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Förord 

 

Detta examensarbete genomförs under Samhällsplanerarprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Kunskaper från detta arbete och från utbildningens gång 

tar jag nu med mig ut i arbetslivet som samhällsplanerare.  

Ett stort tack till handledaren under arbetet, Janne M Karlsson som bistått 

med mycket stöd och kunskap. Ett stort tack även till boende i kvarteret 

Runstenen som ställt upp och deltagit i intervjuer och vid enkätundersökning 

samt Gävle kommun som stöttat studiens genomförande med underlag.  

Gävle, maj 2019 

Erika Lindström  
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Sammanfattning 

Hållbart resande och mobilitet är viktig del av en hållbar utveckling för städer 

och samhällen både idag och i framtiden. Hållbar utveckling är också målet på 

både nationell och lokal nivå. Målen innebär en utveckling där det behöver ske 

en övergång till mindre biltrafik och mer hållbart resande. För att åstadkomma 

en förändring vad gäller färdsätt kan åtgärder göras vid nybyggnation av 

bostäder som syftar till att minska bilåkandet.  

Denna studie undersöker vilka effekter åtgärder för hållbart resande ger 

genom en studie av kvarteret Runstenen i Gävle. Kvarteret Runstenen valdes 

som fall för studien då förslaget vanns i en markanvisningstävling med bland 

annat hållbarheten i kvarteret som argument. Genom att se hur planerade 

åtgärder som bilpool och parkeringar med mera påverkar de boendes resvanor 

studeras effekter av den detaljplanering som gjordes. Intervjuer med fem 

boende i kvarteret och en enkätundersökning med 34 svarande ger boendes 

bild av hur de ser på sitt resande, vad de har förändrat och vad de vill 

förändra. 

Intresset för att förändra sitt resande har visat sig vara olika stort i olika 

grupper bland de boende. Det finns grupper av boende som gärna vill 

förändra sitt resande till ett mer hållbart alternativ och det finns grupper som 

inte ser detta som ett alternativ. Det har också visat sig viktigt att planera 

åtgärder på ett sådant sätt att de genomförs. Flera av de åtgärder som 

planerats i kvarteret Runstenen har inte genomförts.  

Studien har kunnat visa på styrkor och svagheter när åtgärder för hållbara 

resor planeras. Närheten till service i närområdet är viktigt för resvanor. 

Faktorer som nära tillgång till garage kan ge motsatt effekt och inte bidra till 

visionen om hållbart resande med en mindre del biltrafik. Särskilt i de fall 

cyklar blir mindre tillgängliga än bilen genom att det saknas skyddad 

cykelparkering. Genom att ett konkret exempel från genomförandet av ett 

nybyggnadsprojekt studeras har boendes erfarenheter kunnat synliggöras vilka 

kan användas för framtida nybyggnadsprojekt i centrala lägen.  

Nyckelord: Hållbart resande, hållbar utveckling, stadsplanering, 

detaljplanering.   
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Abstract 

Sustainable traveling is an important part of sustainable development for cities 

and communities both today and in the future. Sustainable development are a 

goal both at national and local levels. This means a development where a 

transition for less car traffic and more sustainable traveling modes. To achieve 

a change in traveling modes actions can be made when planning for 

development of new dwellings to reduce car traffic in the stage of. 

This study examines the effect of the actions for sustainable transports by a 

study of the block Runstenen in Gävle. The block Runstenen was chosen for 

the study as the proposal was chosen in a competition for its sustainability 

among other factors. By looking at how planned actions such as car pool, 

parking and other factors influence the residents' travel habits, the results of 

the planning efforts can be studied. Interviews with five residents in the unit 

and questionnaires answered by 34 respondents give the residents a picture of 

how they look at their travels, what they have changed and what they want to 

change. 

The interest in changing their travel habits has proved to be different in 

different groups among residents. There are groups of residents who would 

like to change their travel to a more sustainable alternative and there are 

groups that do not see this as an alternative. It has proved to be important to 

plan actions in such a way that they can get implemented. Several of the 

measures planned in the Runstenen quarter have not been implemented.  

The study has been able to demonstrate strengths and weaknesses when 

planning with actions for sustainable travel. Nearby access to service is 

important for sustainable traveling. Factors such as nearby and easy access to 

garages prove to make an opposite effect and not contribute to the vision of 

sustainable travel with less car traffic. Especially in cases where bicycles 

become less accessible than the car because there is no protected bicycle 

parking. By studying an example from the implementation of a new 

construction project, residents' experiences have been made visible, which can 

be used for future new construction projects in central locations.  

Keywords: Sustainable travel, sustainable development, urban planning, 

detailed planning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Klimatförändringar har redan idag börjat göra sig påminda i människors vardag med 

extremare väder och en global temperaturökning (Smith m.fl., 2018) och visar på 

allvarliga problem inför framtiden vilket kräver drastiska förändringar redan nu 

(Åkerman & Höjer, 2006). Sättet att färdas och hur mycket tid som ägnas åt 

förflyttning har förändrats mycket genom historien (Metz, 2013). Sedan järnvägens 

intåg under 1800-talet har längden för personresor stadigt ökat. Även bilresorna har 

sedan dess blivit snabbare, längre och fler. Under senare tid har ökningen av resor 

stannat av vilket betraktats som ”peak car”. Utplaningen är ett trendbrott mot den 

ständiga ökning som tidigare skett. I flera stadskärnor har biltrafiken minskat vilket 

kan ses som ett positivt tecken på att utvecklingen går mot en minskning av biltrafik 

(Metz, 2013). Utvecklingen förklaras av flera faktorer, bland annat att tillgången till 

andra färdmedel har förbättrats och att behovet av förflyttning till viss del har 

minskat med den tekniska utvecklingen (Metz, 2013). Trenden är inte helt tydlig 

eftersom antalet personbilar i trafik fortfarande ökar i Sverige (Trafikanalys, 2018). 

Ett sätt att konkretisera hur stor förändring som behöver ske är att se till hur stor 

del av den miljöpåverkan som sker idag som är möjlig att fortsätta utan allvarliga 

konsekvenser för klimatet. Enligt Calthorpe (2013) krävs en förändring där 

växthusgasutsläppet minskar till ett utsläpp på 12 % per person jämfört med det som 

sker idag vilket skulle innebära en stor förändring i både levnadssätt och hur 

mobilitet sker. Förändringen till ett mer miljövänligt levnadssätt kan med detta i 

åtanke inte göras med enskilda lösningar (Calthorpe, 2013). För att åstadkomma 

denna drastiska förändring räcker det inte med en utveckling av transporter utan 

koldioxidutsläpp, det krävs också en minskning av det totala antalet transporter 

(Calthorpe, 2013). Fler och fler cykelvänliga städer växer fram vilket har skapat 

högre livskvalitet för många invånare, inte bara cyklisterna utan även andra invånare 

som gynnas av den minskade biltrafiken (Metz, 2013). Utvecklingen i de städer där 

bilåkandet minskar beror inte på någon enskild förändring. Den minskade biltrafiken 

är till stor del en kombination av minskat behov, ökade möjligheter att färdas på 

annat sätt och att möjligheterna att färdas i bil till någon del har minskat (Metz, 

2013). 

Faktorer som påverkar människors resande är sådant som påverkas bland annat vid 

planering och byggande av nya bostadskvarter. Ansvaret för att planera och bygga 

med hänsyn till hållbart resande faller på flera parter. Med det planmonopol som 

finns i Sverige finns ett ansvar hos kommuner att använda de medel de har för att 

skapa så bra förutsättningar som möjligt enligt plan och bygglagen (SFS:2010:900). 

Planering kräver idag bland annat ett minskat behov av transporter i stadsmiljö för 

att gå i linje med de krav på hållbarhet och miljöfokus som finns (Chapman, 2007). 
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Utöver att skapa förutsättningar för ett minskat behov av resor krävs också bra 

miljövänliga, hållbara resor för de resor som ändå behövs (Jabareen, 2006). Därmed 

är den planering som görs ett ramverk för förändringar och mycket viktig att beakta 

i den fortsatta samhällsutvecklingen.  

Gävle kommuns ambition är att transportfördelningen år 2030 ska vara jämt 

fördelad mellan de tre kategorierna 1. Cykel, 2. Kollektivtrafik och gång, samt 3. 

Bil och annat (Gävle kommun, 2014). Ungefär hälften av de huvudsakliga 

färdmedlen i Gävle kommun 2018 är bil (Trivector, 2019). Fler resor behöver ske 

med kollektivtrafik och cykel och en minskning av antalet bilresor behövs för att 

målet om en jämn fördelning mellan trafikslagen ska införlivas. En sådan fördelning 

där fler resor sker på ett miljömässigt hållbart sätt minskar trängseln vid de bilresor 

som ändå sker (Gävle kommun, 2014). Minskning av bilresor väntas kunna minska 

framförallt vid de korta resorna där möjligheten till andra färdsätt är god (Gävle 

kommun, 2014). Resor mellan 0,2 och 1,9 km sker idag i 24 % av fallen med bil. 

För resor mellan 2 och 3,9 km är det mer än hälften som görs med bil. En annan del 

av åtgärderna är att minska det totala antalet transporter. Transporter kan minsks 

genom en lokalisering med rätt sak på rätt plats, till exempel service och 

arbetsplatser på ett avstånd som inte kräver resor (Gävle kommun, 2014). För att 

åstadkomma en förändring av de korta resorna krävs en rad förändringar och 

förbättringar. Den nybyggnation som sker behöver göras på ett sätt som gynnar 

gång, cykel och kollektivtrafik för att kunna bidra till den förändring som 

eftersträvas. De val som görs vid planering och genomförande av nybyggnation går 

inte alltid att ångra i efterhand, varför det blir viktigt att genomföra en planering 

som på bästa sätt kan ge förutsättningar för hållbara resor. Studier har gjorts på stora 

byggprojekt där nya stadsdelar byggs eller bilfria zoner införs. Det finns inte samma 

underlag för hur åtgärder fungerar i nybyggnadsprojekt i medelstora städer likt 

Gävle.  
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1.2 Syfte och mål 

Studien syftar till att följa den planering och de åtgärder som gjorts i exemplet 

kvarteret Runstenen för hållbara resor samt att se hur de har implementerats och 

genomförts. Målet för studien är att få svar på hur genomförandet av planerade 

åtgärder som görs för att minska biltrafiken fungerar och se vad som är positivt och 

negativt med dessa. För att ha en god grund till vilka åtgärder som bör göras vid 

nybyggnation av bostäder krävs det kunskap om hur åtgärder som gjorts fungerar. 

Kunskap om hur utformning och genomförande påverkar boendes transporter blir 

också avgörande för att ge möjligheter för en planläggning som påverkar människor 

mot ett mer hållbart resande. Förslaget till kvarteret Runstenen valdes i en 

markanvisningstävling där hållbarhet var en aspekt som gjorde att förslaget vann. 

Därför valdes också kvarteret Runstenen som fall till denna studie. Genom att 

använda erfarenheter från kvarteret Runstenen kan framtida planering göras som en 

del på vägen mot en mer hållbar och miljösmart stadsutveckling.  

1.3 Frågeställningar 

o Hur har åtgärder för hållbara resor i detaljplanen för kvarteret Runstenen 

påverkat boendes resvanor? 

o Vilka åtgärder bör prioriteras vid nybyggnation av flerfamiljsbostäder i 

centrala lägen för att främja hållbart resande? 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till att se till den typ av åtgärder som kan göras på kvartersnivå 

i flerfamiljshus i centrala lägen. Med kvarteret Runstenen som exempel ser studien 

till hur mobilitetsåtgärder kan fungera i en medelstor stad som Gävle i en kommun 

på ca 100.000 invånare under 2018 (Statistiska centralbyrån, 2019).  

