkommit: Ingen generell studie med
avseende på målet har påträffats. En utvärdering av marksaneringen i Sickla udde pekar på att
återvinningsgraden där varit låg (SYCON 2000), likaså visar ett examensarbete, genomfört våren
2002 med fokus på Sickla udde (Blix 2003).
Kommentarer kring målet: Formuleringen av målet kan ifrågasättas då en tydlig referens
saknats.
d. Gällande målet, att användning av nyutvunna metaller minskat med 50 %, jämfört med dagens
genomsnittliga produktion, har följande framkommit: Ingen generell studie med avseende på
målet har påträffats och i mallen för uppgifter till Miljöbelastningsprofilerna, MBP, finns inte
parametern upptagen (Brick 090206).
Kommentarer kring målet: Formuleringen av målet kan ifrågasättas, då en tydlig referens
saknats.
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e. Gällande målet, att återvinningsmaterial använts så långt det varit tekniskt och ekonomiskt
möjligt, har följande framkommit: Ingen generell studie med avseende på målet har påträffats.
Schaktmassor i området har återanvänts så långt som möjligt inom Hammarby Sjöstadsområdet
(Blix 2003; Söderlund 090208). Utöver detta visar ett examensarbete, genomfört våren 2002
med fokus på Sickla udde, att ingen byggherre där använt återvunnet material i byggandet (Blix
2003).
Kommentarer kring målet: Här kan formuleringen av målet ifrågasättas, då uttrycket ”så långt
det varit tekniskt och ekonomiskt ” kan tolkas på flera olika sätt.

9.1.6 Markanvändningsmål
Gällande målet, att 100 % av utnyttjad naturmark ska återskapas inom och i anslutning till
området, har följande framkommit: Initialt fanns lite naturmark kvar att bevara i området då
Hammarby Sjöstad är uppbyggd på gammal industrimark. Av den naturmark som fanns, har Sickla
park och naturstränder längs Sickla udde bevarats och planlagts som park, samtidigt som ytterligare
parkmark har anlagts på tidigare industrimark. Inom det planlagda detaljområdet utgörs ca 40 % av
planytan av grönområden, i form av gårdar och parkmark (Fränne 2005a).
Kommentarer kring målet: Målet har gått i linje med intentioner att skapa en attraktiv miljö i
bostadsområdet.

9.1.7 Markföroreningsmål
Gällande målet, att förorenade markområden ska renas ned till en nivå, där de inte innebär risk
för hälsa och miljö innan de bebyggs, har följande framkommit: Enligt Hans Söderlund, som arbetet
med marksanering i Hammarby Sjöstad, har målet uppnåtts (Söderlund 090208). Det är
exploateringskontoret som skött upphandlingen och kontrollen av marksaneringen (Söderlund
090208). Marksaneringsresultaten har rapporterats in till miljöförvaltningen, för varje detaljområde
separat, och blivande byggherrar har fått ett friklassningsdokument, som verifierar saneringen efter
kontrollen (Fränne 2005a; Söderlund 090208).
Kommentarer kring målet: Målet är tydligt men ingen sammanfattande sammanställning av
måluppfyllelsen har gjorts.

9.1.8 Sjörestaureringsmål
a. Gällande målet, att Hammarby sjö ska vara uppflyttad till prioritet 1 i stadens vattenprogram,
har följande framkommit: I programmet för Stockholms vattenarbete 2006 - 2015 ges inte något
vattenområde högre prioritet än andra. Enbart Mälaren intar en särställning, som
Stockholmsområdets enda vattentäkt av betydelse (Stockholms stad 2006a). Vad gäller
Hammarby sjö omnämns denna i programmet för Stockholms vattenarbete 2006 - 2015 och
olika åtgärder diskuteras (Stockholms stad 2006a).
Kommentarer kring målet: Här kan formuleringen av målet ifrågasättas, då utformningen av
Stockholms vattenprogram förändrats sedan 1996.
b. Gällande målet, att vattenomsättningen ska öka i Hammarby sjö, har följande framkommit:
Ingen generell studie med avseende på målet har påträffats och i programmet för Stockholms
vattenarbete 2006 - 2015 kommenteras inte Hammarby sjös vattenomsättning (Stockholms stad
2006a).
Kommentarer kring målet: Här kan formuleringen av målet ifrågasättas, då utformningen av
Stockholms vattenprogram förändrats sedan 1996.
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c. Gällande målet, att allt trafikdagvatten skall vara renat, har följande framkommit: För hela
Hammarby Sjöstad gäller, enligt ledningskartorna, att allt dagvatten från gator, med mer trafik
än 8000 fordon/dygn, renas innan det släpps ut i recipient (En recipient är en mottagare för
föroreningar som t.ex. en sjö.). Orenat dagvatten från lokalgator, med mindre trafik än 8000
fordon/dygn, släpps ut i recipienten (Fränne 2005a).
Kommentarer kring målet: Rimligheten i att rena allt trafikdagvatten kan ifrågasättas.
d. Gällande målet, att övrigt dagvatten ska behandlas på lämpligt sätt för att minska belastning,
har följande framkommit: Ingen generell studie med avseende på målet har påträffats. Utöver
detta släpps det orenade dagvattnet från lokalgator, med mindre trafik än 8000 fordon/dygn, ut
i Hammarby sjö, då vattenkvaliteten på detta dagvatten bedöms vara högre än den på
Hammarby sjös vatten (Fränne 2005a).
Kommentarer kring målet: Här kan formuleringen av målet ifrågasättas, då det är oklart vad som
menas med en minskad belastning.
e. Gällande målet, att allt utsläpp av spillvatten/avlopp ska ha upphört, har följande framkommit:
Enligt avloppsledningskartorna för Hammarby Sjöstad sker inget utsläpps av
spillvatten/avloppsvatten (Fränne 2005a).
Kommentarer kring målet: Målet är tydligt men inga dokument har påträffats där målet följts
upp.

9.1.9 Emissions- och immissionsmål
a. Gällande målet, att SNV:s (SNV står för Naturvårdsverket) riktvärden för god miljökvalitet ska
innehållas, har följande framkommit: Ingen generell studie med avseende på målet har
påträffats.
Kommentarer kring målet: Här kan formuleringen av målet ifrågasättas, då det är oklart vilka
riktvärden för god miljökvalitet som avses.
b. Gällande målet, att bostäder ska ha en bullerfri sida där den ekvivalenta ljudnivån utanför
fönster inte överstiger 40 dB(A), har följande framkommit: Bakgrundsbuller (dvs. buller från flyg,
kringliggande trafikleder, tvärbanan m m) (Stockholms stad 2004a) och motsättningar mellan
målet att sluta husgårdarna (av bullerskäl) och målet att ha öppna gårdar (för maximera antalet
soltimmar och öka antalet lägenheter med utsikt mot vatten och park) har bidragit till att målet
inte uppfyllts (Stockholms stad 2004a; Fränne 2005a).
Kommentarer kring målet: Här kan rimligheten hos målet ifrågasättas, då ingen hänsyn tagits till
bakgrundsbuller.
c. Gällande målet, att buller från trafik i natur- och friluftsområden avsedda för
rekreationsändamål inte ska överskrida 40 dBA har följande framkommit: Målet uppfylls inte
pga. bakgrundsbuller (dvs. buller från flyg, kringliggande trafikleder m m) (Stockholms stad
2004a; Fränne 2005a).
Kommentarer kring målet: Här kan rimligheten hos målet ifrågasättas, då ingen hänsyn tagits till
bakgrundsbuller.
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10 Diskussion kring de sammanfattande resultaten och avstämningen av de
operationella inriktningsmålen
De sammanfattande resultaten 2 diskuteras här i relation till vad som framkommit vid
uppföljningen av de operationella inriktningsmålen i Hammarby Sjöstads miljöprogram antaget 1996
(bilaga 3) och i relation till vad som framkommit vid litteraturstudien.

10.1 Vision och mål i Hammarby Sjöstads miljöprogram
10.1.1 Visionen
I de sammanfattande resultaten framgår det att visionen, ”dubbelt så bra” och ”spjutspets” varit
ett kraftfullt kommunikationsinstrument och en samlingspunkt för aktörerna. Vidare pekar resultaten
på det breda politiska stödet, som en avgörande faktor för visionens genomslagskraft.
Tidigare utförda utvärderingar pekar på, att visionen varit ”en satsning med lyckat resultat”
(Forsgren 2008) och att den manat till att prova nya lösningar i Hammarby Sjöstadsprojektet (Bruse,
Engwall et al. 2007; Forsgren 2008). Det stora antalet internationella besökare till GlashusEtt (LIPkansliet 2003; Stockholms stad 2004b) visar på visionens slagkraft och intresset för
helhetssatsningen, ur ett miljöperspektiv, i Hammarby Sjöstad. Det framkommer också att det
funnits en politisk samsyn kring målsättningarna för Hammarby Sjöstad (Vestbro 2005).
I ett historiskt perspektiv (figur 1) framkommer det att visionen för Hammarby Sjöstad tagits
fram vid Stockholms stads ansökan om värdskapet för OS 2004. Utifrån krav på en miljöprofil från
den Olympiska kommittén och inspirerade av Sydneys erövring av värdskapet för OS 2000, där
Sydney visade på en miljöprofil, valde Stockholms stad att profilera Hammarby Sjöstad som ett av
världens mest miljöanpassade stadsbyggnadsprojekt (Bodén 2002). I syfte att vinna värdskapet var
det viktigt att ta fram en internationellt slagkraftig och framåtsträvande vision.
Visionens genomslagskraft och förmåga att samla aktörer från olika områden i Hammarby
Sjöstadsprojektet, kan förklaras på olika sätt. En central roll spelade den politiska enigheten kring
målsättningarna för Hammarby Sjöstadsprojektet. En annan viktig del var visionens internationella
koppling, då den kom att ”ligga rätt i tiden” samtidigt som den siktade framåt. Vidare var visionen
tydlig och enkel, vilket gjorde den användbar för alla aktörer.
Tillsammans med de övergripande målen skapade visionen ett helhetsperspektiv för hela
Hammarby Sjöstad, vilket var den viktigaste drivkraften för genomförandet av Hammarby Sjöstad
miljöprofilering. Helhetsperspektivet krävde nya sätt att organisera arbetet och att utveckla
existerande och ny teknik, vilket påverkade valen av teknik.

10.1.2 Övergripande och operationella inriktningsmål
Av de sammanfattande resultaten framgår det att de övergripande och operationella
inriktningsmålen bidrog till att fokus lades på miljöarbetet i Hammarby Sjöstadsprojektet och att de
styrde valet av tekniska lösningar. Vidare pekar de på att svagheter fanns i formuleringen av de
operationella inriktningsmålen och att det fanns en tolkningsfrihet kring dem.
Hammarbymodellen togs fram i ett samarbete mellan Stockholm Vatten AB, dåvarande Birka
Energi och SKAFAB (Hellström 2005), som ett resultat av det övergripande målet ”att Hammarby
Sjöstad skulle planeras och byggas utifrån ett strikt kretsloppstänkande som en resurssnål och
miljöanpassad stadsdel” (Stockholms stad 2004b; Hellström 2005; Bruse, Engwall et al. 2007). Av
uppföljningen av de operationella inriktningsmålen framgår det att Hammarbymodellen varit positiv
för måluppfyllelsen.

2

I texten syftar begreppet sammanfattande resultat på resultaten som framkommit vid djupintervjuer och
seminarier som redovisade i kapitel 8 och i bilaga 1.
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Andra exempel, på när val av tekniska lösningar styrts av visionen och målen i Hammarby
Sjöstads miljöprogram, är installation av solceller (Brogren and Green 2002; Stockholms stad 2006b),
installationer av solpaneler (Stockholms stad 2006b), installationer av FX- ventilationssystem
(Danielski and Kunze 2008; USK 2008), Sjöstadsverket (Hellström 2005), den lokala
dagvattenhanteringen (Alm 2005; Stockholms stad 2006b) och vakuumanläggningar för
sophantering(Stockholms stad 2006b). Hur denna teknik påverkat måluppfyllelsen av de
operationella inriktningsmålen har inte gått att utläsa av befintliga utvärderingar. Här finns det en
avsaknad av insamlad data och utförda beräkningar.
Vad gäller formuleringen av de operationella inriktningsmålen i miljöprogrammet framgår det av
litteraturstudierna och uppföljningen av de operationella inriktningsmålen, att målen var inspirerade
av programmet för Ekologiskt byggande i Stockholm (Stockholms stad 1997). Vidare framgår det att
rimligheten hos vissa mål ifrågasatts tidigt i Hammarby Sjöstadsprojektet (Byggherregruppen 1997),
att tydliga referenser kopplande till målen saknas, att vissa mål är svåra att mäta och att vissa mål är
svåra att tyda. Här framkommer vikten av tydligt formulerade mål med tillhörande referenser,
rimligheten i målen och möjligheten att mäta måluppfyllelsen. Vidare framkommer vikten av att alla
aktörer finns med vid formuleringen av de operationella inriktningsmålen i miljöprogrammet i syfte
att säkerställa målens rimlighet och mätbarhet.
Tolkningsfriheten kring de operationella inriktningsmålen omnämns i tidigare utförd forskning,
med fokus på processen i Hammarby Sjöstadsprojektet. Här framkommer det att det i samband med
förhandlingar, mellan Stockholms stad och byggherrarna, beslutats att målen i Hammarby Sjöstads
miljöprogram inte var bindande (Engberg 2007). Vidare framkommer det att målen i Hammarby
Sjöstads miljöprogram relaterades till målen i programmet för Ekologiskt byggande i Stockholm i
samband med förhandlingarna mellan Stockholms stad och byggherrarna (Engberg 2007). Här
framgår vikten av att alla aktörer finns med tidigt i målformuleringsprocessen, i syfte att undvika att
målen senare i processen diskuteras i förhandlingssituationer, vilket kan ha en negativ inverkan på
måluppfyllelsen.

10.1.3 Måluppfyllelsen
10.1.3.1 Positivt för måluppfyllelsen
De sammanfattande resultaten pekar på att Hammarbymodellen, LIP- stödet och den samlade
projektorganisationen påverkat måluppfyllelsen positivt. Uppföljningen av de operationella
inriktningsmålen visar att Hammarbymodellen varit framgångsrik för uppfyllelsen av målet ”att 80 %
av det utvinningsbara energiinnehållet i avfall och avloppsvatten ska utnyttjas, med prioritering efter
återanvändning, materialåtervinning och fastighetsknuten energiåtervinning” och målet ”att
mängden material till deponering (restfraktionen) ska minska med 60 viktprocent”. Modellen har
resulterat i en hög grad av återvinning av energi ur avfall och avloppsvatten. Idag återvinns 95 % av
energin i hushållsavfallet från Hammarby Sjöstad genom förbränning, där värmeenergin i
hushållsavfallet återvinns i form av elenergi och fjärvärme. Utöver detta utvinns 100 % av vad som är
tekniskt möjligt, av energin i avloppsvattnet och biogas produceras vid rötning av avloppsslam och
den organiska fraktionen av hushållsavfallet.
Litteraturstudierna visar att LIP- stödet initierat miljötekniska spjutspetsprojekt i Hammarby
Sjöstad som ny reningsteknik i Sjöstadsverket, biogasspisar, installation av solceller i syfte att
producera el, olika nya tekniska lösningar i GlashusEtt, individuell mätning av el, värme och
vattenförbrukning, lokal dagvattenhantering, gröna tak etc. (Brogren and Green 2002;
Naturvårdsverket 2003; Stockholms stad 2004b; Hellström 2005).
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I hur stor utsträckning spjutspetsteknik bidragit till uppfyllelsen av de operationella
inriktningsmålen har inte framgått av litteraturstudien och uppföljningen av de operationella
inriktningsmålen. Här har brist på insamlad data och tydliga referenser, kopplade till de operationella
inriktningsmålen, utgjort ett hinder. Tidigare utförda utvärderingar pekar på att den samlade
projektorganisationen fungerat bra i sin roll, att integrera stadens och de externa aktörernas insatser
i projektet (Bruse, Engwall et al. 2007; Revisionskontoret 2007).
Av ovan nämnd text framkommer det att uppfyllelsen av målen i Hammarby Sjöstads
miljöprogram påverkats positivt ur flera olika aspekter. Hammarbymodellens positiva inverkan är lätt
att utläsa ur uppföljningen av de operationella inriktningsmålen, samtidigt som spjutspetsprojektens
och den samlade projektorganisationens inverkan är svårare att bedöma. Här finns en
utvecklingspotential i att utveckla utvärderingssystem för insamling av data kopplad till
spjutspetsprojekt och organisatoriska satsningar.