Mobilitetsåtgärder och åtgärder för hållbart resande kan göras på många sätt och från 

olika aktörer. Faktorer som riktlinjer, lagar och förmåner eller liknade innefattas 

inte i denna studie. Denna studie kretsar kring den påverkan kvarteret och de 

åtgärder som kan göras i dem.  Enskildas val och resvanor är inte det som i sak är 

intressant för studien. Enskildas val skapar dock tillsammans en bild av vanor och 

mönster som är intressant för studien och kan samtidigt ge svar på vad det är som 

påverkar dessa vanor.  
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2 Teori 

2.1 Hållbart resande 

Klimatförändringar och miljöhot har aktualiserat hållbar utveckling inom de flesta 

områden under senare år, stadsutveckling och bostadsbyggande är områden där 

hållbarhet är högaktuellt. Hållbarhet kan ses ur en mängd synvinklar och 

definitioner. I Brundtlandsrapporten som var en viktig del i att definiera och 

aktualisera hållbar utvecklig beskrivs hållbarhet som: 

“… development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (World Commission 
on Environment and Development, 1983) 

Ställningstagandet beskriver hur hållbar utveckling är något som fungerar både idag 

och i framtiden. Tidsaspekten i denna definition är långsiktig och innefattar flera 

aspekter av hållbarhet (Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket, 2010). 

Innebörden gör också att det inte räcker med lösningar som är bra för framtiden om 

de inte fungerar idag. Det går inte att skjuta på problemet och se till fungerande 

transportlösningar idag om de inte ger tillräckliga förutsättningar för framtida 

generationer att möta sina behov. Målet med hållbar utveckling blir därmed att 

lämna efter sig en värld som fortfarande har kvar många av jordens resurser och 

tillgångar under tiden som en fungerande samhällsutveckling pågår. Under 

framtagandet av Agenda 21 fick också de tre hållbarhetsperspektiven ekonomisk, 

social och ekologisk hållbarhet samt relationen mellan dessa sitt genombrott (Cars, 

2011). Hållbarhetsperspektiven består ofta av en bild där de tre 

hållbarhetsperspektiven delvis överlappar varandra vilket ska representera hållbarhet 

som den del där ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet möts. Det finns ofta 

flera konflikter när hållbarhet eftersträvas eftersom det sällan finns ett rätt svar på 

vad som är hållbart. De olika perspektiven kan gå emot varandra där det som till 

exempel är socialt hållbart kan gå emot det som är ekonomiskt hållbart (Cars, 2011) 

Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2016) konkretiserar en mängd olika områden som 

behöver åtgärdas eller utvecklas för en hållbar utveckling. Bland annat finns mål 11 

”Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.” Målen 

konkretiseras av flera delmål, bland annat mål 11.3 ”Till 2030 verka för en 

inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, 

integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla 

länder.”(Regeringskansliet, 2016)  Genom att bland annat peka på en hållbar 

urbanisering sätts fokus på att den bebyggelse och utveckling som sker ska göras på 

ett sätt som är gynnar såväl dagens som framtida generationer. Det finns många 

delar av samhällsplanering och urbanisering som ingår i en hållbar urbanisering varav 

persontransporter är en. Persontransporter är de resor som görs med syfte att 
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transportera sig mellan olika punkter som jobb, skola och service. De innefattar inte 

resor som syftar till en förflyttning av varor eller tjänster. Persontransporterna ökar 

i Sverige idag (Boverket, 2012). De ökande antalet persontransporter ger det svårt 

att uppfylla målen från Agenda 2030. Personresorna behöver därmed minska totalt 

sett och i synnerhet gäller det persontransporter med bil (Boverket, 2012).  

Vad som är hållbart resande finns det flera definitioner av men gemensamt för dem 

är att det innebär minskade utsläpp av växthusgaser. En hållbar stad definieras i 

projektet ”HASTA – en hållbar attraktiv stad” som en stad som tillgodoser invånares 

behov utan att äventyra framtida generationers behov (Institutionen för Teknik och 

samhälle, 2009).  Hållbara städer är likt hållbar utvecklig på det sätt att det handlar 

om både dagens funktion och framtiden. I den hållbara staden har invånarna också 

möjlighet att leva på ett sätt som fungerar bra både idag och för framtiden. 

Människor ska kunna förflytta sig och använda staden på ett miljömässigt hållbart sätt 

och samtidigt få sina behov tillgodosedda (Institutionen för Teknik och samhälle, 

2009).  Transporter sker på ett sätt som är bra ur både ekonomisk och miljömässig 

synpunkt samt vara gynnsamt för hälsa (Sveriges kommuner och landsting & 

Trafikverket, 2010).  Vidare kan hållbara resor konkretiseras till i första hand cykel, 

gång eller kollektivtrafik (Institutionen för Teknik och samhälle, 2009). Resor som 

helt kan uteslutas kan också räknas till hållbara (Sveriges kommuner och landsting & 

Trafikverket, 2010). Aspekten att trafiksystemet ska fungera på ett tillfredställande 

sätt innebär att vissa biltransporter som sker genom bilpool eller med fossilfria, 

bränslesnåla fordon kan räknas som hållbara. Enbart en övergång till fossilfria fordon 

är dock inte hållbart (Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket, 2010). 

Elbilar eller andra lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser minskar inte 

trängsel och buller samt utsläpp av partiklar (Boverket, 2012) varför en minskning 

av resandet i bil behövs snarare än endast en förändring av drivmedlet.  

2.2 Platsens lokalisering och dess betydelse 

Det är i städerna som möjligheterna att utveckla hållbara transportlösningar är som 

bäst (Global utmaning, 2011). Mycket tack vare att det är i städerna som 

transportsträckan kan vara kort och många människor finns som underlag för 

hållbara transportalternativ i och med den närhet och täthet som finns i städer (Cars, 

2011). Så många som 20 % av resor i Sverige är under 2 km (Boverket, 2012). 

Denna sträcka går de flesta människor på 20 minuter och med cykel tar resan bara 

några minuter. En förändring av dessa resor kan göra stor skillnad vad gäller både 

utsläpp av växthusgaser, partiklar och buller med mera. Möjligheterna att öka 

andelen gång och cykelresor vad gäller de korta resorna är därmed goda. Planering 

för cykel och fotgängare i städer ställer andra krav än den planering som traditionellt 

sett gjorts där biltrafiken varit i fokus. Fokus har senare börjat ändras och fler städer 

prioriterar skyddade trafikanter i planeringen idag (Boverket, 2012). Trots att städer 
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ger bra förutsättningar för hållbart resande finns det också faktorer som medför att 

andra miljömål kan påverka möjligheterna att göra åtgärder. Vid planerandet för 

bostäder som skulle kunna minska behovet av resor kan bullernivåer vara ett hinder 

för ny bebyggelse när de placeras i centrala lägen (Cars, 2011). Samtidigt finns det 

en korrelation mellan städer med högre densitet och resor som inte sker med bil 

(Crepeau & Crane, 2010). En effektivare markanvändning skapar möjligheter för 

kortare och effektivare resor samt större andel kollektiva resor och resor med cykel. 

Byggnation som innebär en effektivare markanvändning eller förtätning är vanlig i 

svenska städer idag. Förtätning ger inte bara en förändring i det bostadsbestånd som 

finns och hur den ser ut utan skapar också förutsättningar och krav på andra 

lösningar för personresor än det som tidigare planerats. Tidigare fanns många 

exploateringar i städers utkanter där kollektivtrafik sträckte sig ut till de olika 

bostadsområdena (Boverket, 2019).  

Tillgänglighet diskuteras ofta när det kommer till samhällsplanering som en viktig 

faktor. Tillgängligheten innebär att invånare har goda möjligheter att nå service som 

handel och sjukvård samt skolor och arbetsplatser (Sveriges kommuner och landsting 

& Trafikverket, 2010). Möjligheten att nå service säger inget om hur de nås, med 

vilket färdsätt eller med vilket avstånd. Det står klart att ökad rörlighet inte ger 

bättre tillgänglighet. Ökad rörlighet, alltså att avståndet mellan hem, skola, 

arbetsplats och service ökar när dessa ligger utspridda försämrar tillgängligheten 

(Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket, 2010).  Konsekvenserna av 

rörlighet är en faktor som gör att det inte går att förbättra tillgängligheten i städer 

genom att resa mer. Ökade avstånd tycks endast öka rörligheten för den grupp som 

har tillgång till bil (Global utmaning, 2011). Tillgängligheten tycks snarare öka när 

resorna blir färre och kortare. Det är fler som inte har tillgång till service när det till 

exempel är utlokaliserat till externa köpcentra genom att de inte har möjlighet att 

resa eller att det försvårar resan med ökad tid och kostnad (Sveriges kommuner och 

landsting & Trafikverket, 2010). Externa köpcentra fungerar även till stor del som 

mötesplatser från vilka de grupper som inte har möjlighet att resa stängs ute (Knox 

& Pinch, 2010, s. 279). Hållbara väl fungerande städer skapas därför där många 

resor kan undvikas eller göras med korta avstånd. De korta avstånden till skolor och 

arbete med mera minskar både tiden som förloras vid resan, kostnaden och 

miljöpåverkan (Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket, 2010). Det 

avstånd som människor föredrar att ha till olika målpunkter varierar också beroende 

på vilken typ det är. Vanligen föredrar människor att det finns en park i närheten 

och skolor i närområdet medan andra typer av målpunkter som affärer gärna får vara 

på något länge avstånd där de inte riskerar att störas av verksamheten (Knox & 

Pinch, 2010, s. 276). Avstånd och användningen av mark påverkar till stor del 

hållbarheten i staden. Mer rörelse och fler eller ur någon synpunkt bättre resesätt 

ger inte hållbara städer. Det går därmed inte att bygga trafiklösningar för att lösa 
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tillgänglighetsproblem. Snarare gynnas tillgänglighet och hållbarhet av att resandet 

minskar (Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket, 2010). Dessutom kan 

dessa kortare resor ske med cykel, gång eller kollektivtrafik som färdsätt i en högre 

grad. Eftersom ökat resande inte gynnar städerna har nu allt mer stadsplanering 

övergått från att bygga ut vägar till att förändra resmönster (Sveriges kommuner och 

landsting & Trafikverket, 2010). Fyrstegsprincipen som framtagits av Trafikverket 

ger samma riktning. Det första steget är att tänka om, alltså åtgärder som kan 

påverka behovet av att resa eller valet av färdsätt. Steg ett innefattar en förändring av 

vanor och normer utan att bygga. Det är först vid steg 4 som nya investeringar eller 

utbyggnader ska ske (Trafikverket, 2018).  

2.3 Vanor, mönster och normers inverkan 

Medvetenheten kring miljöhot ökar och fler invånare börjar reflektera över sitt 

avtryck på jorden. Förändringar som att källsortera och skippa plastkassen i affären 

är något som allt fler svenskar börjar göra medan andra saker som att resa mindre 

med bil tycks vara svårare att genomföra. De beteenden som finns i samhället 

handlar både om vanor, mönster, attityder och normer. Ofta gäller det att hitta de 

lösningar som medborgaren ser kan fungera i sitt dagliga liv. Bilägandet ökar i 

Sverige (Trafikanalys, 2018) medan också miljödebatten och diskussionen om 

utsläpp från bilar är aktuell. Medvetenheten om att det inte är bra för miljön att åka 

bil är stor men att realisera det till miljömedvetna vanor tycks ännu inte ha skett i 

någon större utsträckning. Detta har en mängd anledningar. Det finns en kultur som 

säger att den som har möjlighet och har råd att ha bil har det (Trivector Traffic, 

2018). Kollektivtrafiken har lägre status än bilen vilket är ett tecken på hur kulturen 

gynnar bilägande (Risser, 2010). Bilen har under lång tid inte bara fungerat som 

transportmedel utan även som en symbol för frihet och status (Engström, 2011). 

Det finns också en vana att använda bil som gör att människor inte ser möjligheten 

att vara utan densamma. Alternativen blir inte tillräckligt tydliga eller attraktiva när 

bilen står som ett smidigt och enkelt alternativ. Det är mycket svårt att uppnå en 

förändring om människor inte upplever att det är till fördel för dem (Risser, 2010). 

Fördelarna måste överväga nackdelarna. När det inte finns en uppenbar fördel att 

använda andra resesätt än den egna bilen skapas en inlåsningseffekt där den som är 

van och har möjlighet att ha bil får svårt att se andra alternativ (Strömberg, 

Karlsson, & Sochor, 2018).  

I vissa fall handlar svårigheten att uppnå förändring om att personer inte har 

alternativ som fungerar tillräckligt bra utöver bilen. Det kan dock också finnas en 

mer eller mindre riktig föreställning bland personer om att det inte finns andra 

fungerande sätt eller att dessa är dåliga(Strömberg m.fl., 2018). Attityder och 

föreställningar om de olika resesätten ger samhällsplanering en viktig roll i att så 

långt det går förbättra möjligheterna för medborgare att både upptäcka, prova och 
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använda mer hållbara färdsätt än bilen (Ljungberg Toulson & Mattsson, 2018). 

Samhällsplanering kan komma att handla om mer än att se till att kollektivtrafik och 

andra hållbara resalternativ finns. Uppdraget kommer också att handla om att 

alternativen attraktiva och synliggjorda.  

2.3.1 Beteendeförändring  

För att förändra ett beteende hos en befolkning räcker inte enskilda satsningar på 

förbättrad kollektivtrafik eller skatter och avgifter. Förändring kräver insatser på 

olika nivåer, från lagar till lokala åtgärder (Sveriges kommuner och landsting & 

Trafikverket, 2010). För att minska biltrafiken anser Boverket (2012) bland annat 

att fler åtgärder behövs både vad gäller fysisk planering och andra faktorer som 

avgifter. Både motiverande åtgärder för bra val och hindrande åtgärder för mindre 

önskvärda val blir viktiga. Det blir också viktigt med en variation av åtgärder för att 

nå bäst effekt. Där kan så kallade mjuka åtgärder öka användandet av andra 

investeringar i till exempel kollektivtrafik (Sveriges kommuner och landsting & 

Trafikverket, 2010). Mjuka åtgärder finns ofta inom mobility management som syftar 

till att skapa förändrade resvanor med just åtgärder som informationskampanjer och 

marknadsföring med mera (Cairns m.fl., 2008). Nudging är även det fenomen som 

används för beteendeförändring. Det innebär en påverkan för att personer ska göra 

bättre val. Ofta genom att göra det lätt att göra rätt val, utan att för den delen 

inskränka på personers fria vilja (Ljungberg Toulson & Mattsson, 2018). Förändring 

vad gäller resande kan inte ske för en stor mängd människor med olika 

förutsättningar på samma sätt och på samma gång. Åtgärder görs brett så att de 

påverkar många människor samtidigt men ger också olika stor effekt på olika 

människor. Målgruppen är därmed viktig för att uppnå så goda effekter som möjligt. 

Kvinnor är en grupp som är mer positiva till förändringar som innebär mindre andel 

bil (Trivector Traffic, 2018). Kvinnor är också överrepresenterade i den grupp 

människor som väljer bort bilen till förmån för ett mer hälsofrämjande färdsätt 

(Trivector Traffic, 2018). En grupp som använder mycket bil och som inte är 

beredd att ändra på det är höginkomsttagare, i huvudsak män. Denna grupp är 

vanemässigt bilister och i gruppen finns också en starkare känsla av bilen som 

statussymbol (Trivector Traffic, 2018). Förändring hos olika individer och olika 

grupper beror på hur nära en förändring av resvanor personerna befinner sig. Vissa 

grupper gynnas av informationskampanjer för att öka medvetenheten om frågorna 

(Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket, 2010). Andra grupper har 

kommit närmare en förändring och gynnas av att prova på för att nå en 

beteendeförändring (Kävlinge kommun, 2018).  
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2.3.2 Förändring från början 

Det är under utveckling av ett nytt bostadsområde viktigt att minska beroendet av 

bil från början när människor flyttar in då detta skapar goda vanor. I Freiburg, 

Tyskland har inom ett projekt som syftar till bilfritt område gjorts insatser som ger 

ekonomisk belöning av att inte äga bil (Beatley, 2003). Insatserna har till största 

delen gjorts genom att bilägare får betala en ansenlig summa pengar för plats i 

parkeringsgarage. Genom dessa incitament motiveras boende att välja att avstå bilen 

vilket i exemplet i Freiburg gjort att hälften av de boende valt att avstå bil (Beatley, 

2003). I projekt i Köln som syftat till bilfritt boende har det visat sig vara viktigt för 

utfallet att området tidigt profilerats som bilfritt. Profileringen har lockat en grupp, 

till stor del bestående av barnfamiljer, som sett ett bilfritt område som en tillgång 

(Roth, Hult, Hult, Vikengren, & Koucky, 2018).  

2.4 Åtgärder för ökat hållbart resande 

2.4.1 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik samlar rörelse och människor och ger ökad upplevd trygghet i staden 

genom den ökade rörelsen av människor (Global utmaning, 2011). Genom att 

människor samlas vid brytpunkter kan en levande stad upplevas och bidra till 

ytterligare rörelse. Brytpunkterna ger plats för sociala möten och gynnar den sociala 

hållbarheten (Smidfelt Rosqvist, 2011).  Dessutom ger kollektiva transporter en 

besparing av det utrymme som används i staden jämfört med resor med bil (Smidfelt 

Rosqvist, 2011). Det utrymme som annars upptas av bilar kan användas till annat 

såsom gång och cykelvägar, grönska eller bostäder och service. En ökad 

kollektivtrafik kan i förlängningen också öka trafiksäkerheten genom att riskerna för 

oskyddade trafikanter minskar när biltrafiken minskar (Smidfelt Rosqvist, 2011). 

Personers ökade rörlighet som ges när personer rör sig till och från hållplatser ger 

positiva hälsoeffekter. Dessutom medför utsläpp av avgaser och partiklar inte bara 

miljöproblem utan också direkta hälsoproblem vilka kan avhjälpas om trafiken 

minskar (Risser, 2010).  

Andelen privatägda bilar påverkas av många faktorer som läge och kultur men 

påverkas också av tillgång till kollektivtrafik. Tillgången till kollektivtrafik nära 

boendet och trafikens frekvens gör att antalet ägda bilar minskar och det kollektiva 

resandet ökas (Crepeau & Crane, 2010). Andelen ägda bilar är en avgörande faktor 

för hur många persontransporter som kommer att ske med bil och hur många som 

sker med kollektivtrafik (Crepeau & Crane, 2010). Tillgången till egen bil ökar 

nämligen användandet av densamma drastiskt (Strömberg m.fl., 2018). Ett sätt att 

öka andelen hållbart resande är att ge de boende i ett nybyggnadsprojekt 

förmånligare tillgång till kollektivtrafik genom t.ex. rabatter eller biljetter då 
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förhoppningen är att det ger fördelar för alla parter (Sommer & Lambrecht, 2016). 

Såväl den boende, transportbolaget som staden.  

2.4.2 Parkeringar 

Det finns en påvisad korrelation mellan antalet parkeringar och mängden resor 

(Crepeau & Crane, 2010), mer parkering ger mer trafik. Korrelationen ger att 

antalet parkeringar som byggs bör vara väl avvägt för att inte gynna en oönskad 

ökning av biltrafik eller skapa hinder för en övergång till mer hållbara transportsätt. 

Samtidigt kan parkeringstalet inte heller vara allt för lågt utan andra alternativ för att 

inte orsaka trafikproblem. Byggnationer och beslut i stadsplanering är avgörande för 

hållbarhet och funktion inte bara idag utan även 50 år framåt i tiden (Åkerman & 

Höjer, 2006). Den hållbara planeringen kan därmed inte skjutas på framtiden. Ett 

sätt som idag används i planering är att använda parkeringstal för såväl verksamheter 

som boende för att förhindra en allt för stor tillgång till parkering (Boverket, 2018). 

Parkeringstal används som en vägledning där olika faktorer som läge i staden och typ 

av boende med mera tillsammans med antalet planerade bostäder avgör hur många 

parkeringar som bör anläggas. Parkeringstalet kan ha både max och minimi-tal och 

innefatta såväl bilparkeringar som parkeringar för cyklar och andra fordon (Roth 

m.fl., 2018). Under senare år används ofta flexibla parkeringstal där större variation 

beroende på hur projektet ser ut och vilka funktioner som finns i närområdet 

påverkar. Dessutom innebär det flexibla parkeringstalet att mobilitetsåtgärder som 

bilpool eller kollektivtrafikkort ger möjlighet att minska på antalet parkeringar. 

Minskningen av antalet bilplatser som byggs ger en kostnadsbesparing för 

byggherren som kan bekosta mobilitetsåtgärderna (Boverket, 2018).  

Avståndet mellan bostaden och parkeringen kan ha en avgörande betydelse för 

användningen av bil (Roth m.fl., 2018). När parkeringarna är lokaliserade på 

avstånd från bostäderna är bilen inte ett lika attraktivt alternativ till förmån för andra 

färdsätt som kollektivtrafik (Roth m.fl., 2018). Närmare tillgång till cykel eller 

kollektivtrafik än bil ger det hållbara resandet en fördel och gör det enklare att göra 

ett hållbarart val. (Risser, 2010). I flera projekt som gjorts med syfte att sänka 

parkeringstalen har parkeringsplatser som är direkt anslutna till bostadskvarteret 

varit ett hinder för en mer flexibel användning av parkeringsplatserna (Roth m.fl., 

2018). Vissa möjligheter för bilpool stängs ute då parkeringen i det fallet endast kan 

nås av boende (Roth m.fl., 2018).   

2.4.3 Delningstjänster 

Delningstjänster som bilpool och hyrcyklar är lösningar som ofta nämns inom ämnet 

hållbart resande. Hyrcykelsystem är vanliga i större städer idag och även andra typer 

av fordon som elsparkcyklar blir allt vanligare. Personer som är medlemmar i en 

bilpool tycks äga färre bilar och sammantaget köra mindre bil (Laine m.fl., 2018). 
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Införandet av bilpool innebär en investeringskostnad, medlemsantalet i bilpoolen är 

inte alltid fulltaligt från start utan kan komma att växa när bilpoolen finns på plats 

vilket påverkar lönsamheten (Vägverket, 2003). Hur effektiva bilpooler är kan ses 

ur flera perspektiv. Bilpool ses ofta som ett alternativ till egen bil där förhoppningen 

är att minska antalet bilar och mängden trafik. Det finns studier som tyder på att 

bilpoolen snarare kan bli ett alternativ till kollektivtrafik än att minska biltrafiken 

(Paulsson, 2018). Resultatet är inte entydigt men frågan om vilka resor som ersätts 

med hjälp av bilpool är viktig att förstå. En anledning till att det kollektiva resandet 

tycks minska med bilpool som alternativ var att majoriteten av testpersonerna inte 

tidigare hade tillgång till bil. Samtidigt finns också positiva effekter där personer som 

fick prova bilpool visade sig använda gång och cykel i större utsträckning (Paulsson, 

2018). Bilpoolen tycks vara effektivast för resor där kollektiva färdmedel som buss 

och spårväg inte finns som alternativ (Paulsson, 2018). Räknat per körd kilometer 

per person tycks bilpool minska bilåkandet (Laine m.fl., 2018). Några deltagare 

ökar alltså sitt resande med bil medan andra drastiskt minskar sitt användande. Det 

finns flera skillnader som kan påverka hur användningen av bilpool och egen bil 

skiljer sig åt. Vid användandet av bilpool är tillgången till bil inte densamma 

eftersom det innebär att en bokning behöver göras och bilen kan vara upptagen vid 

det tillfället. Bilpool innebär också att kostnaden för den specifika resan blir mer 

påtaglig än vid användandet av egen bil (Laine m.fl., 2018). Varje resa innebär, med 

lösningar såsom bilpool som alternativ, ett ställningstagande av vilket färdmedel som 

är det bästa för just den resan (Vägverket, 2003). Bilpoolen medför därmed inte den 

inlåsningseffekt som traditionellt privat ägande av bil innebär (Strömberg m.fl., 

2018) men ger ändå friheten av att ha tillgång till bil (Vägverket, 2003). Beslutet för 

att ingå i en bilpool är ofta ett svårt beslut och kräver eftertanke. Det är ofta ett 

beslut som kan tas först efter att möjligheten funnits under en period och beslutet 

fått växa fram (Vägverket, 2003) 

Ca 20 % av Sveriges befolkning beräknas kunna tänka sig att gå med i en bilpool 

(Vägverket, 2003). Inräknat att bilar i bilpool byts ut oftare kan en bilpool ersätta 3-

8 privata personbilar vilket också ger besparingar för miljön vid produktionen av 

bilar. Bilpooler har också i större utsträckning mer energieffektiva bilar och elbilar 

än privatägda bilar vilket minskar utsläppen av växthusgaser (Laine m.fl., 2018). 