10.1.3.2 Negativt för måluppfyllelsen
De sammanfattande resultaten pekar på att en bristfällig målformulering, brister i
byggkvalitetsprocessen, förändringar i den samlade projektorganisationen, tidspress pga. stort tryck
på nya bostäder i Stockholm samt otydlig styrning i markanvisningarna har haft en negativ inverkan
på måluppfyllelsen.
Uppföljningen av de operationella inriktningsmålen visar att vissa mål varit orealistiska och
svårtolkade, att tydliga referenser saknats kopplade till målen och att det inte framgått vem som har
rådighet över målen. Avsaknad av referenser, kopplande till målen framgår även av tidigare
utvärderingar utförda av Stockholms stad (Fränne 2005a; Forsgren 2008). Rimlighet hos vissa mål
ifrågasattes också vid revideringen av de övergripande och operationella inriktningsmålen,
genomförd av Stockholms stad 2005 utifrån avstämning av målen från 2005 (Fränne 2005a; Fränne
2006).
Litteraturstudien visar på kritik, i ett tidigt skede i Hammarby Sjöstadsprojektet, mot
energiförbrukningsmålet på 60kWh/m² (Byggherregruppen 1997), vilket ansågs vara orimligt. Vidare
har målet reviderats och i miljöprogrammat för Hammarby Sjöstad från 2007 ligger
energiförbrukningsmålet på 80-100kWh/m² (Fränne 2008b).
Uppföljningen av de operationella inriktningsmålen visar att energimålet på 60kWh/m² och
målet, att hela energitillförseln i Hammarby Sjöstad skulle baseras på förnyelsebara energikällor, inte
har uppnåtts. Måluppfyllelsen för energimålet på 60kWh/m² påverkas av byggkvalité och val av
teknik vid byggnationen av husen samt av de boendes beteende. Måluppfyllelsen för målet, att hela
energitillförseln i Hammarby Sjöstad skulle baseras på förnyelsebara energikällor, påverkas av
Fortum värmes val av energikällor samt av om de boende väljer miljömärkt el.
Bostadshusen i Hamarby Sjöstad förses i stor utsträckning med värme från Fortum värme.
Fortum värmes fjärrvärme produceras till 78 % av förnyelsebara energikällor (Fortum värme 2007;
Industriell Ekologi 2008). Vad gäller den elektricitet som förbrukas levereras den av flera olika
elleverantörer och produceras i undantagsfall med hjälp av lokala solceller (Fränne 2005a;
Stockholms stad 2006b). Någon sammanställning, över hur stor del av den förbrukade elen i
Hammarby Sjöstad som baseras på förnyelsebara energikällor, har inte påträffats. Vidare har inga
specifika utvärderingar, relaterade till nettoeffekten av Hammarbymodellen i Hammarby Sjöstad,
påträffats vid uppföljningen av de operationella inriktningsmålen.
Av litteraturstudien framkommer det att det förekommit problem i byggkvalitetsprocessen i
Hammarby Sjöstad och att det i framtida projekt är viktigt att ställa tydliga kvalitetskrav med hänsyn
till risken för fukt- och mögelskador (Samuelson and Wånggren 2002). Vidare pekar Kretsloppsrådet
och Miljöstyrningsrådet på vikten av byggkvalitetsprocessen i sin remissutgåva av ”Nationella
riktlinjer för Miljöanpassat byggande, nybyggande av bostäder” (Kretsloppsrådet and
Miljöstyrningsrådet 2009).
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Av tidigare utförd forskning framgår det att förhandlingar, mellan projektledningen i Hammarby
Sjöstad och byggherrar, resulterat i att det fastslagits att målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram
inte var bindande (Engberg 2007). Litteraturstudien visar också att inga tydliga krav kring
implementeringen av Hammarby Sjöstads miljöprogram ställts i markanvisningarna (Green 2006;
Stockholms stad 2006c; Engberg 2007).
Av ovan nämnda framgår det att målformuleringsprocessen haft en stor inverkan på
måluppfyllelsen i Hammarby Sjöstadsprojektet. Vissa mål i Hammarby Sjöstads miljöprogram
kritiserades hårt av byggherrarna, då de ansågs vara orimliga redan initialt. Vissa mål var svårtolkade
och vissa hade en avsaknad av tydliga referensvärden, att jämföra uppmätt data mot. Vidare har
målen inte tagit hänsyn till boendes och externa aktörers inverkan på måluppfyllelsen.
I syfte att säkerställa målens rimlighet bör samtliga aktörer medverka när mål tas fram, även
potentiella boende och externa aktörer. Teoretiskt framtagna mål bör anges med en felmarginal, då
uppmätt resultat många gånger skiljer sig från teoretiskt beräknade resultat. Vidare bör tydliga
referenser tas fram kopplade till varje mål. Bristen på specifika utvärderingar, relaterad till
nettoeffekten av Hammarbymodellen i Hammarby Sjöstad, pekar att det tydligt bör framgå vem/vilka
som har rådighet över målen i syfte att säkerställa måluppfyllelse, uppföljning och återkoppling av
målen.
Det är svårt att ge ett exakt svar på hur brister i byggkvalitetsprocessen påverkat måluppfyllelsen
i Hammarby Sjöstadsprojektet. Likaså är det svårt att se hur måluppfyllelsen påverkats av tidspress,
pga. stort tryck på nya bostäder och förändringar i den samlade projektorganisationen. Tänkbart är
att dessa aspekter liksom kostnadsaspekter, vid val av byggnadsmaterial och pga. byggherrens
långsiktiga målsättning att inte själv förvalta huset, och av svagheter i byggkvalitetsprocessen,
påverkat måluppfyllelsen negativt.
Stockholms stads styrning har varit otydlig, vid implementeringen av Hammarby Sjöstads
miljöprogram. Målen i miljöprogrammet var inte bindande och parallellt med miljöprogrammet för
Hammarby Sjöstad fanns programmet för Ekologiskt byggande i Stockholm och Stockholms
miljöprogram, Miljö 2000, vilka också skulle följas av entreprenörer och byggherrar. Parallella
riktlinjer för miljöarbetet i byggandet av Hammarby Sjöstad, försvårade för byggherrar och
entreprenörer att arbeta i syfte att uppnå mål i Hammarby Sjöstads miljöprogram.

10.2 Implementeringen av Hammarby Sjöstads miljöprogram
10.2.1 Planering och stadsbyggnad
De sammanfattande resultaten pekar på att det ur ett miljöperspektiv varit positivt att bygga
Hammarby Sjöstad på gammal industrimark. Vidare pekar resultaten på att infrastrukturlösningarna i
området (kollektivtrafik, cykelbanor, fjärrvärmesystem, vakuumanläggningar för sophantering m m)
präglats av Hammarby Sjöstads miljöprogram, till skillnad från den arkitektoniska utformningen av
området. Av de sammanfattande resultaten framkommer det att miljöprogrammet kommit in sent i
planeringen av Hammarby Sjöstad och att vissa mål i miljöprogrammet inte gick i linje med
Stockholms stads och byggherrarnas målsättning, att bygga moderna, luftiga bostadshus med utsikt
mot vattnet.
Av litteraturstudien framkommer det att internationella miljöprogram, sedan 1990-talets början,
aktualiserade och krävde fokus på energi- och miljöfrågor vid planeringen av nya stadsdelar. I detta
läge initierades diskussionen kring miljöfördelarna och problemen relaterade med en förtätning av
staden (Gullberg, Höjer et al. 2007). Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad togs fram i samverkan
mellan Stockholms stads förvaltningar, i syfte att miljöprofilera den olympiska by som fanns med i
Stockholms stads ansökan om värdskapet för OS 2004, och antogs 17 juni 1996 (bilaga 3) (Stockholms
stad 1996; Bodén 2002). År 1996 antogs även ett miljöprogram för Stockholms stad, Miljö 2000,
parallellt med miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad. Fokus i Miljö 2000 låg på att ta ett
helhetsgrepp kring miljöfrågorna, i syfte att skapa en långsiktigt hållbar utveckling anpassad till de
naturliga kretsloppen (miljöförvaltningen 1996a; Olsson 090325).
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Bild 2: Vattentrappan i Hammarby Sjöstad (Stockholms stad 2008).
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Vidare framkommer av litteraturstudien att det presenterades ett förslag till en fördjupad
översiktsplan för Hammarby Sjöstad år 1991 (Bodén 2002). Exploateringen av gammal industrimark
och expansionen av Stockholms stad inåt, gick i linje med tankarna kring miljömässiga vinsterna med
en tät stad. År 1995 initierade Stockholms stadsbyggnadskontor, i samarbete med externa arkitekter,
arbetet med att ta fram en ny stadsplanestruktur för området (Bodén 2002). Målet var att skapa en
stadsmässighet och en tät kvartersstruktur i området (Bodén 2002).
Programmet för vidare detaljplaneläggning för Hammarby Sjöstad godkändes av
stadsbyggnadsnämnden den 5 september 1996 (Inghe 1998; Bodén 2002). Samma år påbörjas
detaljplanerna för Sickla udde och i oktober 1996 gjordes de första markanvisningarna för Sickla
udde (Bodén 2002; Bergström 090126). Vad gäller tvärbanan i Hammarby Sjöstad fanns denna med
redan i den fördjupande översiktsplanen över Hammarby Sjöstad från 1991 (Bodén 2002).
Gällande påståendet, att vissa mål i miljöprogrammet inte gick i linje med Stockholms stads och
byggherrarnas målsättning, att bygga moderna, luftiga bostadshus med utsikt mot vattnet, visar
tidigare utförd forskning att vissa mål i miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad hamnat i konflikt
med andra mål i projektet. Såväl internt, externt som i relation till den demokratiska processen
(Engberg 2007; Svane 2007). Ett exempel på en intern målkonflikt var den mellan
energiförbrukningsmålet på 60kWh/m² och gestaltningen av området, att bygga hus med stora
fönster ytor, utsikt mot vattnet och platta tak (Brogren and Green 2002; Green 2006; Svane 2007).
Ett exempel på en extern konflikt, var den mellan investeringskostnaden och t.ex.
energiförbrukningskostnaden i förvaltningsskedet. Ett annat exempel på en extern konflikt är den
mellan de boendes komfort och energiförbrukningsmålet på 60kWh/m², som enligt byggherrarna
inte kunde uppnås utan negativ inverkan på komforten (Byggherregruppen 1997; Green 2006; Svane
2007). Exempel på en konflikt mellan miljöprogrammets mål och den demokratiska processen är när
de boende i Hammarby Sjöstad påverkade byggandet i området, så att de initialt låga parkeringstalet
steg. Ett höjt parkeringstal kan ha haft en negativ inverkan på miljöprogrammets transportmål
(Green 2006; Svane 2007).
Av ovan angivna resultat framkommer det att miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad kommit in
sent i planeringsprocessen. Den täta kvartersstukturen och tvärbanan i Hammarby Sjöstad fanns med
redan i den fördjupade översiktsplanen från 1991 och var således inte ett resultat av
miljöprogrammet utan ett resultat av den tidiga stadsplaneprocessen. Det framkommer att den
tidiga stadsplaneringen kommit att stödja miljöprofileringen av Hammarby Sjöstad, då tvärbanan och
områdets närhet till Stockholms innerstad gynnat transportmålen. I nya stadsutvecklingsprojekt bör
målsättningar för den tidiga planeringen integreras i miljöprogrammet, i syfte att tydliggöra vikten av
att tekniska infrastrukturlösningar finns med tidigt i planeringen och i syfte att tydliggöra den tidiga
planeringens roll för uppfyllelsen av de operationella inriktningsmålen.

10.2.2 En samlad projektorganisation
De sammanfattande resultaten pekar på att den samlade projektorganisationen var en
förutsättning för implementeringen av Hammarby Sjöstads miljöprogram. Vidare pekar de
sammanfattande resultaten på den politiska samsynen, kring Hammarby Sjöstadsprojektet, som en
förutsättning för det goda samarbetet i organisationen.
Utvärderingar, utförda med fokus på Hammarby Sjöstadsprojektet, visar att den samlade
projektorganisationen fungerat bra för att integrera stadens och de externa aktörernas insatser i
projektet (Bruse, Engwall et al. 2007; Revisionskontoret 2007).
Av litteraturstudien framgår det att Hammarby Sjöstads LogistikCenter är ett resultat av ett
samarbete mellan Stockholms stad, byggherrarna och entreprenörerna med målsättningen att säkra
de uppsatta produktionstidplanerna, minska miljöbelastningen samt att skapa en trivsammare
boende- och arbetsmiljö (Ekerlund and Stuhrmann 2003).
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Vidare togs Hammarbymodellen fram i samarbete mellan Stockholm Vatten, dåvarande Birka
Energi och SKAFAB, i syfte att nå det övergripande målet ”att Hammarby Sjöstad skulle planeras och
byggas utifrån ett strikt kretsloppstänkande som en resurssnål och miljöanpassad stadsdel”
(Stockholms stad 2004b; Hellström 2005; Bruse, Engwall et al. 2007). Uppföljningen av de
operationella inriktningsmålen visar att Hammarbymodellen påverkat måluppfyllelsen positivt.
Tidigare utförd forskning, med fokus på processen i Hammarby Sjöstadsprojektet, visar att
Hammarby Sjöstads projektledning stött på en rad motsättningar mellan olika mål inom projektet,
vid miljöprofileringsarbetet. Motsättningarna resulterade i att de operationella inriktningsmålen
diskuterades vid förhandlingar mellan Stockholms stad och byggherrarna (Engberg 2007; Svane
2007). Vidare framkommer det att projektledningen inte drivit på en vidareutveckling av
formuleringen av de operationella inriktningsmålen i Hammarby Sjöstads miljöprogram, i syfte att
göra dessa mer användbara i miljöprofileringsarbetet (Engberg 2007).
I syfte att utvärdera visionen i Hammarby Sjöstads miljöprogram ”dubbelt så bra” initierades
arbetet med Miljöbelastningsprofilerna, MBP (Blix 2003; Forsberg 2003; Fyrhake 080924). Vidare
framkommer det att det funnits en politisk samsyn kring målsättningarna för Hammarby Sjöstad
under projektets gång trots majoritetsskiften (Vestbro 2005).
Vid en jämförelse mellan de sammanfattande resultaten, uppföljningen av de operationella
inriktningsmålen och litteraturstudien framkommer det att den samlade projektorganisationen
påverkat implementeringen av miljöprogrammet, genom att skapa plattformar för diskussion kring
målsättnigarna i Hammarby Sjöstads miljöprogram. Här skapades förutsättning för framtagandet av
Hammarbymodellen och Hammarby Sjöstads LogistikCenter.
Den politiska samsynen kring Hammarby Sjöstadsprojektet har gynnat miljöprofileringen då
målsättningarna i stort sett legat fast för området från 1996 fram till idag trots flera majoritetssikten.
Då stadsbyggnadsprojekt pågår under långa tidsperioder, är det av stor vikt att målsättningarna för
området ligger fast vid majoritetsskiften.

10.2.3 Styrmedel och incitament
De sammanfattande resultaten pekar på LIP- stödet, den samlade projektorganisationen,
miljötekniktävlingar, gemensamma upphandlingar och områdets läge som positiva incitament för
implementeringen av Hammarby Sjöstads miljöprogram. Vidare framgår det av de sammanfattande
resultaten att markanvisningarna var ett otydligt styrmedel, då inga tydliga krav ställdes i dem på att
uppfylla målen i miljöprogrammet och då sanktionsparagrafer saknades.
Litteraturstudierna visar att LIP- stödet initierat miljötekniska spjutspetsprojekt i Hammarby
Sjöstad (LIP-kansliet 2000; Brogren and Green 2002; Naturvårdsverket 2003; Hellström 2005). Av
uppföljningen av de operationella inriktningsmålen är det svårt att utläsa hur spjutspetsprojekten
påverkat måluppfyllelsen.
Tidigare utförd forskning visar att den samlade projektorganisationen påverkade
implementeringen av miljöprogrammet positivt i bemärkelsen att plattformar för dialog skapades,
negativt då målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram relaterades till målen i programmet för
Ekologiskt byggande i Stockholm och då det slogs fast att målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram
inte var bindande (Engberg 2007). Vidare visar litteraturstudien att miljötekniktävlingarna initierats
av projektledningen i Hammarby Sjöstad, vilka utmanat byggherrarna att tänka nytt vid byggnad av
bostadshus (Green 2006).
Vad gäller styrningen i markanvisningarna visar litteraturstudien att inga tydliga krav kring
implementeringen av Hammarby Sjöstads miljöprogram ställts i markanvisningarna (Green 2006;
Stockholms stad 2006c; Engberg 2007). Vidare framgår att Kretsloppsrådet och Miljöstyrningsrådet
efterfrågar tydligare krav för miljöanpassat byggande i nya stadsutvecklingsprojekt (Kretsloppsrådet
and Miljöstyrningsrådet 2009).
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Vid en jämförelse mellan de sammanfattande resultaten, uppföljningen av de operationella
inriktningsmålen och litteraturstudien framkommer det att LIP- stödet varit ett viktigt incitament i
syfte att initiera spjutspetsprojekt i Hammarby Sjöstad. Spjutspetsprojektets inverkan på
måluppfyllelsen i relation till miljöprogrammet är dock oklar. Ingen organisation för insamling av
mätdata från spjutspetsprojekten har funnits, varför återkopplingen från dessa projekt har uteblivit, i
relation till måluppfyllelsen.
Den samlade projektorganisationen har gynnat miljöprofileringen genom att skapa plattformar
för dialog samt genom att initiera miljötekniktävlingar. Vidare har projektets miljöledning och
miljöhandläggare varit viktiga aktörer i syfte att lyfta och diskutera miljöfrågan i projektet.
Vilken inverkan miljötekniktävlingarna i Hammarby Sjöstad haft, på uppfyllelsen av målen i
Hammarby Sjöstads miljöprogram, är svårt att utläsa av tidigare utförda utvärderingar. Vad gäller
gemensamma upphandlingar regleras dessa av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Hur
Hammarby Sjöstads läge påverkat miljöprofileringen av området, har inte framgått av
litteraturstudien. Områdets centrala läge kan ha gynnat miljöprofileringen, i det att byggherrarna såg
möjligheten att göra miljötekniska investeringar utan att göra ekonomiska förluster vid försäljning av
lägenheterna. Vidare har den tidiga stadsplaneprocessen inte synliggjorts ur ett miljöperspektiv i
Hammarby Sjöstadsprojektet, vilket bör beaktas vid formuleringen av miljöprogram för nya
stadsutvecklingsprojekts.
Styrningen i markanvisningarna har varit otydlig, i relation till målsättningarna i Hammarby
Sjöstads miljöprogram. Orsaker till att Stockholms stad valde att inte driva miljöprofileringsarbetet i
Hammarby Sjöstad genom hård styrning i markanvisningarna, kan vara att miljöprogrammet kommit
in sent i planeringsprocessen liksom en försämrad konjunktur. Vidare vann Aten/Grekland
värdskapet för OS 2004 och en del av drivkraften bakom Hammarby Sjöstadsprojektet försvann i och
med detta.
Situationen komplicerades ytterligare av att programmet för Ekologiskt byggande i Stockholm,
framtaget i samverkan med byggherrarna, löpte parallellt med Hammarby Sjöstadsprogrammet,
vilket skapade förvirring kring vilka mål som gällde. Här synliggörs vikten av att målen i framtida
miljöprogram måste vara väl förankrade blad såväl interna som externa aktörer, i syfte att göra det
möjligt att uppfylla dem.