Trafikverket rekommenderar också att bil i bilpool inte är äldre än 4 år (Vägverket, 

2003). En bilpool rekommenderas användas av minst 6 personer per bil, i Sverige är 

dock medlemsantalet per bil i bilpool snarare kring 15- 20 medlemmar (Vägverket, 

2003).  

2.4.4 Kombinationen av flera möjligheter 

Hållbart resande tycks gynnas av en tillgång till flera möjliga resalternativ samtidigt 

(Laine m.fl., 2018). I Amsterdam har exempel gjorts genom att tidigt ge förmåner 
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och tillgång till förmånlig kollektivtrafik och bildelningstjänster (Beatley, 2003). 

Syftet var att ge ett alternativ som minskar behovet av att äga egen bil. För 

bostadsbolaget ger det fördelar i form av identitetsskapande, kundlojalitet och 

kostnadsbesparing gällande parkering (Sommer & Lambrecht, 2016). 

Transportbolaget får ökat underlag och därmed ökade möjligheter till utveckling av 

trafiken (Sommer & Lambrecht, 2016) vilket ger en positiv spiral där utvecklingen 

ger allt fler nya passagerare (Åkerman & Höjer, 2006). Den minskade biltrafiken 

gynnar också staden i form av minskade påfrestningar och en bättre levnadsmiljö. 

Gynnsamma effekter för stadsmiljön finns för satsningar till boende, men kan också 

gälla fler typer av satsningar för hållbart resande än enbart kollektivtrafikbiljetter 

(Sommer & Lambrecht, 2016).  

Andra exempel på försök till att minska invånares beroende av bilen finns till 

exempel i projekt som involverar ”Mobility as a service” (Maas) (Laine m.fl., 2018). 

”Mobillity as a service” innebär att flera transportmöjligheter finns samlade så att till 

exempel kollektivtrafik och bilpool kan nås med användande av samma tjänst (Laine 

m.fl., 2018). Ett sådant projekt genomfördes under en 6-månadersperiod i 

Göteborg där tillgången till olika former av färdmedel paketerades och användarna 

gavs möjlighet att tillgå flera olika färdmedel. Under projektet studerades bland 

annat eventuella förändringar i människors resmönster och val av färdsätt 

(Strömberg m.fl., 2018). Efter projektet kunde ett antal effekter ses, en sådan är 

hur tillgången till flera olika transportsätt istället för tillgång till egen bil ger 

personer möjlighet att göra val för olika behov vid olika tillfällen. Valet för varje 

resa står i kontrast till den inlåsningseffekt som kan uppstå vid ägande av en bil där 

det finns ständig och nära tillgång samt det ekonomiska åtagande som skett redan vid 

inköp av en bil (Strömberg m.fl., 2018).  Deltagare var efter studien mer positiva 

till kollektivtrafiken och dess funktioner och överraskades av hur många resor som 

gick att göra med kollektivtrafik där de tidigare trott att de behövde tillgång till bil. 

Vissa resor visade sig också kunna undvikas helt när en egen bil inte var tillgänglig på 

samma sätt (Strömberg m.fl., 2018). Sammantaget fanns flera aspekter kring 

resandet som visat sig kunna förändras beroende på att tillgången till olika färdmedel 

gjorts tydligare och bättre tillgängliga utan att för den delen förändra trafiken i sig.  
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3 Metod 

En fallstudie definieras som en grundlig undersökning eller studie av ett fall som kan 

vara representativt för ett en princip, ett fenomen eller liknande (May, 2011). 

Kvarteret Runstenen har kommit att bli ett fall som gett svar på hur andra fall med 

byggnation i medelstora städer kan hantera de frågor som studien avser. Det finns 

också risker med en fallstudie där resultaten riskerar att inte bli tillräckligt breda för 

att ge tillräckliga svar ur forskningsperspektiv. Risken kan avhjälpas genom att 

studien ställs i kontext med annan forskning (May, 2011). Fallstudiens styrka ligger i 

att hitta aspekter av analysen som kan vara representativa för andra fall med liknande 

förutsättningar varför valet av fall blir viktigt för utfallet (May, 2011). Kvarteret 

Runstenen kan på det sättet jämföras med andra projekt med liknande läge till 

centrum och i städer av liknande karaktär.  

Figur 1 Beskrivning av den arbetsgång som studien innefattat, från analys av tidigare forskning och 
detaljplan till resultat.  



 

14 
 

 

Inledningsvis analyserades detaljplanen för kvarteret Runstenen samt tidigare 

forskning och riktlinjer inom ämnet (Figur 1). Ur detaljplanen togs de delar som 

berör beskrivning av hållbarhet, trafik och mobilitet av någon typ. Analysen gav 

utdrag ur detaljplanen som används under intervjuer och enkätundersökning. Under 

intervjuer används de åtgärder som framkommit i tidigare steg som underlag för 

frågor, varefter intervjuerna transkriberades och kodades. Enkätundersökningen 

efterfrågade vanor, förändringar av vanor och intressen för delningstjänster. 

Resultatet av enkätundersökningen sammanställdes och analyserades. Den 

sammanställning som kommit av enkätundersökningen vägdes samman med 

intervjuerna. Resultatet av flervalsfrågor och de kortfattade öppna svar som finns i 

enkäten kan ytterligare förklaras av mer ingående förklaringar under intervjuer. 

Intervjuerna är färre till antal och är inte representativa för alla som svarade på 

enkäten men i de fall en grupp beskriver en liknande ståndpunkt användes intervjuer 

som ytterligare förklaring.  

Alla intervjuer och enkäter behandlades helt anonymt genom att endast beräknade 

och/eller kodade svar presenteras. De citat som användes från intervjuer och 

enkäter var av ett slag där den enskilda respondenten inte gått att utläsa. Inga 

personuppgifter utöver namn har behandlades under studiens gång. I resultatet av 

enkätundersökningen framgår ålder och könstillhörighet av de svarande.  

3.1 Intervju med boende 

För att ge boende en möjlighet att uttrycka hur de ser på de åtgärder som planerats i 

kvarteret och fånga hur boende idag ser på ansvaret och genomförandet av sådant 

som kan påverka resvanor i kvarteret genomfördes personliga intervjuer. Dessa 

intervjuer gav boende möjlighet att uttrycka sin syn på hur kvarteret fungerar ur 

transportsynpunkt, vad som är positivt respektive negativt och om det är något de 

saknar (Bilaga A). Urvalet baserades på boende som uttryckt sig vara intresserade av 

att delta när de tillfrågats per telefon. Först kontaktades personer ur 

bostadsrättsföreningens styrelse. Ytterligare personer från bostadsområdet 

kontaktades även genom en snöbollseffekt (May, 2011) där intervjuad person 

kunnat ge kontaktuppgifter till ytterligare personer. 5 personer intervjuades vid fyra 

tillfällen. Detaljplanen för Kvarteret Runstenen presenterades för 

intervjupersonerna som underlaget till byggandet av kvarteret. Under intervjuerna 

ställdes frågor utifrån detaljplanen och de åtgärder som gäller trafik och resor som 

beskrivs i planbeskrivningen. I planbeskrivningen finns en beskrivning av varför 

förslaget valdes i den markanvisningstävling som genomfördes. Respondenten fick 

möjlighet att beskriva hur denne ser på beskrivningen av det vinnande förslaget i 

förhållande till det som nu är deras bostadsområde. Det finns även beskrivningar av 

kvarteret som använts i marknadsföring av byggprojektet som respondenten får ta 
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ställning till (Bilaga A). De åtgärder som specifikt angetts i detaljplanen som 

informationstavlor, parkeringar av olika slag för både cykel och bil samt den bilpool 

presenteras där respondenten kan beskriva sin inställning till de olika åtgärderna. 

Respondenten var fri att själv utveckla och definiera till exempel hållbarhet ur sitt 

synsätt varför begrepp i huvudsak inte definieras om det inte efterfrågas. Hållbarhet 

är en fråga som kan betyda mycket ut många olika synvinklar och det finns heller 

inte alltid ett rätt svar på vad hållbarhet innebär. Om definitionen hade förklarats 

finns risk att svaret blivit alltför präglat av den definition respondenten just hört. 

Det var mer intressant för studien att hitta de boendes egen syn på vad som gör 

kvarteret hållbart och om det ses som hållbart.  

Ostrukturerade intervjuer ger chans till fördjupning och en djupare förståelse för 

den intervjuades åsikt (May, 2011). Struktur i frågorna kan däremot ge en tydlig 

utgångspunkt där alla intervjuer utgår från samma frågor vilket kan ge en tydligare 

bild av olikheter och likheter i olika intervjuer och ge mer jämförbara resultat 

(Trost, 2005). Semistrukturerade intervjuer kan ge fördelar av båda formerna. 

Respondenten kan utveckla svar som denne önskar utan att ledas att svara i former 

av antal eller specifika svar (Trost, 2005). Hypotetiska frågor bör enligt Trost 

(2005) undvikas eftersom de ofta blir svåra att ge ett riktigt svar på. I de fall 

hypotetiska frågorna ändå ställs är det viktigt att de är enkla och koncisa i sin 

uppbyggnad (Trost, 2005). Under intervjuer av kvalitativa typ finns en risk att 

svaren inte blir så förklarande som önskat vilket kräver följdfrågor. För att undvika 

att följdfrågor upplevs kritisera det svar som getts bör inte ”varför?” användas som 

följdfråga. Istället bör frågor likt ”Berätta vidare” eller ”Kan du utveckla det” 

användas (Trost, 2005) 

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer med följdfrågor och där den 

intervjuades egna uttryck styr delar av intervjun. Denna struktur gav möjlighet att ta 

del av de fördelar som finns med strukturerade intervjuer för att ge jämförbara 

resultat mellan olika intervjuer. Strukturering fanns i form av ett antal färdiga frågor 

som fanns angivna redan innan intervjun börjar. Den ostrukturerade delen bestod i 

att frågorna var öppna där den intervjuade hade möjlighet att själv utveckla sitt svar. 

Likheter och olikheter i svaren från de olika intervjuerna kan ändå ses när alla 

intervjuer utgått från samma frågor. Det fanns också möjlighet för följdfrågor och 

risken att svaren inte är tillräckligt beskrivna har undgåtts. Till stor del undveks 

hypotetiska frågor. Det fanns dock vissa frågor som kan uppfattats som hypotetiska 

som ställdes under intervjuerna. Dessa frågor handlar om uppfattningen om hur 

åtgärderna som diskuterats har haft effekt på det egna resandet och vilka 

delningstjänster personerna skulle vara intresserade av. För att frågan skulle vara så 

enkel som möjligt att svara på lades extra fokus på att de frågorna var konkreta. 

Under intervjuerna gavs i de allra flesta fall mycket utförliga och beskrivande svar på 

frågorna. Vid några tillfällen användes följdfrågor som, ”vad tänker du om det?” 
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Intervjuerna transkriberades och kodades samt sammanfattades till mer konkreta ord 

som kan representera det svar som getts. Därigenom kan det gå att se vilka svar som 

liknar varandra mellan de olika intervjuerna där samma kod eller liknande ämnen är 

gemensamma. Efter kodning tas även hela eller delar av svar från intervjuerna med 

där personerna beskriver sin uppfattning i en viss fråga. Eftersom intervjuerna till 

stor del beskriver orsaker och förhållanden gav hela svar möjlighet att ta del av 

respondentens uppfattning i egna ord. Intervjusvaren kunde på så sätt beskriva det 

som också framkom vid enkätundersökningen. I studien användes intervjusvaren i 

sammanfattad form där enskilda svar presenterades anonymiserat så att det inte 

framgick vem som gett vilket svar. Intervjuerna gav svar på frågor om hur 

planeringen av kvarteret enligt de boende själva har påverkat dem. De gav också en 

bild av vad som är viktigt gällande boendet och hur väl kvarteret nu uppfyller det 

som beskrivits om kvarteret till exempel vad gäller hållbarhet och funktion.  

3.2 Enkätundersökning 

Fokus under enkätundersökningen var att fånga de boendes resvanor och benägenhet 

att använda olika färdmedel samt intresse för delningstjänster. Frågorna ställdes dels 

där den svarande kunde kryssa i ett eller flera alternativ och dels genom att själv 

skriva ett kortare svar.  

Det finns en resvaneundersökning som gjordes 2018 i Gävle kommun. I 

resvaneundersökningen samlades data om resor med hjälp av deltagarens smarta 

telefon och den registrering som gjordes i appen av olika typer av resor (Trivector, 

2019). Uppgifter om hushållet och deltagaren själv fanns också med utöver 

registrerandet av resor. Metoderna skiljde sig åt i resvaneundersökningen i Gävle 

kommun och i denna studie. Appen kunde registrera resor som vissa deltagare 

annars inte skulle ta med som en resa när det gäller till exempel gång (Trivector, 

2019). Deltagarantalet skiljer sig också mycket åt vilket är att beakta när det gäller 

jämförelser mellan dessa.  

Några av de resultat som finns i den rapporten kan gå att jämföra med de uppgifter 

som framkom under enkätundersökningen i kvarteret Runstenen. Uppgifter där 

respondenten själv får ange sin uppfattning om hur de ändrat sitt färdsätt kan 

jämföras. En del av frågorna liknar därmed de som ställts under Gävle kommuns 

resvaneundersökning 2018 (Trivector, 2019) i syfte att kunna jämföra dessa svar. 

Åldersindelning och det intervall i avstånd som kan uppges i enkäten är därför också 

liknande. Resvaneundersökningen görs på ett annat sätt än enkätundersökningen.  

För att undvika att frågor kunde misstolkas eller var svåra att svara på genomfördes 

en pilotstudie där ett tre personer som inte bor i området fick svara på enkäten. 

Efter denna pilotstudie gjordes mindre ändringar i enkäten, den beskrivande texten 

förtydligades och en ytterligare fråga tillkom. Intervjupersoner fick fylla i enkäten 
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innan övriga boende där det ytterligare framgick om enkäten var bra utformad. En 

fråga visade sig vara svår att få svar på. Frågan handlade om vad som skulle göra 

personen intresserad av delningstjänster som inte används idag. Svar uteblev på 

frågan eftersom den var för diffus men också för att det inte var något personerna 

reflekterat över tidigare. Den frågan togs därför bort inför det tillfälle där fler 

boende skulle svara på enkäten.  

Det finns 100 bostäder i området vilka enkäten riktade sig till. Bortfall under 

enkätundersökningar är ett välkänt problem som under senare år blivit allt större 

(Ejlertsson, 2014). Bortfall kan hanteras på en rad olika vis, bland annat genom att 

motivera till deltagande och genom hur frågorna är konstruerade. För att i detta fall 

försöka öka motivationen till att delta delades enkäten ut under en av kvarterets 

gemensamma aktiviteter, en städdag den 28 april. Vid städdagen samlades fler i 

kvarteret under samma tillfälle och enkäterna kunde lättare hanteras med 

återlämnande direkt på plats. Alla enkäter kunde därmed hanteras under samma 

dag. Under städdagen delas ytterligare enkäter ut och fylls i även av några som inte 

deltog under aktiviteten men som vistades i kvarteret. 34 personer svarade på 

enkäten den 28 april 2019. Inga personuppgifter hanterades vid 

enkätundersökningen eftersom den lämnas helt anonym. Den uppgift som lämnades 

i enkäten är lägenhetsnummer i syfte att kunna skilja enkäter åt i de fall det kan 

finnas dubbletter av svar på frågor samt könstillhörighet och ålder. Av de 34 svar 

som inkom var några boende i samma lägenhet. Det finns en osäkerhet i hur många 

som var boende i samma lägenhet då alla inte fyllde i fullständigt lägenhetsnummer 

eller visste vilket lägenhetsnummer de hade. Uppskattningsvis baserat på ifyllda 

enkäter och uppfattningen på plats var upp till ca 25% boende i samma lägenhet som 

en annan av deltagarna i undersökningen. Svar gavs individuellt utan påverkan av 

varandras svar, vare sig de var boende tillsammans eller ej. De frågor där det är av 

betydelse om svarande är bosatt i samma lägenhet är gällande hushållets bilägande 

och hushållets ägande av cyklar. Uppgifter om lägenhetsnummer exkluderas vid 

hanterandet av enkätsvar. 

Frågorna på enkäten (Bilaga B) hanterade först personens ålder och könstillhörighet 

och vidare hur många bilar respektive cyklar som ägdes i hushållet. Sedan kom 

frågor om resvanor kring daglig sysselsättning respektive fritidsresor med längd, 

färdmedel och hur ofta resorna uppfattas ske. För att se till hur resmönstren 

förändrats sedan inflyttning till kvarteret får respondenterna ge svar på om resor 

minskat, ökat eller är likvärdigt för respektive resesätt. Enkätens sista del handlar 

om delningstjänster och intresset för dem av olika slag samt en avslutande fråga om 

var respondenten skulle vilja förändra med sitt resande och varför.  

Frågor gällande ägande av bil blir inte helt jämförbart med resultatet av den tidigare 

resvaneundersökningen då fokus där varit tillgång till bil. Frågan ställdes mer 
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konkret i denna undersökning med hänsyn till att tillgång till bil kan betyda allt från 

möjlighet att vid enstaka tillfällen när behov finns kunna låna en anhörigs bil till 

medlemskap i en bilpool eller ägande av en eller flera bilar. Ägandet av egen bil är i 

denna studie mer intressant eftersom det kan jämföras med nationella data och har 

mindre utrymme för tolkningar av vad tillgång till bil innebär. Andra frågor är 

fristående från resvaneundersökningen och handlar mer specifikt om det aktuella 

kvarteret. Retrospektiva frågor är något som enligt Trost (2005) är svåra att få ett 

riktigt svara på då de går tillbaka en tid. Sådana frågor har därför till största del 

uteslutits. Det fanns däremot frågor i enkäten om hur den svarande uppfattar att 

resandet har förändrats, om det är mer eller mindre och i så fall vilket färdsätt som 

har förändrats i förhållande till tidigare boende. Små förändringar kan vara svåra att 

fånga men personens övergripande resande kan ändå uttryckas och inga detaljerade 

uppgifter av sträckor eller liknande krävs. Tidpunkten för den eventuella 

förändringen var också tydlig när boendet förändrades. Respondenten fick också 

själv beskriva vad förändringen (eller uteblivandet av densamma) berode på. Där kan 

det därmed framkomma om förändringen beror på den typ av boende som fanns 

tidigare.   

Ledande frågor där alternativ framhålls framför varandra eller där det finns 

värderingar som bra och dåliga alternativ ger inget bra underlag för studier 

(Ejlertsson, 2014). Denna typ av frågor ger en risk att respondenten svarar det 

denne känner att den bör svara och inte det egna svaret. Därför undveks dessa typer 

av frågor. Alternativ av färdsätt användes så långt det går utan att framhäva alternativ 

framför varandra. Ordningen som färdmedel presenterades i baseras därför främst 

på den sträcka de vanligtvis representerar med gång först. Det fanns inga 

uppskattningar om vad som är bra eller dåliga val och vad som borde väljas. Frågor 

om intresse för delningstjänster gällande bil och cykel har lagts sist för att minska 

risken att det tolkades ses som en önskvärd utvecklig. Risken att en uppfattning av 

vad som är önskvärt påverkat övriga svar har därmed minskats. Till största del 

bestod enkäten av kvantitativa frågor där respondenten kunde välja mellan ett antal 

givna alternativ. Några frågor finns det möjlighet att ge ett kvalitativt svar till och 

utveckla sitt tidigare svar samt möjlighet att utveckla vad personen skulle vilja 

förändra med sitt resesätt.   

Resultatet av enkäten hanterades genom att föra in alla svar i MS Excel där svaren 

sammanfattades och senare analyserades. Analysen gjorde det möjligt att jämföra 

svar med varandra och i privottabell hitta samband mellan angivna svar. Genom att 

göra diagram av angivna svar visualiserades resultatet och kunde användas till analys. 

Frågan om vad respondenten främst skulle vilja förändra med sitt resande var en 

öppen fråga. Svaret på denna fråga sammanfattades till olika ämnen för att kunna se 

gemensamma nämnare. I några fall angavs svar på denna fråga som inte har med 
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resande att göra alls utan kvarteret i övrigt, till exempel fönsters utformning. Dessa 

svar frånsågs helt.  

3.3 Triangulering 

May (2011) beskriver angående fallstudieforskning att det är viktigt med flera 

metoder eftersom flera metoder ger ett större möte mellan forskning och studiefält. 

Flera metoder ger en triangulering där frågorna besvaras med flera källor av kunskap 

(Trost, 2005). I detta fall bildades trianguleringen genom användande av intervjuer 

med boende i kvarteret och genom enkätundersökning till boende samt en översyn 

av det plandokument som finns för kvarteret. Denna triangulering skapade bättre 

förutsättningar för ett tillförlitligt resultat av studien och väger in fler synsätt än vad 

som annars varit möjligt. Genom kombinationen av mängden svar från enkäten med 

svar som kan beräknas och ge en övergripande bild samt intervjuer som ger 

förklarande kontext och exempel på tankegångar hos boende gavs en god 

förutsättning för en så allsidig bild som möjligt. Trianguleringen inkluderade också 

såväl kvalitativ som kvantitativ data. Kvantitativ data ger numeriska värden 

(Ejlertsson, 2014) och ger svar på antal i någon form. I denna studie fanns flera 

kvantitativa data i enkätundersökningen dels gällande ålder och innehav av bil och 

cykel samt avstånd med mera gällande resvanor. Kvalitativ data kan kategoriseras 

och analyseras men inte beräknas numerärt (Ejlertsson, 2014). I 

enkätundersökningen finns också flera kvalitativa frågor med olika svarsalternativ 

och möjlighet för svarande att själv utveckla frågan i fri text. Studien gav därmed 

både svar om antal och varför det var så. Dessutom fick de boende i kvarteret i 

enkätundersökningen svara på frågor om deras resvanor, hur de har förändrats och 

vilka mobilitetslösningar de ser sig som intresserade av. I intervjuer med boende 

fanns kvalitativ beskrivande information om hur de ser på de mobilitetslösningar 

som fanns beskrivna i detaljplanen samt vilka attityder som finns till olika resesätt. 