10.3 Miljötekniska lösningar
De sammanfattande resultaten pekar på att det är beprövade systemlösningar och inte
miljötekniska innovationer som spelat en central roll för miljöprofileringen av Hammarby Sjöstad. De
pekar även på vikten av att tekniska system i nya stadsutvecklingsprojekt kopplas samman med
redan befintliga system och att en Hammarbymodell bör tas fram i den mån det är möjligt.
Uppföljningen av de operationella inriktningsmålen visar att Hammarbymodellen varit
framgångsrik för måluppfyllelsen. Här kan utläsas att modellen resulterat i en hög grad av återvinning
av energi ur avfall och avloppsvatten. Idag återvinns 95 % av energin i hushållsavfallet från
Hammarby Sjöstad genom förbränning, där värmeenergin i hushållsavfallet återvinns i form av
elenergi och fjärvärme. Utöver detta utvinns 100 % av energin i avloppsvattnet, av vad som är
tekniskt möjligt, och biogas ur avloppsslammet och delar av hushållsavfallet.
Vidare visar uppföljningen att spjutspetsprojektens betydelse är svår att utläsa i relation till
måluppfyllelsen i Hammarby Sjöstads miljöprogram. Forskning utförd vid Sjöstadsverket har
sammanställts och visar på olika avloppsreningsteknikers för- och nackdelar i slutrapporten från
modellstaden Hammarby Sjöstad (Hellström 2005). Hur dessa resultat påverkar reningen, av
avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad vid Henriksdals reningsverk, framgår inte.
Av litteraturstudierna kan också utläsas att spjutspetstekniken inte använts i större skala i
Hammarby Sjöstad utan att den bildar öar av miljöteknik i området (Stockholms stad 2004b;
Stockholms stad 2006b).
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Vid en jämförelse mellan de sammanfattande resultaten, uppföljningen av de operationella
inriktningsmålen och litteraturstudien framkommer det att Hammarbymodellen varit central för
uppfyllelsen av målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram. Modellen är en vidareutveckling av redan
befintligt kommunal systemteknik och dess måluppfyllelse var möjlig att följa upp, då den var
relaterad till Stockholms stads generella avlopps- och avfallshantering.
Vad gäller spjutspetstekniken har dessa inte kopplats samman i någon större utsträckning med
befintliga tekniksystem. Vidare har en organisation saknats, för uppföljningen av
spjutspetsprojektens inverkan på uppfyllelsen av målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram. I nya
stadsutvecklingsprojekt är det av stor vikt att återkoppling, relaterad till spjutspetsprojekt utförs, i
syfte att ställa fördelar och nackdelar med dessa i relation till befintlig systemteknik.

10.4 De boende i Hammarby Sjöstad
De sammanfattande resultaten pekar på att det var systemlösningarna i Hammarby Sjöstad som
skulle minska områdets miljöbelastning och att de boendes komfort inte skulle påverkas. De pekar
också på att en central punkt vid stadsplaneringen av området, var att skapa en god inomhusmiljö
och en attraktiv omgivning. Vidare framgår det av de sammanfattande resultaten att hänsyn bör tas
till de boendes inverkan på energi-, vatten- och materialförbrukning i nya stadsutvecklingsprojekt.
Här nämns informationssatsningar och ekonomiska incitament som användbara medel, i syfte att
minska förbrukningen av energi, vatten och material.
Litteraturstudierna visar att arkitekturen och Hammarby Sjöstads läge bidragit till att
bostadsområdet blivit attraktivt för många att bo i (Green 2006; Stockholms stad 2006b).
Uppföljningen av de operationella inriktningsmålen och tidigare utförd forskning, med avseende på
de boendes inverkan på miljöarbetet, pekar på att de boende har en inverkan på måluppfyllelsen
(Drangert, Klockner et al. 2005; Lindh 2006). Vidare pekar tidigare utförda studier på att information,
kring vad som inte får kastas i avloppet, påverkat föroreningshalterna positivt ur ett miljöperspektiv
(Lindh 2006). Här spelade GlashusEtt en central roll i syfte att informera de boende (Lindh 2006).
Vidare visar tidigare utförda studier att ekonomiska incitament, som individuell mätning och
fakturering för faktiskt använd mängd värme och varmvatten, skulle kunna fungera i syfte att minska
förbrukningen (Axelsson, Delefors et al. 2001). Försök med individuell mätning av värme och
varmvatten i några av Familjebostäders bostäder i Fruängen visar på möjligheten att minska
energiförbrukningen med hjälp av ekonomiska incitament (Wadendal 2009).
Uppföljningen av de operationella inriktningsmålen visar att flera av de operationella
inriktningsmålen påverkas av de boendes beteende och att de tekniska systemlösningarna inte räckt i
syfte att uppnå målen. Vidare framgår det att debiteringen för hämtning av hushållssopor utgår från
antal hämtningar och volym på tankarna och inte från den faktiska mängden sopor i tankarna (Hed
090204).
Vid en jämförelse mellan de sammanfattande resultaten, uppföljningen av de operationella
inriktningsmålen och litteraturstudien framkommer det att Hammarby Sjöstad upplevs som en
attraktiv stadsdel att bo i. Vidare framgår det att de tekniska systemlösningarna inte räckt till, i syfte
att uppnå de operationella inriktningsmålen i Hammarby Sjöstads miljöprogram. Hur stor inverkan de
boende i området har på uppfyllelsen av de operationella inriktningsmålen har inte gått att utläsa, då
data från individull mätning av varmvatten, el och värme inte påträffats. Utöver detta framkommer
det att mängden producerade hushållssopor i området inte är direkt kopplat till debiteringen för
sophämtnigen.
Då målsättningen i Hammarby Sjöstad var att systemlösningarna skulle minska områdets
miljöbelastning och att de boendes komfort inte skulle påverkas, underskattades de boendes
inverkan på måluppfyllelsen vid framtagandet av Hammarby Sjöstads miljöprogram. I
miljöprogrammet anges enbart att de boende skall engageras i miljöprofileringsarbetet genom
information vid ett miljö- och informationscentrum, se bilaga 3.
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I syfte att involvera de boende i miljöprofileringen av nya stadsutvecklingsprojekt bör tankarna
kring GlashusEtt som ett miljö- och informationscentrum vidareutvecklas. Vidare bör relationen
mellan kostnaden och förbrukningen av varmvatten, uppvärmningen av lägenheterna samt
sophanteringen tydliggöras för de boende, i syfte att minska de boendes miljöbelastning.

10.5 Marknadsföringen av Hammarby Sjöstad
De sammanfattande resultaten pekar på att Hammarby Sjöstad fungerat som marknadsförare av
svenskt systemkunnande, mer än av specifik miljöteknik, och att GlashusEtt varit central för
marknadsföringen.
Av litteraturstudien framkommer det att GlashusEtt är ett viktigt centrum för marknadsföringen
då ett stort antal internationella besökare kommer dit årligen (LIP-kansliet 2003; Greijer, Rissanen et
al. 2006; Forsgren 2008). Vidare visar litteraturstudien att det primärt är byggföretag, konsult- och
arkitektfirmor, som använder Hammarby Sjöstad i marknadsföringssyfte (Stockholm Business Region
2009). Stockholms stad framhåller organisationen kring Hammarby Sjöstadsprojektet samt
stadsplaneringen och miljötekniken i området i sin marknadsföring vid GlashusEtt (Stockholms stad
2006b).
Vid en jämförelse mellan de sammanfattande resultaten och litteraturstudien framkommer det
att GlashusEtt spelat en viktig roll vid marknadsföringen av svensk systemteknik och stadsplanering.
Skälet till att det är svensk systemteknik som marknadsförts vid GlashusEtt kan vara att Sverige ligger
långt fram när det gäller kommunal systemteknik, vilket gör den intressant internationellt. Vidare
framkommer det att det finns utrymme att förbättra marknadsföringen i framtida miljö- och
informationscentra i syfte att gynna svensk teknikexport. I nya stadsutvecklingsprojekt är det viktigt
att svenska teknikföretag får stöd, i syfte att klara av utdragna internationella upphandlingsprocesser
och få möjlighet att sälja sina produkter.

10.6 Uppföljningen
De sammanfattande resultaten pekar på en avsaknad av återkoppling kring måluppfyllelsen av
målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram. Vidare pekar resultaten på att det inte framgått av
Hammarby Sjöstads miljöprogram från 1996 hur målen skulle utvärderas, vem som hade rådighet
över respektive mål samt en tydlig motivering och bakgrundsbeskrivning kring respektive mål.
Litteraturstudien visar att ett forskningsprojekt initierades våren 1997, i syfte att följa upp
visionen ”dubbelt så bra” med hjälp av Miljöbelastningsprofilerna, MBP (Blix 2003; Forsberg 2003;
Fyrhake 080924). Vidare framkommer det att MBP baseras på teoretisk projekteringsdata insamlad
från byggherrar och entreprenörer, och att dessa skiljer sig väsentligt från verkligt uppmätta värden
(Lindén 2005; Danielski and Kunze 2008; Brick 2008a; Brick 2008c). Vid beräkningar av
energianvändning i MBP har schablonvärden för bl.a. inomhustemperaturer använts på 20 °C,
jämfört med verkliga inomhustemperaturer på 22-23 °C, vilket medför en ökad energianvändning på
ca 10-15 % (Brick 2008a; Brick 2008c).
Uppföljningen av de operationella inriktningsmålen pekar på att det inte funnits någon
övergripande systematik för insamling av resultat kopplat till de operationella inriktningsmålen.
Vidare framgår det inte av Hammarby Sjöstads miljöprogram från 1996, hur målen skulle utvärderas,
vem som hade rådighet över respektive mål samt en tydlig motivering och bakgrundsbeskrivning
kring respektive mål, se bilaga 3.
Vid en jämförelse mellan de sammanfattande resultaten, uppföljningen av de operationella
inriktningsmålen och litteraturstudien framkommer det att MBP är framtagen i relation till visionen i
Hammarby Sjöstads miljöprogram och inte i relation till de operationella inriktningsmålen. Vidare
framgår det att data samlats in från byggherrar och entreprenörer till MBP, men att det är
projekteringsdata som samlats in och inte uppmätta värden eller faktiska siffror på slutliga inköpta
mängder material. Vad gäller projekterade energiförbrukningssiffror visar uppföljningen av de
operationelle inriktningsmålen, se kapitel 9 och bilaga 2, att dessa skiljer sig avsevärt från senare
uppmätta energiförbrukningssiffror.
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Vad gäller uppföljningen av målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram har en systematisk
organisation och struktur för saknats. Ett skäl till avsaknaden av ett systematiskt tillvägagångssätt vid
uppföljningen av uppsatta mål i Hammarby Sjöstad kan vara att ett målrelaterat arbetssätt inte var
etablerat i Stockholms stad vid tiden för antagandet av Hammarby Sjöstads miljöprogram 1996.
Uppföljningen av de operationella inriktningsmålen försvårades av att de inte var genomtänkt initialt,
då det inte framgick av miljöprogrammet vem som hade rådighet över respektive mål och då vissa
mål var otydligt formulerade, och av att det saknades en tydlig motivering och bakgrundsbeskrivning
kring i programmets målsättningar. Vidare lades ansvaret för utvärderingen av Hammarby Sjöstads
miljöprogram till stor del på insamling av data relaterad till Miljöbelastningsprofilerna, MBP.
Här är det intressant att reflektera över hur den samlade projektorganisationens roll skulle kunna
utvecklas, i syfte att driva på implementeringen och utvärdering av framtida miljöprogram i nya
stadsutvecklingsprojekt.
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11 Slutsatser
Slutsats 1: Miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad har lyft integreringen av miljöarbetet
i stadsdelsplaneringen till en ny nivå, nationellt och internationellt
Visionen i Hammarby Sjöstads miljöprogram fungerade som en avgörande drivkraft vid
implementeringen av miljöprofileringen och har haft genomslagskraft såväl internt som externt i
projektets genomförande. Visionen, tillsammans med de övergripande inriktningsmålen, har skapat
ett helhetsperspektiv för hur en hel stadsdel kan miljöprofileras. Implementeringen av ett sådant
helhetsperspektiv för en hel stadsdel i ett verkligt stadsbyggnadsprojekt har varit nytt och rönt stor
nationell och internationell uppmärksamhet. De operationella inriktningsmålen bidrog till att
miljöprofileringen inkluderade alla områden i stadsplaneringen, som t.ex., transporter, avfall,
dagvatten och energi. Miljöprogrammet och dess implementering i Hammarby Sjöstad har lyft
integreringen av miljöarbetet i stadsdelsplaneringen till en ny nivå.
Helhetsperspektivet i programmet var avgörande för att skapa den samlade
projektorganisationen och påverkade samtidigt val av infrastrukturlösningar och teknik, främst
utvecklingen av Hammarbymodellen. Den samlade projektorganisationen bidrog till att plattformar
skapades, där en dialog kunde föras kring målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram. LIP- stödet blev
ett viktigt incitament vid implementeringen av Hammarby Sjöstads miljöprogram. GlashusEtt har
spelat en central roll vid marknadsföringen av Hammarby Sjöstads miljöprofilering.
Slutsats 2: Systemlösningarna har skapat Hammarby Sjöstads miljöprofil
Visionen och de övergripande målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram fokuserade starkt på
systembaserade lösningar. Hammarbymodellen var central för uppfyllelsen av de operationella
målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram, liksom tvärbanan och inrättade av båttrafik över
Hammarby sjö. Vidare marknadsför Hammarby Sjöstad svenskt systemkunnande mer än specifik
miljöteknik. Ett systemkunnande som till stor del är baserat på traditionellt svensk kommunal teknik
och stadsplanering.
Slutsats 3: Implementering av miljöarbetet i stadsdelsplaneringsprocessen och
byggprocessen kan förbättras ytterligare
Hammarby Sjöstads miljöprogram kom in sent i planeringsprocessen, vilket bidrog till
motsättningar mellan olika mål i Hammarby Sjöstadsprojektet och till att implementeringen av
miljöprogrammet försvårades. Vidare räckte inte de tekniska systemlösningarna i syfte att uppnå
delar av de operationella inriktningsmålen, då de boende påverkar energiförbrukningen, val av
transportmedel och materialflödet i området.
Vissa operationella inriktningsmål var orealistiska och svagt externt förankrade. Gällande
styrningen vid implementeringen av miljöprogrammet har denna varit otydlig, då kraven på att följa
målen i miljöprogrammet inte var tydligt formulerat i avtalen med byggherrarna.
Slutsats 4: Organisation, struktur och rutiner för uppföljning och utvärdering av de
operationella målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram har varit svaga
Vid uppföljningen av de operationella inriktningsmålen framgår att det inte funnits någon
systematisk insamling av resultat kopplat till de operationella målen. Det framgår inte heller av
miljöprogrammet, hur målen skulle utvärderas, vem som hade rådighet över respektive mål samt en
tydlig motivering och bakgrundsbeskrivning för respektive mål.
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12 Erfarenheter som bör föras vidare till nya stadsutvecklingsprojekt
I detta avsnitt diskuteras de erfarenheter vilka bör föras vidare till nya stadsutvecklingsprojekt.

12.1 Betydelse av vision och övergripande mål
Visionen för Hammarby Sjöstads miljöprofil var enkel och samtidigt kraftfull. Det var Stockholms
stads satsning på ansökan om värdskapet för OS 2004, som gav dess legitimitet, förankring och
genomslagskraft. Tillsammans med de övergripande målen speglade visionen den
samhällsopinion som tog sitt utryck i miljöfrågans utveckling under första halvan av 1990- talet,
främst genom visionen om kretsloppssamhället. Visionen om ett kretsloppssamhälle,
utvecklades från FN:s så kallade Rio Konferens 1992 och dess programförklaring om en lokal Agenda
21, och manifesterades med en rad riksdagsbeslut i enlighet med uppdragen till världens nationer.
Visionen och de övergripande målen för Hammarby Sjöstad var således en del av sin tid och skapade
det engagemang som krävdes för dess genomförande.
I miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad kopplades visionen till de övergripande målen för hela
stadsdelen. Genom detta skapades ett helhetsperspektiv, med fokus att sluta kretsloppet och att
basera energiförsörjningen på förnyelsebara energikällor. Helhetsperspektivet innebar att samtliga
aktörer vid stads- och infrastrukturplanering blev indragna och integrerade i arbetet med att
miljöprofilera Hammarby Sjöstad och att miljöfrågan lyftes in i planeringen på ett helt nytt. Frågor
kring transporter och transportsystem, avfallshantering, energikällor, energiförbrukning och
boendebeteende diskuterades på en och samma gång. Just att miljöprogrammet var specifikt för en
hel stadsdel var nytt och gav tydligare fokus än tidigare. De operationella inriktningsmålen var inte
drivande för miljöprofileringen, på samma sätt som visionen och de övergripande målen. Snarare
uppfattades dessa som otydliga och ibland orealistiska.
Helhetsperspektivet i miljöprogrammet var den viktigaste drivkraften för genomförandet av
Hammarby Sjöstad miljöprofilering. Det krävde nya sätt att organisera arbetet och att utveckla
existerande och ny teknik. Helhetsperspektivet i miljöprogrammet påverkade valen av teknik och
Hammarbymodellen är ett tydligt resultat av helhetsperspektivet i miljöprogrammet.
Hammarbymodellen är ett exempel på hur samverkan kan leda till, att traditionell kommunal
systemteknik och kommunal planering kopplas samman och utvecklas till ett nytt sätt att organisera
energiförsörjningen i en stadsdel. Vidare skapade helhetsperspektivet grunden för en framgångsrik
samlad projektorganisation med en tydlig miljöledning. Miljöprogrammet krävde integration och
samverkan för att lyckas, vilket möjliggjorde och motiverade genomförandet av en samlad
projektorganisation över förvaltningsgränserna.
Visionens styrka är också dess svaghet. Som ett resultat av helhetsperspektivet prioriterades
systemlösningar samtidigt som dessa inte hade lika lätt att knyta an till ny teknik som solceller,
solpaneler, bränsleceller och annan ny teknik inom energiområdet. Detta bör uppmärksammas i nya
stadsutvecklingsprojekt. Vidare visar utvärderingen av Hammarby Sjöstads miljöprofil att
miljöprogrammets sena ankomst bidrog till motsättningar mellan olika målsättningar inom
Hammarby Sjöstadsprojektet. En sådan motsättning var den mellan gestaltningen av området och
installation av solceller på vissa hustak. Av detta skäl är det viktigt att visionen och de övergripande
målen finns med i den tidiga planeringen av nya stadsutvecklingsprojekt.
En avgörande erfarenhet att ta med till nya stadsutvecklingsprojekt är att stor omsorg bör läggas
i att skapa en vision med ett helhetsperspektiv, för att utveckla projektets miljöprofilering. Visionen
skall tas fram tidigt, så att integreringen av miljöprofilen i alla delar av infrastrukturen kan finnas med
i den tidiga stadsplaneringen. Visionen och de övergripande målen är huvudsakligen en politisk
process men bör formuleras i samverkan mellan aktörerna. Visionen skall spegla det allmänna
opinionsläget och dess förhoppningar om framtiden och tydligt knyta an till de mål och visioner som
samhället prioriterat både nationellt och internationellt.
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12.2 Stadens roll vid implementering av miljöprofil av nya stadsdelar
12.2.1 Tydlig målformuleringsprocess
Utvärderingen visar behovet av en tydlig målformuleringsprocess, förankrad i en tydlig vision och
övergripande mål. I nya stadsutvecklingsprojekt bör Stockholms stad samordna och driva en tydligare
målformuleringsprocess än den i Hammarby Sjöstad, när väl visionen och de övergripande målen för
projektet är fastslagna. Målformuleringsprocessen bör ske i en nära samverkan med interna och
externa aktörer. Den bör bygga på scenariomodeller och värderingar av tekniska system och
lösningar, möjliga att använda i syfte att nå visionen och de övergripande målen. Syftet med
målformuleringsprocessen är att nå fram till de operationella inriktningsmålen och samtidigt
förankrad målen bland aktörerna. Vidare kan målformuleringsprocessen ses som en första
inventering och beskrivning av möjliga tekniska lösningar och deras potential, med utgångspunkt från
stadsdelens förutsättningar. I målformuleringsprocess bör möjligheten att ta fram en
Hammarbymodell för stadsdelen diskuteras, samt hur denna kan relateras till ny spjutspetsteknologi
och lokala energikällor som t.ex. sol och vind.
I en målformuleringsprocess finns fler viktiga miljörelaterade frågeställningar att beakta. Frågor
som ”Hur kan en ny Hammarbymodell utvecklas i relation till det planerade området?”, ”Hur är en
systembaserad Hammarbymodell relaterad till ny spjutspetsteknologi och nya energikällor som t.ex.
vind och solenergi?” och ”Hur kan de boende involveras i miljöprofileringsarbetet?”. Gällande dessa
frågeställningar finns fortfarande erfarenheter från Hammarby Sjöstad att utreda vidare. Viktigt är
att alla aktörer inom byggandet deltar i identifieringen och värderingen av olika lösningar i
planeringen av nya stadsutvecklingsprojekt.
De operationella inriktningsmålen i Hammarby Sjöstads miljöprogram har upplevts som
orealistiska och svagt förankrade bland aktörerna, och har inte alltid haft en klar koppling till visionen
och de övergripande målen. En annan svaghet och svårighet med de operationella inriktningsmålen
har varit bristande insikt om rådigheten över dem, dvs. vem som har makt att infria målet.
Energimålet på 60kWh/m2 är ett exempel på ett sådant mål, som påverkas av flera parametrar. Dels
påverkas målet av de tekniska förutsättningarna, vad gäller isolering, fönster, värmeåterföring mm.
Dels påverkas målet av kvalitén i byggprocessen, vilken avgör om de tekniska systemen installerats
rätt och fullständigt. Slutligen påverkas målet av de boendes val av inomhustemperatur i
lägenheten, vädring, varmvattenförbrukning, antal hushållsmaskiner mm, oavsett val av teknik och
kvalitén i byggprocess.
I syfte att uppnå framtida energimål måste valet av tekniska lösningar och
byggkvalitetsprocessen optimeras. Vidare krävs en tydlig koppling mellan de boendes
energiförbrukning och deras boendekostnad. Denna koppling kräver informationssatsningar,
individuell mätning samt ekonomiska incitament till att spara energi, i syfte att nå en
beteendeförändring och ett engagemang bland de boende. I nya stadsutvecklingsprojekt bör
målformuleringen av de operationella inriktningsmålen inkludera informationsåtgärder och
incitament för förändring av beteendet hos de boende. Relationen mellan människan och de tekniska
systemen bör ges ett större utrymme i framtida målformuleringsprocesser

12.2.2 Styrning och incitament
Stockholms stad bör tidigt uppmärksamma vilka styrmedel och incitament som kan användas vid
implementeringen av miljöprogram i nya stadsutvecklingsprojekt. En kartläggning av olika typer av
incitament, som t.ex. ekonomiska bidrag, miljötekniktävlingar och informationssatsningar, är viktig i
syfte att nå framtida övergripande och operationella inriktningsmål.
En tydlig målformuleringsprocess är i sig ett viktigt styrmedel. Vidare är en samlad
projektorganisation ett viktigt styrmedel, liksom en kvalitetssäkring av byggprocessen. För byggare
och entreprenörer i Hammarby Sjöstad har LIP- stödet och tävlingsmoment varit framgångsrika
incitament, för att påskynda innovationer och ge miljöanpassningen ett ansikte utåt.
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Hammarby Sjöstads miljö- och informationscentrum, GlashusEtt, har arbetat för att påverka de
boendes beteende och har informerat om hur de kan minska sin energiförbrukning, vad de inte får
slänga i avloppet och hur de ska sortera sina sopor.
Utvärderingen av Hammarby Sjöstads miljöprofilering har uppmärksammat att stadens styrning
varit otydlig i markanvisningarna, då inget krav ställdes på att uppfylla målen i Hammarby Sjöstads
miljöprogram. I nya stadsutvecklingsprojekt bör staden tydligt markera i avtal och kontrakt, att
miljöprogrammet ska följas. Vidare bör krav för datainsamling, kopplat till uppföljningsarbetet av
målen, tydligt framgå.
Incitament för de boende bör också utvecklas i nya stadsutvecklingsprojekt i syfte att minska
deras energiförbrukning, att få dem att välja kollektiva färdmedel och att sortera sina sopor bättre
bl.a. De boende bör kunna avläsa hur det egna beteendet påverkar miljön, med avseende på
varmvattenförbrukning, elförbrukning och sopsortering, och hur det påverkar deras boendekostnad.
I stadens ansvar bör även ligga att tidigt etablera ett miljö- och informationscentrum, vars syfte ska
vara att informera de boende och därmed öka incitamenten för att nå målen. Vidare bör det ligga i
stadens ansvar att tidigt etablera miljö- och informationscentra i nya stadsutvecklingsprojekt, i syfte
att informera de boende och understödja det ekonomiska incitamentet.

12.3 Uppföljning och utvärdering
Utvärderingen av Hammarby Sjöstads miljöprofilering visar på tydliga brister i organisationen och
strukturen för uppföljning och utvärdering av målen i Hammarby Sjöstads miljöprogram. En samlad
utvärderingsprocess kopplad till miljöprogrammet har inte funnits, vare sig för de övergripande
målen eller för de operationella inriktningsmålen. Utförda uppföljningar har inte samlat in data och
resultat systematiskt, vilket märks tydligast i bristen på data för kontinuerlig uppföljning av t.ex.
energiförbrukning, avfall, och transporter, relaterat till de boendes beteende. Vidare har avsaknaden
av fastställda referensvärden, som skall fungera som ”baseline” för uppföljning och utvärdering, varit
ett problem.
I nya stadsutvecklingsprojekt bör en organisation, med ett särskilt ansvar för utvärdering och
uppföljning tidigt knytas till projektet och dess aktörer. En utvärderingsstruktur, med en definierad
återkopplingsprocess, bör knytas till målformuleringsarbetet av de operationella inriktningsmålen
och byggas upp med utgångs punkt från vision och övergripande mål. I processen att formulera de
operationella inriktningsmålen bör samtidigt identifiering av mätpunkter och form av data för
insamling ske, så att uppföljningsprogrammet speglar både implementeringsprocessen och den
faktiska situationen, när bebyggelse och infrastruktur är på plats. Vidare bör uppföljningen integreras
i Stockholms stads generella uppföljningssystem.
I de fall problem dyker upp, kopplat till formuleringen av de operationella inriktningsmålen, när
målformuleringsprocessen avslutats, bör detta tas omhand av organisationen med ansvar för
utvärdering och uppföljning. Syftet här ska vara att så fort som möjligt revidera målet och göra det
operationellt gångbart i produktions- och förvaltningsskedet.
Det finns ett antal viktiga frågeställningar, som denna utvärdering pga. tidsbrist och avsaknad av
primärdata inte kunnat detaljstudera, viktiga att fortsätta att följa upp. Särskilt med tanke på att
Hammarby Sjöstad fortfarande inte är fullt utbyggd. En sådan frågeställning är Hammarbymodellens
potential och optimering ur ett systemperspektiv, relaterat till det tekniska systemets funktion, de
boendes krav och beteende samt potentialen för de olika materialflödena. Hammarbymodellens
förhållande till produktion av förnyelsebar energi från t.ex. solceller och vindkraft är en annan viktig
fråga för framtiden, liksom en fördjupning av kunskaperna kring de boendes transporter relaterat till
lokalisering av arbetsplatser och service. Ytterligare en frågeställning är naturligtvis hur
energiförbrukningen/m2 kan minskas ytterligare och närma sig det operationella inriktningsmålet på
60 kWh/m2.
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12.4 Marknadsföring och miljöprofilerade stadsdelar
Hammarby Sjöstad spelar idag en stor roll för Stockholms stads profil som en miljöhuvudstad
nationellt och internationellt. Detta trots att riktlinjerna för miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad
drogs upp för närmare femton år sedan, vilket visar på styrkan i visionen och de övergripande målen i
miljöprogrammet. Samtidigt har det hänt mycket inom teknik, infrastruktur och stadsplanering för
miljöanpassat byggande, vilket är viktigt att ta med sig i nya miljöprofilerade stadsutvecklingsprojekt.
I syfte att marknadsföra svensk teknik i nya stadsutvecklingsprojekt är visionens styrka
avgörande. Vidare bör hänsyn tas till de möjligheter som området ger, med avseende på val av
tekniska system och infrastrukturlösningar. Valet av teknik och lösningar bör spegla framtidens teknik
och planering. Vidare är det viktigt att knyta samman det nya områdets teknik och infrastruktur med
existerande system i staden. Detta gäller såväl infrastrukturlösningar kring spårbunden trafik,
båttrafik som energi- och kretsloppslösningar. En ny Hammarbymodell bör tas fram för nya
stadsutvecklingsprojekt, där spjutspetsteknologi kan kopplas till redan framgångsrika
systemlösningar baserade på att sluta kretsloppen i stadsdelen.
Vidare bör ett miljö- och informationscentrum finnas i nya stadsutvecklingsprojekt i syfte att
understödja en systematisk marknadsföring av systemkunnande, miljöteknik och miljöanpassad
exploatering och stadsplanering i Stockholm. Centret bör även informera och stötta de boende till ett
miljöanpassat beteende.
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Frågeställning
Sammanfattande resultat från djupintervjuerna
Sammanfattande resultat från seminarier
Frågeområde - Visionen:
(Här var målet att undersöka vilken betydelse visionen haft för Hammarby Sjöstads miljöprofilering.)
Hur ser bilden av
Visionen sa att Hammarby Sjöstad skulle bli
Hammarby Sjöstads vision, ”dubbelt så bra” och
Hammarby Sjöstads vision ”dubbelt så bra” och en ”spjutspets”, i förhållande till ”spjutspets”, visade på en politisk vilja och en kraftsamling
ut och har den haft
vad som gäller för bästa tillämpade teknik i
från Stockholms stads sida. Den var ett resultat av OSbetydelse för miljöarbetet? nyproduktion idag 1996. Den hade stor betydelse för satsningen 1996 och överlevde, trots strukturella
miljöarbetet, då den var kraftfull och enkel att
förändringar inom projektorganisationen och att Stockholm
kommunicera. I och med OS-satsningen, hade
inte vann värdskapet för OS. Visionen var ett viktigt
visionen en genomslagskraft från politiker till
kommunikationsinstrument och en samlingspunkt för alla
entreprenörerna på byggarbetsplatsen i projektet.
aktörer. Den förbättrade acceptansen för miljöfrågorna i
Utöver detta gav visionen publicitet kring miljöarbetet projektet och hjälpte till att driva miljöarbetet från politiker
i Hammarby Sjöstad.
till arbetet på bygget i Hammarby Sjöstad. Utöver detta
bidrog visionen till att media uppmärksammade projektet
och synliggjorde det för allmänheten.
Vilka möjligheter och/eller
Visionens politiska stöd och Stockholms stads
Problem som uppkom med visionen var att den till en
problem har skapats av
fokus på projektet var viktigt för miljöarbetet i
början inte var förankrad i ledningen för alla
Hammarby Sjöstads
Hammarby Sjöstads. Problem uppkom dock då andra kretsloppsbolag. Det tog ett tag innan dessa engagerades.
miljövision?
uppdrag inom Stockholms stad hamnade i skuggan av Utöver detta fanns det inget intresse av att Hammarby
Hammarby Sjöstadsprojektet. Utöver detta
Sjöstad skulle bli en stad i staden, då detta sågs som ett hot
förväxlades visionen ”dubbelt så bra” ibland med ett emot den infrastruktur Stockholms stad tidigare byggt upp.
mål vilket väckte kritik mot Hammarby
Här fungerade visionen inte direkt, men var utvecklande för
Sjöstadsprojektet. Initialt menade kritikerna att
nya tankar inom bolagen.
energimålet på 60 kWh/m² innebar att visionen
egentligen var ”fyra gånger så bra” och inte ”dubbelt
så bra”. Ytterligare ett problem med visionen var att
den inte tog hänsyn till förvaltningsskedet i
Hammarby Sjöstad.

Bilaga 1 - Reflektioner och erfarenheter från djupintervjuer och seminarier

För nya miljöprofilerade stadsutvecklingsprojekt
räcker inte ”dubbelt så bra” som vision, för att bygga
ekologiskt hållbart. Framtida visionen bör syfta till att
bygga ekologiskt hållbart och bör vara anpassad till
den aktuella kunskapsnivån inom miljöteknik. Utöver
detta bör förvaltningsskedet finnas i åtanke, när nya
visioner formuleras, och en tydlig definition och
beskrivning av visionen dokumenteras, i syfte att
synliggöra motivet bakom visionen.
Visionen måste ha ett brett stöd, politiskt och
ekonomiskt. Detta kan uppnås genom att koppla
turism, miljöexport och arbetstillfällen till projektet i
ett tidigt skede.

Innan en vision kan formuleras måste en drivkraft
finnas. Var finns drivkraften i dagens samhälle? Finns den i
diskussionen kring ”det mänskliga fotavtrycket”,
”klimatneutralitet” eller kanske i diskussionen kring ”hållbar
utveckling”? Visionen ska utgöra ett gemensamt mål och det
är viktigt att ligga rätt i tiden.
När visionen sedan formuleras kan inte miljöfrågan
särställas, då allt måste rymmas i den och då den ska präglas
av det politiska målet. Här är det viktigt att tänka igenom
vilka personer som kommer att vara mottagare av visionen.
Efter att visionen slagits fast är det viktigt att den
förankras över de politiska blockgränserna, i syfte att
säkerställa visionen vid majoritetsskiften. Efter detta kan
mål och operationella inriktningsmål formuleras, utifrån
visionen.
Slutligen. Att hålla en vision levande i ett långvarit och
stort projekt kräver kontinuitet.

Frågeområde - Målformuleringen:
(Här var målet att undersöka hur de operationella inriktningsmålen i Hammarby Sjöstad formulerats och hur de påverkat miljöprofileringen. Här
undersöktes även hur måluppfyllelse i Hammarby Sjöstadsprojektet beräknats och beskrivits.)
Hur ser bilden av
Det var bra att ha övergripande mål och
De operationella inriktningsmålen i Hammarby Sjöstads
Hammarby Sjöstads
operationella inriktningsmålen. De har haft betydelse miljöprogram, som var hyfsat operationella och som gick att
målformulering och dess för att konkretisera miljöarbetet inom Hammarby
föra in i det operationella arbetet, hade betydelse för
operationella
Sjöstadsprojektet. Målen täckte in många viktiga
miljöarbetet och fördes vidare till byggherrar i olika forum.
inriktningsmål ut och har miljöfrågor och bidrog till att vissa byggmaterial som När målen presenterades ställdes först frågorna ”Vad är
de haft betydelse för
PVC och koppar fasades ur byggnadsskedet.
dubbelt så bra?” och ”Vad är spjutspetsteknik?” till
miljöarbetet?
fastighetsbolag, teknikföretag och förvaltningar vid
konferenser med fler hundra deltagare.