Plandokumentet har gett beskrivningar av åtgärder som planerats för området och 

varför samt varit en utgångspunkt för vilka åtgärder som varit aktuella vid både 

intervjuer och enkätundersökning.  
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4 Kvarteret Runstenen 

 

Figur 2. Översiktlig karta av Gävle stad med kvarteret Runstenen. Stortorget, 1,2 km bort är markerat som 
referenspunkt. (Lantmäteriet, 2019)  

Kvarteret Runstenen blev inflyttningsklart under 2017-2018 (Gävle kommun, 

2018) och är placerat med anslutning till centrala delar av Gävle (Figur 2). Tidigare 

markanvändning var i huvudsak parkeringsplats efter att en bensinmack funnits på 

platsen. Läget i staden innebär gångavstånd till service som hälsocentral och butiker 

samt affärer med ca 15 minuters promenad till Stortorget. Gång och cykelvägar 

finns från kvarteret både norr, söder öster och västerut och går även genom 

kvarteret. I nära anslutning till kvarteret finns busshållplatser med flera linjer. 

Kvarteret har med sitt läge i utkanten av centralare delar enkla vägar med bil till 

affärsområden och E4an.  
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Val av resor kan påverkas av många faktorer och beror även på vilka personer som 

flyttar in. Till stor del är platsen i sig självt en faktor som bidrar mycket till hur 

behovet av transporter ser ut. Behovet av att färdas och framförallt längd och 

färdmedel påverkas av vilka målpunkter som finns på vilket avstånd. Från kvarteret 

Runstenen är det gångavstånd till både förskola, skola och service (Figur 3). Det 

finns framförallt en större matbutik inom gångavstånd och många restauranger och 

annan typ av service som hälsocentral och apotek. Flera busshållplatser med olika 

linjedragningar finns inom 100–150 meter från kvarteret. Med buss går det att ta sig 

både till centrum samt stadens ytterområden och externa handelsplatser utan byte. 

Flera av linjerna går med minuttrafik under vardagar (X-trafik, 2019).  

 

Figur 3. Närområdet med markerat planområde (Gävle kommun, 2019) 
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4.1 Detaljplanen för kvarteret Runstenen 

Förslaget till byggnationen av kvarteret Runstenen valdes i en markanvisningstävling 

under 2014 (Gävle kommun, 2015). Gestaltning, funktion och hållbarhet var de 

aspekter som gjorde att förslaget utsågs till vinnare i tävlingen. Dessa olika aspekter 

finns på flera sätt i byggnationen. Val av sedumtak på stora delar av byggnaderna 

samt solceller är något av det som ger byggnationen de aspekterna. Ytterligare är 

också läget något som bidrar till hållbarhet genom närheten till service och 

möjligheterna att bedriva verksamheter utöver boende i kvarteret.  

”Detaljplanen följer visionen för 2025 genom att skapa förutsättningar för ett grönt och 
attraktivt bostadskvarter med hållbara transportlösningar och tillgång till service och 
mötesplatser.” (Gävle kommun, 2015) 

I detaljplanen för kvarteret runstenen finns bland annat genomgående en inriktning 

som ger kvarteret en hållbar profil. En hållbar inriktning återfinns bland annat i 

materialval men också i ett antal åtgärder i syfte att på olika sätt minska 

användningen av persontransporter i bil. Åtgärderna handlar om både parkeringar av 

olika slag och informationstavlor.  

4.1.1 Parkering 

Inom planområdet placeras parkeringar under jord för att uppfylla de behov som 

anses finnas. I planen finns angivet ca 55 parkeringsplatser vilket ger ett 

parkeringstal på ca 0,6 parkering per lägenhet (Gävle kommun, 2015). Gävle 

kommuns parkeringsnorm ligger på 0,5-0,9 parkeringar per hushåll. Kvarteret 

Runstenen ligger därmed något lågt men inom kommunens norm. Garaget nås 

genom infarten i den överbyggda rampen eller direkt från ett av bostadshusen där 

hissen går hela vägen ned i garaget.  

Utöver parkering i garage finns möjlighet till gästparkering utpekade i 

planbeskrivningen. Besöksparkering planerades dels utanför planområdet och intill 

Fleminggatan (Figur 3) i syfte att stimulera planerad handel i området. Dessa är inte 

direkt avsedda till kvarteret utan allmän gatuparkering.  

4.1.2 Bilpool 

I kvarteret planeras enligt detaljplan en bilpool där boende i kvarteret har möjlighet 

att använda den gemensamma bilen vid behov. Bilpool kan både vara ett 

komplement till hushåll med en bil men också till hushåll som väljer att inte ha bil. 

Bilpoolen är en motivering till den något lägre parkeringsnormen för kvarteret.  

4.1.3 Cykel 

I detaljplanen för kvarteret anges förslag om parkering för 260 cyklar vilket ger 

parkeringsnorm på 2,5 cyklar per bostad. Cykelparkering sker på gården och enligt 
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planförslaget ska det finnas möjlighet att låsa cykeln med ramlås. Utöver parkering 

på gården kan cykelparkering ske i garaget och i förråd särskilt med avseende på 

plats för lådcyklar.  

4.1.4 Informationstavlor 

Kollektivtrafiken är god i området och det finns flera hållplatser inom nära avstånd 

med flertalet olika linjer. I trapphusen planeras enligt detaljplanens beskrivning 

informationstavlor i syfte att tillgängliggöra kollektivtrafiken. På 

informationstavlorna ska till exempel avgångstider finnas.  
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5 Resultat 

5.1 Detaljplanen för kvarteret Runstenen och dess 

effekter 

5.1.1 Bilparkering och bilinnehav 

I kvarteret har 53 parkeringar under jord byggts. Alla parkeringar utom någon 

enstaka som är mindre än övriga platser är uthyrda. Det finns även en kö där fler 

intresserade av parkering väntar. Från garaget finns hiss direkt upp i trapphuset och 

till lägenheterna. Flera hyresgäster har beskrivits tillgången till parkeringarna som 

fördelaktigt och viktigt vid val av bostad (personlig information, 28 april 2019) 

Orsaken har varit att bilen är lättillgänglig dels vid dåligt väder och även vid de fall 

personen är äldre och inte längre har samma rörelseförmåga. Parkeringar utöver 

garaget finns i närområdet men inte utpekade besöksparkeringar för kvarteret 

Runstenen. Användandet av dessa gatuparkeringar och parkeringar vid olika 

verksamheter är relativt stort under dagtid med många besökande till skolor och 

arbetsplatser i området. Ett par av de boende beskriver parkeringssituationen som 

besvärlig för sina gäster och privat parkering för sin egen bil som nödvändig 

(personlig information 10 april 2019). Andra boende beskriver hur det finns 

parkeringar på många olika platser men att man kan behöva gå en bit (personlig 

information 17 april 2019). På en av platserna som utpekas i planbeskrivningen som 

besöksparkering har parkering senare förbjudits.  

Enkätundersökningen visar ett bilinnehav på ca 1 bil per hushåll. Sett till att alla 

parkeringar också är uthyrda och det finns en kö verkar uppskattningen av 

bilinnehavet stämma överens med genomsnittet på 0,9 bilar per hushåll i Gävle 

kommun. Kvarteret har en mycket god tillgång till gång och cykelvägar samt 

kollektivtrafik vilket gör att bilinnehavet bör kunna ligga lägre än så.  

5.1.2 Cykelparkering  

Cykelparkering finns med klassiska cykelställ på gården, utan ramlås. Antalet 

cykelparkeringar uppgår inte till 260 idag och det finns inte möjligheter att ställa 

cykeln under tak utöver i garaget. Garaget har framförallt under vintern huserat 

cyklar både där det varit angiven plats och intill bilar eller platser där det funnits 

utrymme. Inga platser för cykel under tak finns för boende i området. Skyddade 

platser för cyklar är något som saknats av boende och som ses över av 

bostadsrättsföreningen om det kan ordnas. Även antalet platser för cyklar kan 

komma att justeras om behovet ökar. Det råder dock ingen brist på plats för cyklar i 

dagsläget.  
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5.1.3 Bilpool 

Bilpoolen startades aldrig vilket hänvisades till bristande intresse. Boende har inte 

blivit tillfrågade om att delta i bilpool varför underlaget inte bör vara drastiskt 

förändrat från planering till färdig bebyggelse. Resultatet av enkätundersökningen 

visar att 32 % av de boende är intresserade. Det finns inga uppgifter om hur stort 

intresset ansågs behöva vara för att bilpoolen skulle bli verklighet. Avsett att det 

vanligen finns ett medlemsantal kring 15-20 medlemmar i en bilpool är underlaget 

på 32% i kvarteret relativt bra sett till de 100 bostäder som finns.  Alla de som 

angett intresse kan inte antas bli medlemmar men att intresset finns är en viktig 

utgångspunkt. En respondent beskriver under intervjun hur bilpoolen var en faktor 

som gjorde att de valde just kvarteret Runstenen som boende. Förhoppningen var 

att inte behöva ha egen bil utan använda sig av kollektivtrafik och bilpool vid längre 

fritidsresor. Frågan om bilpoolen verkar också till viss del ha försvunnit vid 

överlämnandet till bostadsrättsföreningen. Ingen i styrelsen är direkt drivande i 

frågan och var frågan tog vägen beskrivs som något oklart. Det finns också 

uppfattningar om att det inte finns underlag i en så liten stad som Gävle och att 

frågan är lite för tidig i dagsläget.  

5.1.4 Informationstavlor 

Några informationstavlor har inte satts upp. Det är heller inte något som någon 

boende eller styrelsemedlem har hört talas om. Effekten av att synliggöra 

kollektivtrafiken har därmed också uteblivit. Informationen är inte något som någon 

uppger att de saknar. Den information som skulle kunna finnas på dessa 

informationstavlor finns idag i telefonen med realtidsinformation och dessutom 

möjlighet att köpa biljett. Nyttan med informationstavlor kan därmed tyckas finnas i 

annat format. I vilken utsträckning nyttan med tavlorna ändå finns ska dock ställas 

mot vilket syfte som tavlorna ska ha. Eftersom olika människor befinner sig olika 

nära en förändring har de också nytta av olika typer av mobilitetsåtgärder. Trots att 

informationen finns i telefonen kräver det ett aktivt val att gå in och ta reda på när 

och var bussen går. Informationstavlor har däremot egenskapen att de kan ge denna 

information även till den som inte själv söker efter den. Effekten av 

informationstavlor hade varit av en motiverande och påminnande karaktär där 

boende genom nudging (Ljungberg Toulson & Mattsson, 2018) påverkas till att 

använda kollektivtrafik.  

5.1.5 Utformning 

Avståndet till parkering har visat sig vara viktigt för användningen av bil eller val av 

andra resesätt, till exempel buss eller cykel. Det sätt som garaget i kvarteret 

Runstenen är utformat på gör att det är närmare och enklare att ta sig till bilen än att 

välja andra sätt att resa. Tillgängligheten förbättras för till exempel personer med 
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funktionshinder men ger också hållbart resande ett underläge mot bilresor när bilen 

står så nära och redo att åka. Den är uppvärmd och vid dåligt väder krävs inte ens att 

boende går utanför dörren. Garagets utformning har på det sättet gett negativ 

påverkan för hållbart resande. Kvarterets utformning och storlek gör att det inte 

hade varit möjligt att bygga det antal bostäder som finns idag om garaget inte skulle 

finnas under byggnaderna. Däremot hade det inte varit nödvändigt att anlägga hissar 

och trapphus på ett sätt som gör att tillgången till bilar är så enkel.  