Hur kan visionens
utformning och
implementering förbättra
för nya
stadsutvecklingsprojekt?

Vilka möjligheter/
problem har skapats av
Hammarby Sjöstads
målformuleringar och de
operationella
inriktningsmålen?

Hur beräknades och
beskrevs
måluppfyllelserna i
Hammarby Sjöstads
miljöprogram?

Har Hammarby
Sjöstadsprojektet nått
miljömålen?

Det är svårt att läsa ut några resultat från Hammarby
Sjöstadsprojektet. Det fanns en kreativ process bland
byggherrarna, Stockholms stads bolag och övriga
entreprenörer, men det är svårt att se vad detta resulterade i.
Miljöbelastningsprofilerna, MBP, skulle fungera som en
utvärdering i förhållande till visionen ”dubbelt så bra”, men
de är svåra att tyda.
När de operationella inriktningsmålen skrevs fanns det
en politisk ambition, att inte diktera de tekniska lösningarna
i målen, utan enbart ange olika gränsvärden. Mistra
(Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) och IVA (Kungliga
Ingenjörs Vetenskaps Akademin) deltog i arbetet att
fastställa gränsvärden för målen.
Ett omdiskuterat inriktningsmål är energimålet på 60
kWh/m²*år. När Hammarby Sjöstads miljöprogram antogs
1996 förbrukade ett nybyggt hus 160 kWh/m²*år. Med detta
som referensvärde sattes energimålet först till 80 kWh/m²*år
enligt visionen ”dubbelt så bra”. Politiskt ansågs detta mål
inte vara tillräckligt bra, varför det ändrades till 60 kWh
/m²*år.
De övergripande och de operationella
Det högt satta energimålet på 60 kWh/m²*år ifrågasattes
inriktningsmålen innebar att det lades fokus på
hårt vilket försvårade det kreativa arbetet. Byggarna skyller
miljöarbetet i Hammarby Sjöstadsprojekt. De styrde
på energiproducenterna och vise versa.
valen av tekniska lösningarna. Det fanns en frihet att
Parallellt med Hammarby Sjöstads miljöprogram fanns
tolka målen, vilket innebar att de användes i
programmet för Miljöanpassat byggande, ”Ekologiskt
förhandlingssyfte. Negativt var att vissa mål var
byggande i Stockholm”. Detta gjorde arbetet med målen
överoptimistiska, som t.ex. energimålen, och att vissa svårt för byggherrarna då de var tvungna att följa olika
inte var mätbara. Stora och små inriktningsmål var
miljöprogram beroende på byggprojekt.
blandade och vissa var svåra att tolka. Utöver detta var
Enligt markavtalen skulle aktörerna sträva efter att
vissa mål tidiga som t.ex. ett initialt lågt parkeringstal. uppnå målen i miljöprogrammet, men många byggherrar
tyckte det var svårt att tyda programmet. T.ex. står det att

Respondenterna har vaga uppfattningar kring hur
miljömålen för Hammarby Sjöstad uppnåtts. De flesta
hänvisar till vad de utläst av de
Miljöbelastningsprofiler, MBP, som redovisats för
olika delområdena i Hammarby Sjöstad. Här delger
många att de upplever resultaten i MBP som positiva
och att många mål uppnåtts.
De operationella inriktningsmålen togs fram
genom teoretiska beräkningar och var inspirerade av
Programmet för ”Ekologiskt byggande i Stockholm”,
framtaget av Stockholms stad.

Vilka är de viktigaste
skälen till att målen i
miljöprogrammet från
1996 uppfyllts/inte
uppfyllts?

Vissa miljömål har uppnåtts inom Hammarby
Sjöstadsprojektet p.g.a. LIP- stödet, politiskt stöd,
ekonomiska stöd från inblandade chefer, ”goodwill”
bland byggherrarna och drivande medarbetare inom
projektet. Stockholms stads kretsloppsbolag var med
tidigt i projektet genom Hammarbymodellen, vilket
också påverkade måluppfyllelsen positivt. Likaså
Hammarby Sjöstads läge, med närheten till staden och
vattnet. Läget gjorde att saker och ting fick kosta lite
mer i investeringsskedet, då det antogs att
lägenheterna skulle gå att sälja med vinst trots höga
investerings-kostnader.
Rent praktiskt gynnades måluppfyllelsen av att det
fanns en miljöchef och senare en miljöhandläggare,
som snabbt var ute och hanterade miljöfrågor på
byggarbetsplatsen.
Vissa operativa inriktningsmål har inte uppnåtts,
inom Hammarby Sjöstadsprojektet, då de var
teoretiskt beräknade. Detta gjorde dem orealistiska att
uppfylla redan från början. Brister i arbetsutförandet
och detaljprojekteringen, dvs. kvalitetsprocessen, har
bidragit till att skillnaden mellan de teoretiskt
beräknade målen och verkliga värden förstärkts
ytterligare.
Utöver detta har frågan om vad saker får kosta och
hur stor risken får var, påverkat måluppfyllelsen
negativt. Här har föreställningen om den potentiella
kunden påverkat.

”Koppar bör undvikas” . Det står inte ”Koppar får inte
användas”. Det framgick inte heller av miljöprogrammet hur
målen skulle följas upp av de olika aktörerna. Tänker man
inte på detta i förväg skapas osäkerhet kring projektets mål.
En viktig anledning till att vissa mål uppfylldes var att
målen i miljöprogrammet fanns med på dagordningen vid de
kontinuerliga byggmötena. Utöver detta fanns det en
miljöchef som gav projektet marknadsmässigt fokus.
Skäl till att vissa mål inte uppnåddes var bl.a. att man
inte haft med alla aktörer när målen formulerades. Det
berodde även på att de operationella inriktningsmålen togs
emot olika, beroende på om byggherren byggde i syfte att
förvalta eller sälja vidare lägenheterna. De som byggde för
att sälja var mindre intresserade av att göra dyra
investeringar. Det fanns inte heller krav ställda i
markupplåtelserna för att driva på byggherrarna, som det var
tänkt initialt. Istället skulle byggherrarna observera de
operationella inriktningsmålen som man knutit till
miljöprogrammet, vilket upplevdes luddigt. Även
Stockholms stads egna förvaltningar och bolag tycket att
miljöprogrammet var besvärligt, då stora investeringar i
avloppsreningsverk och fjärrvärme redan gjorts.
Andra skäl till att mål inte uppnåddes var att saker
runtomkring Hammarby Sjöstadsprojektet förändrades under
projektets gång. Pengastöd försvann, konjunkturen
försämrades (vilket påverkade möjligheten att sälja de
nybyggda lägenheterna) och projektorganisationen gick från
projektform till en för Stockholms stads räkning reguljär
linjeorganisation.
Utöver detta krävs generellt mer genomgripande
lösningar för Stockholms stad, då det annars är svårt att
uppnå lönsamhet i stadsutvecklingsprojekt.

Stockholms stad har inte varit tillräckligt tuff vid
implementeringen av målen. Det fanns inga
sanktionsmöjligheter för de som inte uppfyllde målen
i Hammarby Sjöstads miljöprogram. Uppföljningen av
målen var inte heller genomtänkt från början, då
Stockholms stad inte var van vid det arbetssättet i
mitten på 90-talet, och det var otydligt, vilka mål som
skulle uppnås och vilken data som skulle utvärderas.
Andra orsaker till att vissa mål inte upplåts är att
Hammarby Sjöstad blev som en ö i staden och att det
egentliga fokuset legat på en snabb expansion av
Stockholms stad och inte på att uppnå miljömålen.
Hur skulle utformning och
Miljöprogrammet bör finnas med tidigt i
implementering av
planprocessen och måste vara väl förankrat hos alla
Hammarby Sjöstads
inblandade aktörer. En tanke är att det i framtiden inte
målformulering och de
bör finnas specifika miljöprogram, för olika delar av
operationella
staden, utan enbart ett allmänt miljöprogram som ska
inriktningsmålen kunna
följas av alla som bygger inom Stockholms stad. Detta
förbättras, för nya
i syfte att miljöprogrammet ska vara väl förankrat hos
stadsutvecklingsprojekt i alla inblandade aktörer.
Stockholmsstad?
Liksom i Hammarby Sjöstadsprojektet bör
miljöprogrammet innehålla övergripande mål,
nedbrutna i operationella inriktningsmål. De
operationella inriktningsmålen revideras sedan under
projektets gång i syfte att hålla dem aktuella.
Vem som har rådighet över målen och uppföljning
av dem bör framgå tydligt, liksom referensnivåer för
målen samt motivering och bakgrundsbeskrivning,
kring målens uppkomst.
Vid målformuleringen bör det läggas större fokus
på energifrågan och på hur den ska lösas. Hänsyn bör
tas till de sociala aspekterna, då de framtida boendes

Om Stockholmsstad delar ut markanvisningarna innan
miljöprogrammet slagits fast upplevs programmet som en
pålaga av inblandade aktörer. Målen bör tas fram som en
produkt mellan inblandade aktörerna. I denna process bör
frågor kring hur målen kan uppfattas och implementeras,
från politiker till de som faktiskt utför arbetet, diskuteras.
Detta arbetssätt skulle tidigt väcka frågeställningar bland
inblandade aktörer, som kan påverka det initiala
planeringsskedet. I avtalen bör det även framgå att
miljöprogrammet ska uppdateras under projektets gång.
Idag fungerar Hammarby Sjöstads miljöprogram mer
som en idéinriktning än som ett måldokument. Frågan kring,
om krav på måluppfyllelse kopplat till framtida
markupplåtelseavtal och miljöprogram kan fungera som stöd
för målarbetet, bör diskuteras.
Det finns en utvecklingspotential inom Stockholms stad
när det gäller att skriva antal med byggherrar. Andra sätt kan
vara att använda marknaden som drivkraft, genom olika
tävlingsformer där t.ex. möjliga energisnåla lösningar
redovisas. Tävlingsresultatet påverkar sedan utdelningen av

beteende kommer att påverka måluppfyllelsen. Ett sätt
att påverka människors beteende är med ekonomiska
incitament. Fuktproblem bör finnas i åtanke vid
formuleringen av nya mål och teoretiska beräknade
mål, bör anges med fel marginaler, i syfte att ta
hänsyn till felkällor som sammanlagringseffekter vid
beräkningarna. Krav på materialdeklarationer bör
finnas för byggherrarna, alternativt krav på att
byggherrarna enbart väljer material ur BASTA
(BASTA är ett egendeklarationssystem, där
leverantörerna själva registrerar de produkter som
klarar kraven och inte innehåller ämnen med farliga
egenskaper enligt BASTA Egenskapskriterier.) Det är
viktigt att målformuleringen är anpassad till den
aktuella kunskapsnivån inom miljöteknik och att
tänkbara lösnigarna är möjliga att koppla till övriga
stadsdelar i Stockholm.
Uppföljningen av målen bör integreras i
Stockholms stads generella uppföljningssystem och
återkopplas kontinuerligt under projektets gång.
Utöver detta finns det en utvecklingspotential i
Stockholms stad vid förhandlingar med byggherrar
och andra externa entreprenörer ur ett miljöperspektiv,
i syfte att nå målen.
Här kan sanktionsparagrafer i markanvisningarna
och en tydlig återkoppling kring måluppfyllelserna
fungera som stöd.

markupplåtelseavtal innan man får markanvisning.
När det gäller utvärdering av måluppfyllelsen är det
svårt att utvärdera målen om det inte tydligt framgår i
miljöprogrammet vem som har rådighet över målet och dess
utvärdering. Ägandet måste därför tydligt framgå av
miljöprogrammet i syfte att säkerställa att målen utvärderas.
Utvärderingen av målen i Hammarby sjöstads miljöprogram
tänktes inte igenom ordentligt.
Vid formulering av målen bör hänsyn tas till de boende.
Frågor som ”Hur ser det moderna boendet ut och är det
möjligt för de boende att bete sig på ett energieffektivt sätt?”
och ”Hur kan flödet av material som passerar genom de
boendes hem minskas?” bör tänkas igenom. Ett
”Visionshus”, likt ”Hammarbymodellen” skulle kunna
fungera som ett stöd till miljömålen. Det är även viktigt att
tänka på vilka förutsättningar det aktuella området har, sett
till energiproduktion, avlopp, kollektivtrafik etc., och att
jaga energiförluster. Utöver detta bör målen ta hänsyn till
aktuella trender i samhället, utanför Stockholms stad och
internationellt, i syfte att tänka nytt. Kanske bygga en
stadsdel helt i trä eller varför inte passivhus? Att kvantitativt
kunna räkna av miljövänlig energianvändning, skulle kunna
fungera som ett incitament.

Frågeområde - Finansiering och styrning:
(Här var målet att undersöka vilken betydelse LIP:en haft för Hammarby Sjöstads miljöprofilering? Här undersöks även hur stadens styrning av
Hammarby Sjöstadsprojektet sett ut samt om det funnits andra incitament, utöver LIP:en, som påverkat Hammarby Sjöstads miljöprofilering.)
Löftet om pengar fungerade som en drivande faktor för
Hur ser bilden av LIPLIP- stödet innebar ett väsentligt ekonomiskt stöd
miljöarbetet i Hammarby Sjöstad och i princip betalade LIPstödet ut och har det haft
och visade att politikerna ville satsa på Hammarby
betydelse för miljöarbetet i Sjöstads miljöprofilering. Det hade stor betydelse för pengar hela Hammarby Sjöstads lokala reningsverk (600
anslutna hushåll).
Hammarby
att driva igång olika pilotprojekt inom Hammarby
Negativt var att stödet enbart fanns att tillgå vid de första
Sjöstadsprojektet?
Sjöstad som t.ex. sol- och bränslecellinstallationer,
byggnadsetapperna och att det var svårt att få ut pengarna.
Vilka möjligheter och/eller byggnationen av det lokala reningsverket,
Att man var återbetalningsskyldig, om man inte nådde sina
problem har skapats av
marksaneringsprojekt, solpanelsinstallationer samt
mål, och avrapporteringskrav hade en hämmande effekt när
LIP- stödet?
byggnationen av GlashusEtt. LIP- stödet gjorde att
det gällde investeringar i ny teknik.
byggbranschens standardval kompletterades med
bättre teknik ur miljösynpunkt.
Vid miljösatsningar skulle 30 % av merkostnaden
vid miljösatsningar finansieras av LIP- stödet. Detta
visade sig vara ganska lite i förhållande till det
merarbete ansökningsprocessen krävde för byggherrar
och entreprenörer. LIP- stödet innebar en långdragen
byråkratiskt processen, såväl vid ansökning som vid
avrapportering, vilket resulterade i att mindre
entreprenörer avstod från att söka bidraget då det blev
för dyrt. (För Hammarbymodellen, det lokala
reningsverket bl.a., gällde 50 % av merkostnaden
vilket var gynnsamt för det delprojektet.) Utöver detta
upplevde kommunen mellanhandsproblematik, då
kommunen periodvis låg ute med mycket pengar. När
LIP- stödet försvann visade det sig också att
pilotprojekten inte upprepades utan blev
engångsföreteelser.

Vilka andra incitament
utöver de ekonomiska har
varit relevanta i
Hammarby
Sjöstadsprojektet?
Konkurerande eller
kompletterande?

I samband med revideringen av Hammarby
Sjöstads miljömål 2005 var det svårt att få igång nya
pilotprojekt då LIP- stödet tagit slut. I detta läge beslöt
Marknämnden att exploateringskontoret skulle bidra
med 30 % av investeringskostnaden, vid
miljösatsningar, ur den egna budgeten. Då
ansökningsprocessen kring detta investeringsstöd
krävde mycket merjobb var det få som sökte.
När byggherrarna byggde i syfte att hyra ut
lägenheterna ökade deras intresse av att investera i
olika energieffektiva lösningar. Även stora
gemensamma teknikupphandlingar var positiva
incitament, då de sänkte investeringskostnaderna.
I och med Hammarby Sjöstads vision och OSansökan, organiserades arbetet i Hammarby
Sjöstadsprojektet på ett helt nytt sätt, inom Stockholm
stads, vilket gynnade miljöarbetet. Även
Miljöprogrammet fungerade som ett incitament,
då det påverkade utformningen av
exploateringskontorets markavtal. Utöver detta
initierade Stockholms stad en rad miljötävlingar inom
Hammarby Sjöstadsprojektet, i syfte att utmana
byggherrar och arkitekter till nya miljötekniska
lösningar. Tävlingsresultaten saknade dock senare
koppling till vad som i praktiken byggdes i Hammarby
Sjöstad.

Frågeområde - Samarbetet med aktörer:
(Här var målet att finna viktiga erfarenheter från samarbetsprocessen, mellan Stockholms stad, byggherrar, arkitekter, miljöteknikföretagen och
SL m.fl., upphandlingsprocessen samt genomförandet av Hammarby Sjöstadsprojektet. Målet var att se hur detta påverkat Hammarby Sjöstads
miljöprofilering.)
Vilka aktörer har varit
Relevanta aktörer inom Hammarby
relevanta inom Hammarby Sjöstadsprojektet har varit den Olympiska kommittén,
Sjöstadsprojektet och hur Hammarby Sjöstadsrådet (en grupp bestående av
har samarbetet fungerat
förvaltningschefer), projektledningen,
vid
Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret
upphandlingsprocessen
(tidigare Gatu- och fastighetskontoret) och
och genomförandet?
Stadsdelsnämnden. För infrastuktur lösningarna stod
SL, Fortum (tidigare Birka Energi), Stockholm Vatten
AB samt Trafikkontoret. Övriga aktörer var
byggherrar, arkitekter, upphandlade entreprenörer,
konsulter, Stockholm Business region samt
Exportföretagsgruppen.
Samarbetet mellan de olika aktörerna har i stort
sätt fungerat bra. Då aktörerna gick in i Hammarby
Sjöstadsprojektet med olika åsikter och förutsättningar
uppkom viss tröghet vid diskussioner kring bl.a.
användandet av ny miljöteknik och krav på
materialval i markavtalen. Målen hamnade i detta läge
i en förhandlingssituation.
Har ert samarbete haft
Samarbetet har varit en förutsättning för
Kommunikationen var A och O vid samarbete mellan
betydelse för miljöarbetet? miljöarbetet i Hammarby Sjöstadsprojektet.
olika aktörer i Hammarby sjöstadsprojektet.
Vilka är de viktigaste
Den politiska enigheten över partigränserna har
Hammarby Sjöstads projektorganisation var positiv för
erfarenheterna att ta med varit avgörande för samarbetet inom Hammarby
samarbetet i projektet. Den politiska enigheten var viktig för
sig till nya områden?
Sjöstadsprojektet. Projektmodellen har haft betydelse genomförandet. Det är viktigt att alla inblandade aktörer
för miljöarbetet, då modellen krävde att alla
accepterar och arbetar för beslut, fattade av politikerna. När
inblandade aktörer samarbetade och då den skapade
politiska beslut ändras vid politiska majoritetsskiften måste
plattformar för en kontinuerlig dialog.
projektledningen kunna hantera detta.

Alla aktörer inom Hammarby Sjöstadsprojektet
Utöver detta har en maktförflyttning skett från politiker
har mer än miljöarbetet att tänka på, vilket påverkat
till övriga aktörer. Staden är idag enbart en förvaltare och
arbetsgången. Då miljöprogrammet kom in sent i
det är marknaden som sköter utvecklingen.
planprocessen upplevde många aktörer programmet
som besvärligt. För byggherrarna och projektledning
innebar detta komplikationer, när förslag på nya
miljötekniska lösningar togs fram. När
miljöprogrammet inte följdes fanns det inte några
sanktioner att tillämpa, i syfte att driva på miljöarbetet
trots motstånd. Någon organisation för
uppföljningsarbete inom Hammarby Sjöstadsprojektet
(i relation till de operationella inriktningsmålen) fanns
inte heller, vilket gjorde det omöjligt att följa upp mot
målen i syfte at driva på miljöarbetet och ge
entreprenörer och bolag en återkoppling.
Det var svårt för byggherrarna att diskutera med
Birka Energi (idag Fortum) och Stockholm Vatten när
problem uppkom vid t.ex. installationerna av
biogasspisar. Stadens egna bolag, Stockholm Vatten
AB, Birka Energi (idag Fortum) och SL, skötte sin
egen upphandling av entreprenörer och drev sitt eget
miljöarbete. De hamnade således inte under samma
paraply som byggherrarna och externat inköpta
entreprenörer i Hammarby Sjöstad, vilket kan
samordnas bättre. Även upphandling av
spjutspetsteknik innebar komplikationer, då anlitade
leverantörer gick i konkurs. Detta kan lösas genom ett
mer samordnat grepp vid teknikupphandlingar.

Frågeområde - Hammarbymodellen:
(Här var målet undersöka vilken betydelse framtagandet av Hammarbymodellen haft för Hammarby Sjöstads miljöprofilering. Målet var även att
undersöka betydelsen av systemlösningar för miljöanpassningen samt om en modell som Hammarbymodellen bör formuleras för nya
stadsutvecklingsprojekt i Stockholms stad.)
Hur ser bilden ut av
Hammarbymodellen åskådliggör energi-, vattenHammarbymodellen och
och materialflödena i Hammarby Sjöstad på ett tydligt
har den haft betydelse för och enkelt sätt. Modellen har haft betydelse för att
miljöarbetet?
visa hur systemlösningarna inom Hammarby
Sjöstadsprojektet var tänkta. Den har även fungerat
som underlag för informationsmaterial internt, inom
Hammarby Sjöstadsprojektet, och externt, mot boende
samt besök/studiebesök till GlashusEtt.
Ska en liknande modell
En liknande modell bör göras i den mån det är
Hammarbymodellen är ett underlag för en diskussion
formuleras för nya
möjligt. Den kan göras i större eller mindre skala, i
kring var systemgränserna ska dras, när man talar om
stadsutvecklingsprojekt i syfte att tydliggöra energi-, vatten- och materialflöden kretslopp.
Stockholms stad?
och bör modifieras beroende på typ av projekt. För att
förbättra modellen bör systemgränserna tydliggöras,
projektets miljömål (med tillhörande
utvärderingsresultat) kopplas till flödespilarna i den
nya ”Hammarbymodellen” samt miljöteknik samt
exportexportpilar läggas till.
Frågeområde - Boende:
(Här var målet att undersöka vilken betydelse och roll de boende haft för Hammarby Sjöstads miljöprofilering.)
Har de boende påverkat
De boende påverkade inte planeringsskedet i
Från stadsplanerarnas sida var de boendes inomhusmiljö
Hammarby
Hammarby Sjöstadsprojektet, då det inte fanns några viktig, vilket resulterade i stora fönster i syfte att öka
Sjöstadsprojektet och har boende i området från början och då det gjorts en
ljusmängden. Utöver detta planerades attraktiva ytor runtom
de haft betydelse för
felaktig bedömning av vem/vilka som skulle flytta in bostadshusen, vilka skulle vara attraktiva för alla åldrar.
miljöarbetet?
där. (Bedömningen var att Hammarby Sjöstad skulle
bebos av seniorer, vilka sålt sin villa. Idag är de flesta
boende i området småbarnsfamiljer.)
Tanken i Hammarby Sjöstadsprojektet var att de

tekniska systemlösningarna skulle ta hand om
miljöarbetet och att de boende inte skulle behöva
tänka på den biten.
I dagsläget är de som bor i området inte speciellt
medvetna om miljösatsningen i Hammarby Sjöstad.
Vidare påverkar de boende förbrukning av energi,
vatten och material i området. I syfte att öka de
boendes miljömedvetande får de boende kontinuerligt
information från GlashusEtt kring miljöfrågorna.
Utöver detta har de boendes påverkan gjort så att det
initialt låga parkeringstalet i området idag är det
samma som för innerstaden i övriga Stockholm.
Frågeområde - Stadsplanering och infrastruktur:
(Här var målet att undersöka betydelsen av stadsplaneringen och den arkitektoniska utformningen för Hammarby sjöstads miljöprofilering)
Har infrastrukturen i
Infrastrukturen, kollektivtrafiken (tvärbanan,
Det var sagt tidigt att Hammarby Sjöstadsområdet skulle
Hammarby Sjöstad och
bussar och Hammarby Sjöstadsfärjan) och alla cykel- bli ett stadsutvecklingsprojekt i syfte att exploatera gammal
den arkitektoniska
och gångbanor i Hammarby Sjöstad, är ett resultat av industrimark. Tätheten i området prioriterades och har ökat
utformningen, av
arbetet kring Hammarby Sjöstads miljöprogram.
eftersom åren gått. I högexploaterade områden är det
lägenheterna, påverkats av Kollektivtrafiken fanns med tidigt i planeringen av
konkurens om ytorna och det är inte lätt att komma med ett
miljöarbetet inom
Hammarby Sjöstad, då parkeringstalet initialt sattes
nytt tekniskt infrastruktursystem i efterhand till
Hammarby
lågt i syfte att minska de boendes bilanvändande. Idag stadsplanerarna. Detta resulterar i att utbyggnad av
Sjöstadsprojektet?
råder samma parkeringstal i Hammarby Sjöstad som i kollektivtrafik, VA-system, avfallshanteringssystem,
övriga innerstadsdelar i Stockholms stad. Detta efter
biogasledningar, fjärrvärme, cykelvägar, gångstråk,
kritik från de boende.
ekodukter mm, fanns med tidigt vid planeringen av
Även det lokala reningsverket, med 600 anslutna Hammarby Sjöstadsområdet. Parkerna lyftes fram i
hushåll, fjärrvärme- och biogasledningarna, placering Hammarby Sjöstad och kompletterades av den semiöppna
av avfallsinsamlingsställen, vakuumanläggningar för kvartersstrukturen. Närhet till Nacka reservatet har förstärkts
sophantering, grönområdena samt ekodukterna är
i och med Ekodukter som används av många människor.
infrastrukturlösningar som resulterat ur miljöarbetet.
Trots cykelstråk, gångvägar, tvärbana och bussar är
Den arkitektoniska utformningen av husen i
Hammarby Sjöstad en bilstad. Det bör gå att göra
Hammarby Sjöstad, har inte påverkats av Hammarby barnvänligare stadsdelar där cykel har en naturligare plats
Sjöstads miljöprogram i lika stor utsträckning. Skälet och där bilvägarna inte går rakt in i området. I nya

till detta är att mycket av stadsplanering, husens
utformning och placering, i Hammarby Sjöstad redan
var gjord när miljöprogrammet slogs fast 1996.
Utöver detta ville Stockholms stad och
byggherrarna bygga attraktiva hus i medelhavs
arkitektur och maximera antalet lägenheter med utsikt
mot vattnet. Detta resulterade i hus med platta tak,
stora lägenhetsytor och stora fönster, vilket påverkade
miljöarbetet. Kvartersstrukturen i Hammarby Sjöstad
var ett resultat av målet att skapa en tät stadsmiljö, ett
högt exploateringstal samt låga bullernivåer. Denna
struktur gynnade sedan miljöarbetet, då den påverkar
energiförbrukningen i husen positivt jämfört med om
husen varit fristående.

stadsutvecklingsprojekt bör det även vara nära till affärer,
barnomsorg och arbetsplatser, i syfte att minska antalet
transporter bland de boende (I tyskland finns det riktlinjer
kring att varje hus måste ha kontor, affärer och boende
annars får man inte bygga.) För de transporter som ändå
måste till bör kollektivtrafik premieras, såsom spårbunden
trafik och biogasbåtar. Innan stadsdelen är färdigställd bör
provisoriska cykelbanor och kollektivtrafik dras igång så
fort som möjligt trots initialt låga resandesiffror. Kollektiva
tvärförbindelser bör premieras liksom arbetet med att länka
samman existerande cykelvägar med nyproducerade. Man
bör även försöka se till vad som kan komma att gå längs
vägarna i framtiden och satsa på så flexibla lösningar som
möjligt. D.v.s. de tekniska systemen längs vägarna bör
kunna ersättas i framtiden utan alltför stora ingrepp.
I övrigt är viktigt att stadsplanerare börja se till stadlandsbyggds planering och inte enbart till planering av
hållbara städer. Det finns inga hållbara städer då städerna är
beroende av landsbygden och omvänt.
Arkitekturen i Hammarby Sjöstad har gjort området
vackert och tilltalade för många att bo i. Den har även
bidragit till det stora intresset för Hammarby Sjöstad
internationellt. Detta är positivt för miljöarbetet då det i
detta perspektiv är viktigt att människor vill bo i städerna.
Arkitekturen i Hammarby Sjöstad hamnade i ett
förhandlingsläge gällande konfortfrågan och utsikten mot
vattnet. När det gällde själva byggnationen av husen var det
byggherrarna som tog ansvaret för kvalitén.
I nya stadsutvecklingsprojekt bör passivhus, isolering av
hus, värmeväxlare, jordvärme, vattenvärme, storleken på
fönster, integrerade solceller, solpaneler, gröna tak,
lägenhetsstorlekar, materialval samt drift och

Frågeområde - Miljöteknik:
(Här var målet att undersöka miljöteknikens betydelse för Hammarby Sjöstads miljöprofilering.)
Har miljötekniska
Miljötekniska innovationer har påverkat
I Hammarby Sjöstad är det systemlösnigarna som är det
innovationer påverkat
Hammarby Sjöstadsprojektet i liten skala. Majoriteten intressanta inte miljötekniks innovationer. Här är det
miljöarbetet inom
av tekniken som användes var väl beprövad.
beprövad basteknik som dominerar kryddat med viss
Hammarby Sjöstad?
spjutspetsteknik.
Vilken miljöteknik har
Följande miljöteknik har påverkat miljöarbetet
Teknik som använts inom Hammarby Sjöstad är
haft störst/minst betydelse inom Hammarby Sjöstad: vakuumanläggningar för
vakuumanläggningar för sophantering, biogasanläggningar,
och vilken miljötekniska
sophantering, snålspolande toaletter och duschar,
tvärbanan, solceller och solpaneler och värmepumpar.
lösningar saknades i
lågenergiarmaturer, biogasspisar, fjärrvärme/kyla,
Biogasen är underutnyttjad i Hammarby Sjöstad. Vidare
Hammarby
solceller, solvärmepaneler, bränsleceller,
saknas vattenburen kollektivtrafik (biogasbåtar); individuell
Sjöstadsprojektet?
värmeväxlare, värmepumpar, det lokala
mätning av varmvatten, el och värme; vindkraft passivhus,
försöksreningsverket, individuell vattenmätning,
fjärrvärme utan kol, energipositiva hus samt trähus.
energieffektiva fönster, energisnåla vitvaror,
ventilationsaggregat, isoleringsmaterial samt
värmeåtervinningssystem för avloppsvatten och
ventilationsluft. Utöver dessa omnämns Hammarby
Sjöstadsprojektets logistikcentra, utvecklad
dagvattenhantering samt bilpool som miljötekniska
lösningar inom Hammarby Sjöstadsprojektet.
I Hammarby Sjöstadsprojektet saknas följande
miljöteknik: avfallskvarnar, passivhus, biogasbåtar,
individuell värme och varmvattenmätning,
vindkraftsproduktion, självförsörjande energisystem
med solen som energikälla samt annan teknik som
påverkar de boendes miljömedvetenhet.

underhållsfrågor diskuteras blad arkitekterna ur ett
miljöperspektiv. Andra frågeställningar är hur de boende
kan engageras i miljöarbetet och hur nya stadsdelsprojekt
kan gynna ett socialt integrerar samhälle. Vad gäller tjocka
isolerade vägar måste dessa in tidigt i planeringsskedet för
att rymmas i de ofta täta stadsplaneringsområdena.

Frågeområde - Marknadsföring:
(Här var målet att undersöka vilken betydelse Hammarby Sjöstad haft som praktisk marknadsförare av svensk miljöteknik och svenskt
systemkunnande. Målet var även att se om Hammarby Sjöstad därmed fungerat som källa och incitament för miljöteknikföretagens affärer.)
Vilken betydelse har
Hammarby Sjöstad fungerar som marknadsförare
I Hammarby Sjöstad är det arkitekturen, läget,
Hammarby Sjöstad som
av svenskt systemkunnande och inte svensk
miljöprogram och systemlösningarna som gjort området
praktisk marknadsförare
miljöteknik. Det är organisationen kring Hammarby
känt utomlands. Här visas kommunala systemlösningar upp
av svensk miljöteknik och Sjöstadsprojektet, stadsplaneringen, miljöprofilen och som är svåra att exportera, då starka kommuner är sällsynta
systemkunnande?
Hammarbymodellen som omvärlden intresserar sig
internationellt. Få svenska företag använder sig av
mest för, inte den specifika miljötekniken. Få svenska Hammarby Sjöstad i sin marknadsföring trots vikten av
teknikföretag använder Hammarby Sjöstad som
referensobjekt på den internationella marknaden.
”Show Case” i marknadsföringssyfte.
Först bör frågan ”Vad kan/vill Sverige exportera?”
Hur skulle
Egentligen har inte Hammarby Sjöstad
ställas. Är det trähus, certifieringssystem, energilösningar
marknadsföringen ha
marknadsförts specifikt mer än vid satsnigen på
kunnat utvecklas?
GlashusEtt. Hammarby Sjöstad har marknadsfört sig eller någonting annat? När Stockholms stad svarat på den
frågan är det viktigt att knyta företagen till projekten i ett
själv i och med sin projektorganisation,
stadsplanering, miljöprofil och sina systemlösningar. tidigt skede. Detta kan göras genom att peka på företagens
vinster i och med marknadsföring genom projektet. I detta
Idag försöker Näringslivsinstitutets och Stockholm
läge bör även en diskussion kring vem som ska betala för
Business Regions få fler företag att använda sig av
marknadsföringen initieras. Efter att företag knutits till
Hammarby Sjöstad som ”Show Case” genom
projektet bör en paraplyorganisation, där svenska företag
satsningarna på ”SymbioCity” och ”Swentech”.
kan få stöd vid internationella upphandlingsprocesser,
Ett möjligt sätt att utveckla marknadsföringen,
kopplad till nya stadsbyggnadsprojekt, är att
skapas i syfte att stödja svensk export. Få svenska företag är
vidareutveckla tankarna kring GlashusEtt. Ett framtida tillräckligt stora för att klara av dem ekonomiskt. I detta
Glashus bör ha ett uttalat marknadsföringssyfte av
forum skulle även andra exportfrågor kunna diskuteras.
svensk miljöteknik och svenska systemlösningar.
Här knyts teknikföretag som kan vara intresserade
tidigt an till projektet. Utöver detta är det viktigaste
för marknadsföringen att ligga rätt i tiden och att visa
på nya miljötekniska lösningar. Det är således viktigt
att lära av andra projekt runtom i världen och ta med
sig kunskap även därifrån in i nya
stadsutvecklingsprojekt.

Frågeområde - Utvärdering:
(Här var målet att undersöka hur Hammarby Sjöstad utvärderats tidigare och hur Miljöbelastningsprofilen använts i Hammarby Sjöstad?)
Hur har Hammarby
Hammarby Sjöstad har utvärderats i:
Sjöstad utvärderats
1. ”Avstämning Hammarby Sjöstads
tidigare?
miljöprogram 2004-2005”
2. Miljöredovisningen för Hammarby Sjöstad
2002-2003”
3. Miljöbelastningsprofilerna utförda av Grontmij
Andra personer som studerat Hammarby Sjöstad är;
Örjan Svane och Rolf Gustavsson, som gjort ett
gediget arbete med fokus på organisationen i
projektet,.Anna Green, som skrivit avhandlingen
”Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering”,
Jonas R Bylund, som skrivit ”Planning, Projects
Practice - a Human geography of the Stockholm Local
Investment Program in Hammarby Sjöstad, Anna
Forsberg, som skrivit ” Environmental Assessment of
the Urban Environment - Development and First
Application of the Environmental Load Profile for
Hammarby Sjöstad” och Stadsrevisorerna som gjort
ett antal rapporter med avseende på Hammarby
Sjöstad.