I kvarteret Runstenen saknas parkering för cykel skyddat i förråd eller under tak 

förutom i det underjordiska garaget. Avsaknaden av skyddade cykelparkeringar och 

att cykelställen saknar ramlås är faktorer som kan göra att användandet inte är så 

stort som önskat. Cykeln kan alltså stå på en plats som ger en omväg när resan ska 

göras. Den kan vara blöt och stå oskyddad för stöld. När detta ställs mot andra 

tillgängliga färdmedel hamnar cykeln som alternativ i underläge. Många boende 

uttrycker att cyklandet är något de vill förbättra, så potentialen att öka cyklandet 

finns därmed. Även förutsättningar med avstånd till i staden och tillgängliga 

cykelvägar finns. De flesta har också egen cykel varför tillgången till cykel inte är det 

som behöver åtgärdas. I ett projekt likt kvarteret Runstenen är det snarare åtgärder 

som ökar användandet av cykeln som behövs. 

5.2 Intervjuer och enkäter 

Enkätundersökningen utfördes vid ett och samma tillfälle i kvarteret och resulterade 

i 34 svarande. Några av de svarande bor i samma bostad medan merparten är 

representerade från olika hushåll. Resultatet baseras också på 5 intervjuer med 

personer som bor i kvarteret som även de deltagit i enkätundersökningen. 

Åldersfördelningen av de svarande är fördelade från unga vuxna till äldre människor 

i pensionsålder (Figur 4). Könsfördelningen bland de svarande är i vissa 

åldersgrupper snedfördelad vilken kan ha flera orsaker. Den ojämna fördelningen är 

troligen en kombination av slump och det tillfälle som enkäten utfördes. Flera 

respondenter befann sig i åldern kring 30 år där några tillhörde gruppen 16-29 och 

andra, i detta fallet män i gruppen 30-44 år. Det samma gällde män som befann sig 

nära pension eller som gått i tidig pension och befann sig i gruppen 45-65 år. 

Merparten av svarande var deltagande i kvarterets städdag vilket kan ha en inverkan 

när en av familjens medlemmar deltog. Fördelningen av deltagarna gällande ålder 

stämmer överens med de resultat av resvaneundersökningen i Gävle 2018 

(Trivector, 2019). Även där fanns den större gruppen svarande i gruppen 45-64 år, 

där fanns dock en jämnare fördelning gällande kön. 
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Figur 4. Fördelningen av kvinnor och män samt åldersgrupp av svarande på enkätundersökningen  
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I enkäten efterfrågades antalet boende i hushållet samt hur många bilar och cyklar 

som fanns i hushållet (Figur 5). De flesta uppger att det finns en bil i hushållet, i tre 

fall finns ingen bil och i fyra fall anges att det finns två bilar i hushållet. Det 

vanligaste är att det finns en bil per hushåll. Baserat på det antal bilar som svarande 

anger att det finns i deras hushåll finns ett genomsnittligt bilinnehav på 1,02 bilar per 

hushåll. Det finns en felmarginal i resultatet dels eftersom det kan se annorlunda ut 

sett till hela kvarteret dels beroende på att några av respondenterna tillhör samma 

hushåll. Bilinnehavet i Gävle kommun är enligt 2018 års resvaneundersökning 0,9 

bilar per hushåll (Trivector, 2019). Motsvarande siffra för bilinnehav per hushåll är i 

Stockholms län 0,76 bilar per hushåll (Blomquist & Persson, 2002). Sammantaget 

tycks bilinnehavet för kvarteret på 1,02 bilar stämmer relativt bra. 

5.3 Förändring efter flytt 

Den förändring som de boende gjort i sitt resande kan ha flera orsaker men är ändå 

viktig att beakta. Den byggnation och planering som gjorts påverkar vilket behov av 

resor och restyp som finns. Vad gäller flera av resesätten har förändringen inte varit 

tydlig. Den största förändringen har skett när det gäller att gå (Figur 6), framförallt 

handlar det om resor till butiker och restauranger när personer som bott i utkanten 

av staden nu har service inom gångavstånd (personlig kommunikation 12, 17 och 23 

april 2019). Läget av bostadskvarteret har på det sättet gjort att ett hållbart färdsätt 

underlättats. Möjligheterna att göra mindre inköp och restaurangbesök är det som 

många beskriver har gjort att de går mer. De större inköpen sker ändå med bil när 

det är en bit att bära.  

Ett tiotal personer uppger att de åker mindre bil (Figur 6), främst av anledningen att 

servicen finns närmare till hands. Det gör att vissa resor till den typen av aktiviteter 

kan minska till förmån för gång. För drygt hälften av respondenterna har det inte 

skett någon märkbar förändring vad gäller bilåkandet. Främst handlar det om att 

förutsättningarna inte har förändrats. De har samma eller liknande avstånd till 

arbetet och har samma ägande av bil. De som uppger att de kör mer bil är främst de 

som tidigare bodde i en större stad där de inte ägde bil eller ansåg sig ha behov av 

densamma eftersom de bodde med tillgång till kollektivtrafik som tunnelbana och 

liknande. För dessa personer gav flytten till kvarteret att i vilket fall en i hushållet 

började pendla och bil krävdes. En annan anledning till att bilåkandet uppges ha ökat 

är sviktande hälsa. I dessa fall har flytten varit en del av att rörelseförmågan inte 

längre är densamma som tidigare och personen är mer beroende av att ta sig till 

målpunkter utan att det innebär en ansträngning. Å andra sidan har dessa personers 

behov av att resa verkat minska. När hälsan försämrats har också möjligheterna att 

till aktiviteter minskat (personlig information 25 april 2019). Resor handlar nu till 

större del om nödvändiga resor och resor för nöjets skull beskrivs ha blivit färre. 

Även om färdsättet numera är bil är resorna inte lika många.  
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Figur 6. Boende uppskattar vilken förändring av ressätt de gjort sedan inflytt till kvarteret med alternativen 
mer, mindre eller likvärdigt för varje färdmedel.  

Vad gäller cykel har många inte förändrat sitt resande i någon högre grad. Svaren är i 

övrigt tvetydiga där några cyklar mer medan andra cyklar mindre. De som cyklar 

mer relaterar detta främst till att avståndet nu är lämpligare än det var när de 

tidigare bodde längre från centrum (personlig information 28 april 2019). Avståndet 

är i några hänseenden så pass kort att det är lämpligare att gå än att cykla. De som 

anger i enkäten att de cyklar mindre beskriver också hur det beror på att de inte har 

samma förhållande mellan hem och arbete eller att hälsan har förändrats på ett 

sådant sätt att det nu är svårt att cykla. Många har liknande förhållanden gällande 

arbetsresor och få samåker vilket inte har förändrats. Exakt hur längden på resor 

förändrats kan också vara svårt att avgöra för respondenterna. Den uppskattade 

förändringen ska därför främst anses vara mellan de olika resesätten och inte per 

kilometer. Ifall förändringen vad gäller att gå, cykla eller åka bil har gett en 

minskning av växthusgaser går därmed inte helt att fastställa. Att fler resor görs till 

fots och färre med bil pekar på en minskning av växthusgaser snarare än en ökning. 

Längden på resor är dock inte beräknat i denna studie vilket kan ha en påverkan.   
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5.4 Intresse för delningstjänster 

Tillfrågade personer fick i enkäten redogöra för vilket intresse de har av att använda 

delningstjänst. Förutom de tre föreslagna alternativen bilpool, cykel och elcykel 

fanns ett fritt alternativ. En person angav där att samåkning med kollegor var 

intressant. Intresset att i någon form dela cykel var relativt lågt. Fyra personer angav 

att de var intresserade av hyrcykel (Figur 7) medan resterande antingen inte var 

intresserade av att använda cykel som färdsätt pga. ålder och sjukdom eller hade själv 

tillgång till cykel. 11 personer eller 32% av de tillfrågade är intresserade av bilpool i 

någon form (Figur 7). De personer som är intresserade av att använda bilpool är 

framförallt de som har nära till jobbet eller som inte har någon daglig sysselsättning. 

Det var endast enstaka personer som angav avstånd till arbetet över 4 km men under 

20 vilket förklarar tomrummet i dessa kategorier. Detta beror den utformning 

staden har. De som jobbar i Gävle befinner sig vanligen inom 4 km avstånd från 

kvarteret. De som har längre än så jobbar sannolikt i en annan stad vilket gör 

avståndet längre än två mil. Intresset för delningstjänster är markant mindre hos de 

personer som har längre än 20 km till arbetet. Personer som har långt till arbetet är 

också de som i huvudsak anger att de inte kan förändra sina resvanor. Bilen beskrivs 

som ett måste för att ta sig till jobbet även om de ser det som önskvärt att slippa på 

grund av den tid och den kostnad resandet medför. En person skriver på frågan vad 

hen främst skulle vilja förändra i ditt resande ”Tåg eller buss är önskvärt att kunna 

åka men det går inte pga jobbet” och en annan ” vill åka tåg eller buss men det funkar 

inte med jobbet”. Någon beskriver också att det inte går att lita på att tåg och bussar 

går i tid varför kollektivtrafik inte skulle vara ett alternativ. Pendlare som tar bilen 

till jobbet har svårt att se att något annat alternativ än att köra egen bil är möjlig. 

Intresset för att delta i bilpool är däremot högre hos den grupp som antingen inte 
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har någon daglig sysselsättning eller som har den inom 4 km avstånd eller gärna 

närmare. Denna grupp är inte lika beroende av att använda bilen varje dag utan ser 

att det skulle vara möjligt att ha bil som ett komplement till andra färdsätt.  

 

Figur 8. En större andel kvinnor än män i undersökningen är intresseras av bilpool 

Skillnaden i intresse för delningstjänster är synbar när det gäller könsfördelning 

(Figur 8). Det finns ett betydligt större intresse för bilpool som alternativ hos 

kvinnor än det finns hos män. Skillnaden i intresset kan däremot inte förklaras av 

åldersgrupp (Figur 9). Intresset per åldersgrupp är betydligt jämnare fördelat där 

alla ålderskategorier finns representerade.  

 

Figur 9. Intresset för bilpool är jämnare fördelar i de olika åldersgrupperna, men störst i gruppen 16-29 år.  
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5.5 Vilja till förändring 

18 personer av 34 beskriver utöver sina tidigare svar i enkäten att de vill förändra 

något med sitt resande. Övriga ger inget svar eller skriver att de är nöjda med sitt 

resande och inte önskar någon förändring. Av de 18 personerna beskriver 3 stycken 

att de önskar minska sina resor till arbetet eller göra dessa med kollektivtrafik men 

alla tre beskriver också att det inte är möjligt. Några svar beskriver vad den svarande 

önskar minska och andra beskriver vad de önskar öka.  Merparten av de 15 som 

beskriver att de på ett eller annat sätt vill förändra resandet vill göra det på ett sätt 

som ger minskade växthusgasutsläpp. Antingen genom att de vill minska bilåkandet 

över lag, byta den egna bilen mot bilpool eller öka andelen cykel i sitt resande. 8 

svar nämner specifikt cykel som något de vill ska ta större del av resandet. Bland 

dessa finns både elcykel och vintercykling med. Dessutom finns de som vill minska 

sitt bilåkande men inte specificerar hur. Sannolikt handlar flera av dessa om att 

ersätta vissa bilresor med cykel eller kollektivtrafik.  

Färre bilresor är något som många uttrycker som ett önskemål samtidigt som det 

finns ett uttryck för att det inte är så lätt att leva upp till sin egen önskan. Ett 

exempel på det är hur flertalet beskriver att mataffären finns nära till hands men att 

det ändå ofta blir bilresor eftersom bilen är lämpligare när många varor ska inhandlas 

eller flera ärenden uträttas på samma gång. 

Av de 7 personer som antingen uppger att de inte vill förändra sitt resande eller som 

inte ser några möjligheter att göra det reser mer än hälften mer än 2 mil per dag i bil 

till jobbet. En person som inte vill/kan förändra sitt sätt att resa, cyklar till arbetet 

och en åker tåg. 6 personer som pendlar mer än 2 mil till sin dagliga sysselsättning 

gör det huvudsakligen med bil. Dessa personer har också gemensamt att de använder 

bil till resor på fritiden och ingen av dem är intresserade av någon delningstjänst.  