Målformulering

1b Energi
80 % av det utvinningsbara
energiinnehållet i avfall och
avloppsvatten ska utnyttjas,
dock med prioritering efter
återanvändning,
materialåtervinning och
fastighetsknuten
energiåtervinning.

Inriktningsmål och
kommentar kring
målformuleringen
1 Energimål
1a Energi
Det totala behovet av
tillförd energi ska vara
högst 60 kWh/ m², varav el
högst 20 kWh/ m² (totalt
avser summan av fastighetsoch lägenhetsanknuten
energiförbrukning och inkl.
även energi från
solceller/fångare).
Målformulering

Avfallet från Hammarby Sjöstad hanteras på samma sätt som avfallet från övriga stadsdelar i Stockholms
stad. För Hammarby Sjöstads räkning innebär detta att 95 % av avfallet förbränns vid Högdalenverket med
90 -100 % energiutvinning (Fränne 2005a; Fortum värme 2009; Hed 090108). Resterande 5 % av avfallet
komposteras vid SRV Återvinnings anläggning i Sofielund alternativt bränns i de fall kvalitén är för låg
(Fränne 2005a; Hed 081215).
Avloppsvatten från Hammarby Sjöstad leds via Henriksdals reningsverk till Hammarbyverket. Vid
Henriksdals reningsverk utvinns biogas ur avloppsslammet genom rötning och i Hammarbyverket utvinns
nära 100 % av värmeenergin, utifrån vad som är tekniskt möjligt, ur avloppsvattnet (Held, Mathiasson et al.
2008; Hellström 090112; Björlenius 090129).

Måluppfyllelsen är delvis ett resultat av Hammarbymodellen deponeringsförbudet i förordningen 9–10 §§ om
deponering av avfall (2001:512).

ii.

i.

Teoretiskt framtaget mål vars rimlighet kan ifrågasättas. Målet påverkas av teknikval, byggkvalitetsprocessen och
de boendes energiförbrukning.

De studier som gjorts visar att ingen husanläggning når energiförbrukningsmålet 60 kWh/m² och att
energiförbrukningen varierar stort mellan anläggningarna (Byggherrarna 2005; Lindén 2005; Danielski and Kunze
2008; USK 2008). Den genomsnittliga energiförbrukningen ligger mellan 142 och 165 kWh/m², varav mellan 40
och 51 kWh/m² el (Byggherrarna 2005; Lindén 2005; USK 2008). Anläggningen med det lägsta energibehovet
ligger på 95 kWh/m², varav 48 kWh/m² el (Byggherrarna 2005; Lindén 2005; USK 2008). Motsvarande uppgifter
för anläggningen med det högsta energibehovet är 220 kWh/m² respektive 43
kWh/m² är el (Byggherrarna 2005; Lindén 2005; USK 2008).

Vad som framkommit vid uppföljningen med avseende på målet.

Bilaga 2 - Uppföljning av de operationella inriktningsmålen i Hammarby Sjöstads miljöprogram antaget 17 juni 1996

Måluppfyllelsen påverkas här av Fortum värmes val av energikällor vid fjärrvärme, och elleverantörernas val av
energikällor vid produktion av el. Vidare kan noteras att den totala nettoeffekten av Hammarbymodellen för
Hammarby Sjöstad inte har varit möjlig att beräkna, då Fortum värmes statistik avses för hela södra
Stockholmsområdet. Effekten av biogasspisar, solceller och solpaneler har inte heller kunnat beaktas för
Hammarby Sjöstadsorådet pga. avsaknad av insamlad data.

Bostadshusen i Hammarby Sjöstad förses med värme via Fortum värmes fjärrvärmenät, med vissa lokala undantag
för värme producerad med solpaneler (Fränne 2005a; Stockholms stad 2006b). Fortums fjärrvärme baseras till 78
% på förnyelsebara energikällor (Fortum värme 2007; Industriell Ekologi 2008). El som förbrukas i Hammarby
Sjöstad levereras av flera olika elleverantörer och produceras i undantagsfall med hjälp av lokala solceller (Fränne
2005a; Stockholms stad 2006b). El producerad i Norden 2007 baserades till 63 % av förnyelsebar energikällor
(Industriell Ekologi 2008). Vid uppföljningen har insamlad data och/eller utförda rapporter inte påträffats,
avseende andelen förbrukade el i Hammarby Sjöstad som är miljömärkt eller producerad av lokala energikällor
som t.ex. solceller, (Svedin 090116).

Målformulering
1e Energi
100 % av energin för
uppvärmning ska komma
från spillenergi eller
förnyelsebar energi.
Målformulering

Detta mål utgör en del av föregående mål 1c.

Bostadshusen i Hammarby Sjöstad förses med värme via Fortum värmes fjärrvärmenät, med vissa lokala undantag
för värme producerad med solpaneler (Fränne 2005a; Stockholms stad 2006b). Fortum värmes fjärvärme baseras
till 78 % på förnyelsebara energikällor (Fortum värme 2007; Industriell Ekologi 2008).

Detta mål utgör en del av föregående mål 1c.

1d Energi
El ska vara miljömärkt och El som förbrukas i Hammarby Sjöstad levereras av flera olika elleverantörer och produceras i undantagsfall med
baserad på solceller,
hjälp av lokala solceller (Fränne 2005a; Stockholms stad 2006b). Någon sammanställning över hur stor del av den
vattenkraft eller biobränsle. förbrukade elen i Hammarby Sjöstad som baseras på förnyelsebara energikällor har inte påträffats (Svedin
090116).

Målformulering

1c Energi
Hela energitillförseln ska
baseras på förnyelsebara
energikällor.

Målformulering

Målformulering
2 Transportmål
2a Transporter
Det totala person- och
godstransportarbetet (mätt
som fordons kilometer) för
områdets invånare och
verksamheter med
motordrivna fordon är 20 %
lägre.

Målformulering
1g Energi
Klimatpåverkande eller
ozonförstörande ämnen får
ej utnyttjas i nya värmeeller kylanläggningar.

Målet är otydligt formulerat. Gällande boendeenkäterna saknas tydliga referensvärden. Vidare har70-80 % av de
boende i Hammarby Sjöstad inte besvarat enkäterna (Fränne 2005b; Fränne 2008a).

I denna utvärdering har ingen generell studie påträffats avseende på målet. Resandestatistik från SL visar att antalet
resande, med tvärbanan och färjan, ökat i Hammarby Sjöstad från 2002 till 2007 (Jäderland 2007; Ressel 090116).
När det gäller statistik kring resande med busslinjer i området finns ingen sammanställd sådan att tillgå (Jäderland
090120). Statistik från Ressel Rederi AB visar att antalet cyklister, på färjan mellan Hammarby Sjöstad och
Södermalm, ökat mellan 2005 och 2008 (Ressel 090116). Resultat från boendeenkäter, utförda av Stockholms stad
i Hammarby Sjöstad, visar 2007 att 69 % av hushåll i området har tillgång till egen bil (Fränne 2008a), vilket kan
jämföras med 84 % av Sveriges totala befolkning, som hade tillgång till egen bil 1999 (Centralbyrån 1999). En
jämförelse mellan boendeenkäten från 2005 och 2007, visar även att allt fler boende börjat gå och cykla, när de
förflyttar sig (Fränne 2005b; Fränne 2008a).

Mål har inte varit bindande.

Till miljöförvaltningens avdelning för hälsoskydd, finns anläggningar i Hamarby Sjöstad inrapporterade,
innehållande mer än 10 kg klimatpåverkande och ozonförstörande köldmedier (Bjurelöv 2009). Utöver detta finns
inga data insamlad över de media byggherrarna använt i kyl- och värmeanläggningar (Fränne 2005a; Brick
090116).

Målets rimlighet kan ifrågasättas.

1f Energi
Värme ska produceras med Bostadshusen i Hammarby Sjöstad förses med värme via Fortum värmes fjärrvärmenät, med vissa lokala undantag
ett nettoutsläpp av CO2 med för värme producerad med solpaneler (Fränne 2005a; Stockholms stad 2006b). Vid produktion av fjärrvärme släpps
idag 19,4 g CO2/MJ värme (Fortum värme 2007; Industriell Ekologi 2008).
högst 10g/MJ värme.

2d Transporter
100 % av de tunga
transporterna sker med
fordon som uppfyller de år
2005 gällande
miljözonskraven.
Målformulering
3 Materialflödesmål
3a
Den sammanlagda
returmaterial- och
avfallsmängden (inom såväl
kommunalt ansvar, som
övrigt för resp. bransch) ska
minska med >20 vikt%.
Målformulering

2c Transporter
15 % av alla
motorfordonstransporter
inom området sker med
förnyelsebar energi
(biobaserad eller el).
Målformulering

Målformulering

2b Transporter
80 % av arbetsresorna sker
med kollektivtrafik, gång,
eller cykel.

Separat avfallsstatistik för avfallet från Hammarby Sjöstad är svår att finna, då det tas omhand tillsammans med
avfallet från andra delar av södra Stockholm (Hed 090108). Det framgår att fastighetsägarna i Stockholm är
medlemmar i samfälligheter, vilka debiteras utifrån ett abonnemang vid hämtning av hushållssopor, vilket utgår
från antal hämtningar och volym på tankarna (Hed 090204). Vidare framgår det att en referenspunkt saknas, att
jämföra dagens avfallsnivåer med, vilket gör det svårt att följa upp målet (Hed 090108). Nationellt sett har
avfallsmängden ökat i Sverige mellan 1994 och 2002 (Fränne 2005a; Centralbyrån 2009).
Här har avfallsstatistik, separat för Hammarby Sjöstad, inte påträffats.

Formulering av målet kan ifrågasättas.

I ”Avstämning - Hammarby Sjöstads miljöprogram och miljösatsningar” framgår det att fordon, som inte uppfyller
år 2005 års miljözonskrav, har använts vid tunga transporter i Hammarby Sjöstad (Fränne 2005a).

Formuleringen av målet kan ifrågasättas. Vidare är målet svårt att mäta och påverkas av boendes och
yrkesverksammas val av drivmedel.

I denna utvärdering har ingen generell utvärdering har påträffats avseende på målet. Vad som framkommit är att
vakuumanläggningar för sophantering i Hammarby Sjöstad minskar avfallstransporterna (Fränne 2005a; Hed
090108; Torstensson 090210).

Gällande boendeenkäterna saknas tydliga referensvärden. Vidare har70-80 % av de boende i Hammarby Sjöstad
inte besvarat enkäterna (Fränne 2005b; Fränne 2008a).

Ett antal boende enkäter har utförts av Stockholms stad, där vissa frågor är relaterade till transportmålen i
Miljöprogrammet från 1998 (Fränne 2005b; Fränne 2008a). Resultatet från boendeenkäten 2007 visar att 79 % av
persontransporterna, till och från Hammarby Sjöstad, sker med kollektivtrafik, gång och cykel (Fränne 2008a).

3e
Källsortering ska vara
utbyggd i enlighet med
gällande producentansvar
samt minst för följande
fraktioner: organiskt
material, textil,
miljöskadligt avfall, MFA.
Målformulering

Målformulering

Målformulering
3d
Mängden miljöfarligt och
miljöskadligt avfall ska
minska med 50 viktprocent.

3c
I restfraktionen ska det ej
ingå miljöskadligt eller
miljöfarligt avfall.

3b
Mängden material till
deponering (restfraktionen)
ska minska med 60
viktprocent.
Målformulering

Tydligt mål.

I Hammarby Sjöstad tas utsorterat och insamlat producentansvarsavfall, som tidningar och förpackningar, om hand
enligt producentansvar (Hed 090108). De boende kan källsortera fraktionerna organiskt avfall i fastighetsnära
sopnedkast, miljöskadligt avfall och textilier i kvartersnära återvinningsrum/grovsoprum samt farligt avfall på
områdesnära miljöstationer (Fränne 2005a; GlashusEtt 2009).

Tydlig referens saknas. De boende och yrkesverksamma i området påverkar mängden miljöfarligt och miljöskadligt
avfall.

Ingen generell studie med avseende på målet har påträffats. Vid samtal med trafikkontorets avdelning för avfall i
Stockholms stad framgick att ingen sådan studie gjorts (Hed 090108). Detta framgår även vid avstämningen av
Hammarby Sjöstads miljöprogram och miljösatsningar 2005 (Fränne 2005a).

Formuleringen av målet kan ifrågasättas.

Ingen generell studie med avseende på målet har påträffats. Vid samtal med trafikkontorets avdelning för avfall i
Stockholms stad framgår att ingen studie med avseende på målet gjorts (Hed 090108). Detta framgår även vid
avstämningen av Hammarby Sjöstads miljöprogram och miljösatsningar 2005 (Fränne 2005a).

Måluppfyllelsen är ett resultat av Hammarbymodellen och deponeringsförbudet i förordningen 9–10 §§ om
deponering av avfall (2001:512).

95 % av allt avfall i Stockholms stad förbränns, vilket gäller även för Hammarby Sjöstad (Fränne 2005a; Hed
090108).

3g
Transporter (mätt som
fordons km) av avfall och
returmaterial med tunga
fordon inom området ska
minska med >60 % jämfört
med dagens insamling i
innerstaden.
Målformulering
4 Vatten och Avloppsmål
4a
Vattenförbrukningen (exkl.
recirkulerat vatten)) per
personekvivalent ska
minska med 50 % jämfört
med genomsnitt för
nyproduktion i innerstaden.
Målformulering

Målformulering

De boende i området påverkar vattenförbrukningen.

Ingen generell studie med avseende på målet har påträffats. I en rapport från Stockholm Vatten framgår det att
medeldygnsförbrukningen i två kvarter i området ligger på 150 liter vatten per dygn (Gannholm 2004). En 50 %
minskning av medeldygnsförbrukningen, jämfört med nyproduktion 1996, skulle innebära 100 liter vatten per
dygn. (Gannholm 2004)

Formuleringen av målet ifrågasättas, då det är otydligt vad ”dagens insamling” står för.

Ingen generell studie har påträffats med avseende på målet. En jämförelse, mellan ett vakuum system och manuell
sophämtning, har gjorts i Stora Ursvik i Stockholm, vilken visar att avfallstransporterna minskar när vakuum
system används (Torstensson 090210).

Kvalitén på den organiska fraktionen påverkas av de boende och yrkesverksamma i Hammarby Sjöstad.
Återföringen av kvävet och fosforn i den organiska fraktionen påverkas av intresset från jordbrukets sida.

3f
60 % av kvävet och fosforn Idag renas allt avloppsvatten från Hammarby Sjöstad i Henriksdals reningsverk (Hellström 090119). Idag återförs
i den organiska fraktionen
en mycket lite del av fosfor, från BDT- vatten, urin och fekalier, till jordbruket från Henriksdals reningsverk.
ska återföras till jordbruket. Slammet från Henriksdals reningsverk används för återställning av markområden vid Aitikgruvan i Norrbotten och
under 2007 användes dessutom en mindre del inom jordbruket som gödselmedel (Stockholm Vatten AB 2009a).
Utöver detta sker ingen återföring av kväve och fosfor från det från den organiska fraktionen i hushållsavfallet till
jordbruket (Fränne 2005a; Hed 090108).

Målformulering

Målformulering
4c
En LCA skall utföras för att
avgöra lämpligheten ur
energi- och emissionssynpunkt av att återföra
kväve till jordbruket.
Målformulering
4d
Avloppsvattnets innehåll av
tungmetaller och andra
miljöskadliga ämnen ska
minska med 50 %.

Vid jämförelse mellan tungmetallhalterna i avloppsvattnet som kommer till Henriksdals reningsverk, med de
i avloppsvattnet som kommer till Sjöstadsverket, är dessa 50 % lägre vid Sjöstadsverket, vilket gäller alla
tungmetaller förutom för silver och kalium (Lindh 2006).
ii. När det gäller andra miljöskadliga ämnen är det endast halterna av LAS (LAS står för linjära
akylbensensulfonater, en anjonisk tensid som är toxiskt för vattenlevande organismer.) och PAH: er (PAH är
ett samlingsnamn på en stor grupp ämnen som består av tre eller fler kondenserade bensenringar.) som
minskat med 50 %, jämfört med ett normalt blandat avloppsvatten (Lindh 2006).
Kvalitén på avloppsvattnet beror av materialval vid byggnad av husen och av de boende.

i.

Tydligt mål.

URWARE (URban WAter REsearch model) är ett verktyg för miljösystemanalys som tagits fram av ”Urban
Water”, parallellt med Hammarby Sjöstadsprojektet. Denna visar att det är lämpligt att återföra kväve till
jordbruket ur energi- och emissionssynpunkt (Hellström 2005).

Återföringen av fosfor till jordbruket påverkas kvalitén på fosforn i BDT och intresset från jordbrukets sida.

4b
95 % av fosforn i BDT Idag renas allt avloppsvatten från Hammarby Sjöstad vid Henriksdals reningsverk (Hellström 090119). Idag
vatten, urin och fekalier ska återförs en mycket lite del av fosfor, från BDT- vatten, urin och fekalier, till jordbruket från Henriksdals
återföras till jordbruket.
reningsverk. Slammet från Henriksdals reningsverk används för återställning av markområden vid Aitikgruvan i
Norrbotten och under 2007 användes dessutom en mindre del inom jordbruket som gödselmedel (Stockholm
Vatten AB 2009a). Vad gäller återföring av fosfor från Sjöstadsverket (Ett lokalt försöksreningsverk i Hammarby
Sjöstad dimensionerat för rening av vatten från 600 personer (Lindh 2006; Finnson 080926; Hellström 090119))
sker ingen återföring av forsfor. Efter att avloppsvattnet passerat Sjöstadsverket renas det ytterligare en gång vid
Henriksdalsverket, då Sjöstadsverket räknas som en försöksanläggning sedan 2008, och tas således omhand vid
Henriksdals reningsverk som nämnts ovan (Hellström 090119). Forskningen vid Sjöstadsverket visar att ett lokalt
reningsverk gynnar återföring av kväve, fosfor och kalium till jordbruket. Beaktas endast fosfor är ett lokalt
reningsverk med kombinerat system bäst lämpat för att uppnå en hög återföringsgrad av fosfor till jordbruket
(Hellström 2005).

Målformulering

Målformulering
4h
Kväveinnehållet i det
renade avloppsvattnet från
Hammarby Sjöstad skall ej
överstiga 6 mg/l och
fosforinnehållet ej 0,15
mg/l.

Målformulering
4g
Allt dagvatten ska tas om
hand lokalt.

Målformulering
4f
Avloppsledningar ska vara
helt täta.

4e
Dränvatten ska kopplas till
dagvattennätet.

Målet har inte nåtts med avseende kväveinnehållet.
Allt avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad renas vid Henriksdals reningsverk (Hellström 090119). När
avloppsvattnet passerat reningsverket innehåller det upp till 7,1 mg kväve/l, enligt utsläppskraven
fastställda av miljödomstolen 30 juni 2000 (Stockholm Vatten AB 2009b).
Målet har nåtts med avseende fosforinnehållet.
Allt avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad renas vid Henriksdals reningsverk (Hellström 090119). När
avloppsvattnet passerat reningsverket innehåller det upp till 0,13 mg fosfor/l, enligt utsläppskraven
fastställda av miljödomstolen 30 juni 2000 (Stockholm Vatten AB 2009b).

Målet har legat i linje med utsläppskraven fastställda av miljödomstolen 30 juni 2000. Hur forskningsresultaten
från Sjöstadsverket inverkat på måluppfyllelsen har inte gått att utläsa vid uppföljningen av målet.

ii.

i.

Målet har frångåtts, då vissa delar av dagvattnet tas hand om vid Henriksdals reningsverk.

Av dagvattnet i Hammarby Sjöstad renas vissa delar lokalt och andra i Henriksdal reningsverk (Hellström 2005).
Resultatet av att vissa delar av dagvattnet renas lokalt är att inloppsvattnets till Hammarby Sjöstadsverket är
tjockare än avloppsvatten som spätts ut av dagvatten (Lindh 2006). En utvärdering, utförd av Stockholm Vatten
AB, visar på god hydraulisk funktion, i de studerade lokala dagvattenanläggningarna, och att träden inte har tagit
skada av tillskottet av vattnet som avvattnats trafikytorna (Alm 2005).

Målet är tydligt men inga dokument har påträffats där målet följts upp.

I hela Hammarby Sjöstadsprojektet har ansvarig entreprenad arbetat för att detta ska uppnås, enligt angivna
materialval och markarbeten (Fränne 2005a).

Målet är tydligt men inga dokument har påträffats där målet följts upp.

För hela Hammarby Sjöstad har detta genomförts på samtliga ledningskartor. Det är exploateringskontorets roll att
kontrollera att kartorna följs (Fränne 2005a). Resultatet av att dränvatten kopplats till det lokala dagvattennätet är
att inloppsvattnets till Sjöstadsverket är tjockare än avloppsvatten som spätts ut av dag- och dränvatten (Lindh
2006).

Målformulering
5d
Användning av nyutvunna
metaller ska minska med
50 % jämfört med dagens
genomsnittliga produktion.
Målformulering

5 Byggmaterialmål
5a
Användning av material
innehållande ämnen från
KEMI: s begränsningsLista ska upphöra.
Målformulering
5b
Användning av material
innehållande ämnen från
KEMI: s OBS -lista ska
minskar med 70 % jämfört
med dagens genomsnittliga
produktion.
Målformulering
5c
Användning av nyutvunnet
grus och sand ska minska
med 50 % jämfört med
dagens genomsnittliga
produktion.

Formuleringen av målet kan ifrågasättas, då en tydlig referens saknats.

Ingen generell studie med avseende på målet har påträffats och i mallen för uppgifter till
Miljöbelastningsprofilerna, MBP, finns inte parametern upptagen (Brick 090206).

Formuleringen av målet kan ifrågasättas, då en tydlig referens saknats.

I denna utvärdering har ingen generell studie påträffats, med avseende på minskningen av användandet av
nyutvunnet grus och sand, i Hammarby Sjöstad. En utvärdering av marksaneringen i Sickla udde pekar på att
återvinningsgraden vid marksaneringen där varit låg (SYCON 2000). Utöver detta framgår det av ett
examensarbete, genomfört våren 2002 med fokus på Sickla udde, att ingen av entreprenörerna klarade det uppsatta
målet (Blix 2003).

Formuleringen av målet kan ifrågasättas, då målet är svårt att mäta och då en tydlig referens saknas.

Ingen övergripande sammanställning har gjorts av material och kemikalier använda i Hammarby Sjöstad (Fränne
2005a; Brick 090108; Ryman 090318). Utöver detta kan sägas att användningen av dessa ämnen är ovanlig men att
de använts i t.ex. sprängmedel, fogmaterial och rostskyddsfärger (Fränne 2005a).

Rimligheten kan ifrågasättas.

Ingen övergripande sammanställning har gjorts, av material och kemikalier använda i Hammarby Sjöstad (Fränne
2005a; Brick 090108; Ryman 090318). Utöver detta kan sägas att användningen av dessa ämnen är ovanlig, men
att de använts i t.ex. sprängmedel, fogmaterial och rostskyddsfärger (Fränne 2005a).

Målformulering

Målformulering
8 Sjörestaureringsmål
8a
Hammarby Sjö är
uppflyttad till prioritet 1 i
stadens vattenprogram.

Målformulering
7 Markföroreningsmål
7a
Förorenade markområden
ska renas ned till en nivå
där de inte innebär risk för
hälsa och miljö innan de
bebyggs.

Målformulering
6 Markanvändningsmål
6a
100 % av utnyttjad
naturmark ska återskapas
inom och i anslutning till
området.

5e
Återvinningsmaterial ska
användas så långt det är
tekniskt och ekonomiskt
möjligt.

I programmet för Stockholms vattenarbete 2006 - 2015 ges inte något vattenområde högre prioritet än andra.
Enbart Mälaren intar en särställning, som Stockholmsområdets enda vattentäkt av betydelse (Stockholms stad
2006a). Vad gäller Hammarby sjö omnämns denna i programmet för Stockholms vattenarbete 2006-2015 och olika
åtgärder diskuteras (Stockholms stad 2006a).
Formuleringen av målet kan ifrågasättas, då utformningen av Stockholms vattenprogram förändrats sedan 1996.

Målet är tydligt men ingen sammanfattande sammanställning av måluppfyllelsen har gjorts.

Enligt Hans Söderlund, som arbetet med marksanering i Hammarby Sjöstad, har målet uppnåtts (Söderlund
090208). Det är exploateringskontoret som skött upphandlingen och kontrollen av marksaneringen (Söderlund
090208). Marksaneringsresultaten har rapporterats in till miljöförvaltningen, för varje detaljområde separat, och
blivande byggherrar har fått ett ”friklassningsdokument”, som verifierar saneringen efter kontrollen (Fränne 2005a;
Söderlund 090208).

Målet har gått i linje med stadsplanerarnas intentioner att skapa attraktiva ytor i bostadsområdet.

Initialt fanns lite naturmark kvar att bevara i området, då Hammarby Sjöstad är uppbyggd på gammal industrimark.
Av den naturmark som fanns, har Sickla park och naturstränder längs Sickla udde bevarats och planlagts som park,
samtidigt som ytterligare parkmark har anlagts på tidigare industrimark. Inom det planlagda detaljområdet utgörs
ca 40 % av planytan av grönområden, i form av gårdar och parkmark (Fränne 2005a).

Formulering av målet kan ifrågasättas.

Ingen generell studie med avseende på målet har påträffats. Schaktmassor i området har återanvänts så långt som
möjligt inom Hammarby Sjöstadsområdet (Blix 2003; Söderlund 090208). Utöver detta visar ett examensarbete,
genomfört våren 2002 med fokus på Sickla udde, att ingen byggherre där använt återvunnet material vid
byggnationen (Blix 2003).

Målformulering
8e
Allt utsläpp av
spillvatten/avlopp ska ha
upphört.
Målformulering
9 Emissions- och
Immissionsmål
9a
SNV:s (SNV står för
Naturvårdsverket)
riktvärden för god
miljökvalitet ska innehållas.
Målformulering

Målformulering
8d
Övrigt dagvatten ska
behandlas på lämpligt sätt
för att minska belastning.

8c
Allt trafik dagvatten ska
vara renat.

Målformulering

8b
Vattenomsättningen ska
öka.

Formuleringen av målet kan ifrågasättas.

Ingen generell studie med avseende på målet har påträffats.

Tydligt mål.

Enligt avloppsledningskartorna för Hammarby Sjöstad sker inget utsläpps av spillvatten/avloppsvatten (Fränne
2005a).

Formuleringen av målet kan ifrågasättas.

Ingen generell studie med avseende på målet har påträffats. Utöver detta släpps det orenade dagvattnet från
lokalgator, med mindre trafik än 8000 fordon/dygn, ut i Hammarby sjö, då vattenkvaliteten på detta dagvatten
bedöms vara högre än den på Hammarby sjös vatten (Fränne 2005a).

Rimligheten i målet ifrågasättas.

För hela Hammarby Sjöstad gäller, enligt ledningskartorna, att allt dagvatten från gator, med mer trafik än 8000
fordon/dygn, renas innan det släpps ut i recipient (En recipient är en mottagare för föroreningar som t.ex. en sjö.).
Orenat dagvatten från lokalgator, med mindre trafik än 8000 fordon/dygn, släpps ut i recipienten (Fränne 2005a).

Formuleringen av målet kan ifrågasättas, då målet inte går i linje med programmet för Stockholms vattenarbete
2006-2015.

Ingen generell studie med avseende på målet har påträffats och i programmet för Stockholms vattenarbete 2006 2015 kommenteras inte Hammarby sjös vattenomsättning (Stockholms stad 2006a).

Målformulering
9c
Buller från trafik i naturoch friluftsområden avsedda
för rekreationsändamål ska
inte överskrida 40 dBA.
Målformulering

9b
Bostäder ska ha en bullerfri
sida där den ekvivalenta
ljudnivån utanför fönster
inte överstiger 40 dB(A).

Rimligheten hos målet kan ifrågasättas, då ingen hänsyn tagits till bakgrundsbuller.

Målet uppfylls inte pga. bakgrundsbuller (dvs. buller från flyg, kringliggande trafikleder mm) (Stockholms stad
2004a; Fränne 2005a).

Rimligheten hos målet kan ifrågasättas, då ingen hänsyn tagits till bakgrundsbuller.

Bakgrundsbuller (dvs. buller från flyg, kringliggande trafikleder, tvärbanan mm) (Stockholms stad 2004a) och
motsättningar mellan målet att sluta husgårdarna (av bullerskäl) och målet att ha öppna gårdar (för maximera
antalet soltimmar och öka antalet lägenheter med utsikt mot vatten och park) har bidragit till att målet inte uppfyllts
(Stockholms stad 2004a; Fränne 2005a)

Bilaga 4 – Frågeställningar vid djupintervjuer och seminarier
Formulering och prioritering av de viktigaste frågeställningarna i projektet ”utvärdering av
Hammarbysjöstad”.
Reviderade efter ”kickoffen” den 28 maj.
1. Visionen: Vilken betydelse har visionen haft? Hur har den genomförts? - Olympiaden,
dubbelt så bra?
2. Målformuleringen: Hur har inriktningsmålen formulerats och påverkat arbetet? Hur
har måluppfyllelse beräknats och beskrivits?
3. Finansiering och styrning: Vilken betydelse har LIP haft för miljöprofilen? Hur
stadens styrning av projektet sett ut? Ekonomiska incitament?
4. Samarbetet med aktörer: Vilka viktiga erfarenheter finns från samarbetsprocessen
mellan Stockholms stad, byggherrar, arkitekter, miljöteknikföretagen och SL?
Upphandling? Implementering?
5. Hammarbymodellen: Vilken betydelse har skapandet av Hammarbymodellen haft för
miljöarbetet? Vilken betydelse har systemlösningar haft för miljöanpassningen? Ska
en sådan modell formuleras för nya stadsdelar?
6. Boende: Vilken betydelse och roll har de boende haft för miljöanpassningen?
Ekonomiska incitament?
7. Stadsplanering: Vilken betydelse har stadsplaneringen och den arkitektoniska
utformningen haft för miljöanpassningen?
8. Infrastruktur: Vilken betydelse har infrastrukturplaneringen haft för
miljöanpassningen?
9. Miljöteknik: Vilken miljöteknik har haft betydelse för miljöanpassningen? Vilken
miljöteknik är unik?
10. Marknadsföring: Vilken betydelse har Hammarby Sjöstad som praktisk
marknadsförare av svensk miljöteknik och systemkunnande och därmed källa och
incitament för miljöteknikföretagens affärer?
11. Hur har Hammarbysjöstad utvärderats hittills? Vilka metoder har använts?
Hur har miljöbelastningsprofilen använts i Hammarby Sjöstad?
nb2008-06-15

Bilaga 5 - Deltagare vid djupintervjuer och aktörer inbjudna till seminarier
Respondenter – 19 djupintervjuer
Anders Finnson
Bengt Wånggren
Björn Cederquist
Dan-Patrik Ryman
Elisabeth Söderström
Erik Freudenthal
Gregor Hackman
Ingmarie Ahlberg
Irena Lundberg
Johnny Kellner
Jonas Törnblom
Kerstin Blix
Lars Fränne
Lars Fyrhake
Malin Olsson
Mats Bothén
Mats Åkerlind
Per Enarsson
Tommy Backman

Inbjudna seminariedeltagare – 5 seminarier
1. Till diskussionsseminariet kring utvärderings- och forskningsresultat kring Hammarby Sjöstad, bjöds
representanter in från:
Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan
Avd. för Urban planering och Design, Kungliga Tekniska Högskolan
Centrum för genusstudier, SU
IIIEE, Lund University
Industriell Ekologi, ITM, Kungliga Tekniska Högskolan
Kulturgeografi, Stockholms Universitet
Miljöstrategisk analys, Samhällsplanering och Miljö, ABE, Kungliga Tekniska Högskolan
Projektledning - Miljö och Infrastruktur, Grontmij
Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
Samhällsplanering och Miljö, ABE, Kungliga Tekniska Högskolan
Samhällsplanering, Samhällsplanering och Miljö, ABE, Kungliga Tekniska Högskolan
Stockholm Vatten AB
Svenskt Vatten
Tema Vatten, Linköpings universitet
Transporter och samhällsekonomi, ABE, Kungliga Tekniska Högskolan

2. Till diskussionsseminariet kring miljöteknik, Hammarbymodellen och marknadsföring i Hammarby
Sjöstad, samt hur dessa kan tas tillvara i kommande utveckling, bjöds representanter in från:
Arkitekter:
Avdelningen för Arkitektur och infrastruktur, SHB, Lunds Tekniska Universitet
Tengbom Arkitekter
White Arkitekters Stockholmskontor
Byggherrar:
Fastighetsägarna
Järntorget
NCC
Skanska Nya Hem, region Stockholm
Veidekke Bostad AB
Konsulter:
Equator Stockholm AB
IVL Svenska Miljöinstitutet
K-Konsult, Energi Stockholm AB
ÅF, Östra, Division Installation
Stockholms stad:
Stockholm Business Region Development
Stockholm Vatten AB
Svenskt Vatten
Trafikkontorets avdelning för avfall och, Stockholms stad
Teknikföretag:
Envac
Bombardier
CRH Insulation Europé
CIT Energy Management
Plastkemiföretagen
Övriga:
Exportrådet
GlashusEtt
Kretsloppsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting

3.

Till diskussionsseminariet kring stadsplanering och infrastruktur i Hammarby Sjöstad, bjöds
representanter in från:
Arkitekter:
Tengbom Arkitekter
White Arkitekter
Byggherrar och fastighetsförvaltare:
ByggVesta
Familjebostäder
Svenska Bostäder
Wallenstam
Konsulter:
Grontmij
Ramböll
Structor
Stockholms stad:
Exploateringskontoret, Stockholm
Hammarby Sjöstads projekt
Miljöförvaltningen, Stockholm
Stadsbyggnads kontor, Stockholm
Trafikkontoret, Stockholm
Övriga:
SL

4. Till diskussionsseminariet kring vision och målformulering i Hammarby Sjöstad, bjöds representanter
in från:
Stockholms stad:
Representanter från Hammarby Sjöstads tidigare projektledning och organisation
Exploateringskontoret, Stockholm
Hammarby Sjöstads projekt
Miljöförvaltningen, Stockholm
Stadsbyggnads kontor, Stockholm
Trafikkontoret, Stockholm
Övriga:
Fortum
Svenskt Vatten
Donbull Consult AB

5. Aktörer inbjudna till återkopplande seminarium kring resultaten från utvärderingen av Hammarby
Sjöstads miljöprofilering.
Svenskt Vatten
Fastighetsägarna
Fortum
Stadsledningskontoret i Stockholm
Projektledningen i Hammarby Sjöstad
GlashusEtt
Exploateringskontoret i Stockholm
Stockholm Business Region
Veidekke Sverige AB
Grontmij
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm
Miljöförvaltningen i Stockholm
Avdelningen för Industriell Ekologi, KTH