5.6 Åtgärder som bör prioriteras 

Studien av detaljplanen för kvarteret Runstenen, intervjuer och enkät med boende 

har tillsammans gett ett antal punkter som bör beaktas vid detaljplanering för att 

skapa så bra förutsättningar som möjligt för hållbara resor. Det är viktigt att beakta 

dessa tillsammans och var för sig med projektets egna förutsättningar.  

• Läge 

• Genomförande av planerade åtgärder 

• Cykel, gång och kollektivtrafik före bil.  

• Utökat underlag för bilpool 

• Marknadsföring  
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5.6.1 Läge 

Läget är något av det mest avgörande när det kommer till vilket färdmedel 

människor använder och hur ofta. Möjligheten att gå eller cykla till affär och annan 

service samt arbetsplats och skolor gör mycket. Läget är dock inte hela lösningen. 

Trots att möjligheten finns att gå och cykla till affären väljer människor att ta bilen 

om det inte kombineras med andra åtgärder. Kollektivtrafiken behöver också finnas 

med nära tillgång och med möjlighet att ta sig till olika målpunkter. Läget och 

tillgången till service är en utgångspunkt för vad som sedan är möjligt att göra. Där 

läget inte ger de nära möjligheterna till att gå cykla och åka kollektivt blir resterande 

åtgärder betydligt mer ineffektiva.  

5.6.2 Genomförande av planerade åtgärder 

Åtgärder som planeras och finns med i detaljplan och detaljplanebeskrivning bör 

vara utformad på ett sådant sätt att åtgärderna kommer att genomföras. Bilpool kan 

planeras in som en del i att parkeringsnormen sänks. Eftersom parkeringsnormen 

sänks innebär det att bilpoolen också kan utformas som ett krav för att få bygga färre 

antal parkeringsplatser. Kostnadsbesparingen för parkeringsplatser som inte byggs 

kan användas för åtgärder som sänker användandet av bil, till exempel bilpool. 

Effekten av åtgärder för hållbara resor bygger ofta på flera delar, både de som 

minskar bilresande och de som ökar annat resande krävs det att alla åtgärder 

genomförs. Risken är annars att effekten uteblir om de motiverande åtgärderna inte 

balanseras med de hindrande. Åtgärder som planeras ska därmed ha en god grund i 

att de kan genomföras. Underlaget bör vara sådant att det inte blir en fråga vid 

överlämnandet till bostadsrättsföreningen utan redan finns där, i vilket fall förberett. 

Åtgärderna bör också ses som en del av byggnationen snarare än förslag som kan 

göras om intresse finns. Riktlinjer bör tas fram vid de fall åtgärder beskrivs i 

detaljplaner så att det finns någon säkerhet i att det som planeras också genomförs. 

Dessa riktlinjer ska även rymmas inom befintlig plan och bygglagstiftning. I de fall 

en markanvisning föreligger detaljplanen bör åtgärder för hållbara resor finnas med i 

avtalet mellan kommun och byggherre. Hur åtgärder ska hanteras och genomförs 

samt i vilken utsträckning genomförandet av åtgärderna ligger hos byggherren bör 

också framgå. Förvaltningen av åtgärder som bilpool kan senare övergå till 

bostadsrättsföreningen.  

5.6.3 Cykel, gång och kollektivtrafik före bil.  

Cykelparkering är något i byggnationen som bör göras på ett sätt som motiverar till 

att använda cykeln. Det gäller både i byggnationen och som mjuka åtgärder. En stor 

del av de resor som bör förändras i Sverige idag är de korta bilresorna som görs med 

bil inom ett tätbebyggt område. De korta resorna är också de som kan ersättas av 

cykel varför cykeln bör vara en prioritering vid planering. I och med att cykel är 



 

34 
 

något som anses behöva öka finns också anledning att prioritera cykelresande i 

planering och byggnation. Prioriteringar av cyklister kan göras i byggnationen av ett 

område genom att göra cykelparkeringarna dels lätt tillgängliga och dels attraktiva.  

5.6.4 Utökat underlag för bilpool 

Bilpool är ett framväxande system i Sverige som inte har nått gemene man som 

alternativ ännu. Det finns mycket som tyder på att bilpoolen behöver finnas på plats 

en tid för att nå fullt medlemsantal. Utformningen av bilpoolen bör därför göras på 

ett sätt så att den når en så stor grupp som möjligt i närområdet och inte begränsas 

till endast boende i ett visst hus. Bilpool kan organiseras på ett sådant sätt att även 

boende i närområdet kan vara medlemmar vilket ger chans till att 

investeringskostnaden kan vara återbetald tidigare. Beroende på hur kvarteret byggs 

är det viktigt att beakta hur byggnationen påverkar vilka som har möjlighet att vara 

medlemmar i bilpoolen. Lösningar som möjliggör ett större antal medlemmar kan 

då gynna både bilpoolen i sig och det hållbara resandet i närområdet överlag.  

5.6.5 Marknadsföring  

Olika grupper lockas av olika byggnationer. I de fall en byggnation ska ha ett extra 

stort fokus på hållbarhetsfrågor och hållbart resande i synnerhet bör det framgå 

redan vid marknadsföring av det kvarter som planeras. Målgruppen blir mer 

anpassad till de som är intresserade av frågorna och som är villiga att ta större del av 

de åtgärder som görs. I flera fall har hållbarhet visat sig vara eftertraktat i ett 

bostadskvarter och en fråga som lockar boende till kvarteret. Genom att tidigt vända 

sig till rätt målgrupp kan åtgärderna få större effekt trots att det samtidigt inte 

behöver vara avskräckande för andra intresserade. Det ligger också stor vikt vid att 

det som marknadsförs också genomförs för att inte skada förtroendet för kommunen 

eller hållbarhetsfrågor i allmänhet.  
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6 Diskussion 

6.1 Diskussion av metod 

Studiens metod tar tillvara boendes erfarenheter genom enkäter och intervjuer. 

Enkäterna och intervjuerna kompletterar varandra till stora delar där enkäterna ger 

svar från fler boende medan intervjuerna ger en djupare förståelse i hur de boende 

tänker i vissa frågor. Dessa intervjuer kan inte ses vara direkt representativa för hela 

kvarteret eftersom de är färre till antal. Många gånger beskriver de ett utförligare 

svar av det som visat sig under enkäterna. Trots att intervjuer och enkäter inte 

vänder sig till lika många respondenter bildar de tillsammans med analysen av 

plandokumentet den triangulering som ger ett bredare resultat (May, 2011). 

Genomförandet av studien begränsas av sin form. Ett större antal intervjuer och 

svarande hade varit önskvärt för säkrast möjliga resultat. Bortfall och svårighet att få 

människor att delta i en enkät har likt många andra studier (Ejlertsson, 2014) varit 

ett dilemma. Bortfall kunde dock avhjälpas i möjligaste mån genom att 

enkätundersökningen utfördes vid ett och samma tillfälle. Enkätundersökningens 

tillvägagångssätt kan även ha haft någon inverkan på resultatet framförallt gällande 

vilken grupp av de boende som deltog, i detta fall fler kvinnor än män.  

Genom att använda ett kvarter som utgångspunkt har studien kunnat bli konkret i 

frågor om hur planerade åtgärder hanterats och hur kvarterets läge i staden har haft 

betydelse. Dessa faktorer hade varit andra om ett annat kvarter varit fallet. 

Kvarteret Runstenen har trots det många gemensamma nämnare med andra 

byggprojekt i närtid. Det gör att studien blir representativ för nybyggnadsprojekt 

med liknande förutsättningar på det sätt som May (2011) menar är styrkan i 

fallstudier. Det finns genom det någorlunda centrala läget tillgång till service och 

kollektivtrafik. Dessa faktorer gör att kvarteret faller väl in på beskrivningen av 

städer som platser med goda förutsättningar för hållbart resande (Cars, 2011) 

Studien är gjord inom ett år av de flesta tillfrågades inflytt till kvarteret vilket kan ha 

en inverkan då vanor och beteendeförändring tar tid. Hade studien gjorts senare 

hade resultatet möjligen blivit ett annat då fler vanor hunnit ändras. Det hade också 

inneburit att fler förändringar som inte har direkt med kvarteret att göra hunnit 

ändras som stigande ålder, förändrade familjeförhållanden eller en förändrad 

arbetssituation.  

6.2 Diskussion av resultat 

Resultatet av studien visar de resvanor som boende i kvarteret Runstenen har på 

olika sätt påverkats av den detaljplanering som gjorts. Mycket tyder på att det finns 

ett starkt samband mellan tillgängligheten till service och vilka resvanor boende har 

vilket stämmer väl överens med den forskning som gjorts av bland andra Paulsson 
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(2018) och Crepeau & Crane (2010). Resultaten visar även att läget inte är hela 

lösningen när en stor andel kör och äger bil trots god tillgång till service och 

kollektivtrafik. Mycket tyder på att tillgången till flera möjliga färdsätt är viktig för 

att göra en beteendeförändring möjlig (Laine m.fl., 2018). Tillgången till flera 

färdsätt finns i kvarteret. Alla möjligheter är däremot inte synliggjorda i full grad. 

Nudging för att välja ett hållbart ressätt (Ljungberg Toulson & Mattsson, 2018) 

saknas därför i fallet med kvarteret Runstenen. Vilken effekt den nudging ger går 

därmed inte att säga av detta resultat. Snarare tyder utformningen i kvarteret 

Runstenen på att boende i viss mån nudgas till att välja bil genom den nära tillgången 

till garaget från trapphuset. Hissen som går hela vägen ner i garaget kan vara en 

faktor som motverkar hållbara resor och hållbar uteckling (Global utmaning, 2011) 

genom att underlätta för mer biltrafik. Utformningen ger en tillgång till bil som 

även enligt Strömberg m.fl (2018) ökar bilåkandet.  

Förutsättningarna finns för att bilinnehavet för kvarteret Runstenen ska kunna vara 

lägre än övriga delar av kommunen. De förutsättningar som finns i kvarteret 

Runstenen finns inte i alla övriga delar av Gävle kommun. Nära tillgång till både 

service och kollektivtrafik gör att det finns goda möjligheter att finna ett lägre 

bilinnehav (Roth m.fl., 2018). Något som fler eller andra typer av åtgärder för 

hållbart resande möjligen hade kunnat bidra med (Laine m.fl., 2018). Samtidigt är 

inkomstnivån högre i dessa nybyggda kvarter vilket kan ge ett ökat bilinnehav 

(Trivector Traffic, 2018) 

Resultatet visar ett antal delar som är viktiga för nybyggnadsprojekt i framtiden. 

Kvarterets läge visar sig vara avgörande vilket stämmer överens med bilden av att 

städer är platser där hållbart resande har en bra utgångspunkt (Cars, 2011). Platsen 

gör det möjligt att gå, cykla och åka kollektiv under de korta resorna vilket är ett 

fokusområde för både Boverket (2012) och Gävle kommun (2014).  

Åtgärder som inte genomförts i kvarteret Runstenen har istället för att visa effekter 

av dessa synliggjort hur viktigt det är att åtgärder görs på ett sådant sätt att de också 

genomförs. Hur framtida åtgärder planeras blir därmed viktigt för resultatet. 

Prioritering av cykel, gång och kollektivtrafik har även i denna studie visat sig vara 

en viktig del. Denna fördelning där cykel, gång och kollektivtrafik får ta större plats 

identifieras även av Boverket (2019) när det gäller gatuutrymmet. Mindre 

bilåkandet ger inte några negativa effekter för hållbarhet det finns dock en rädsla för 

att bilens funktion ska utebli. Intresset för hållbart resande finns bland stora delar av 

tillfrågade i undersökningen precis som i projekt för sänkta p-tal i övriga världen 

(Roth m.fl., 2018). Det är medlen för att sänka andelen biltrafik som behöver 

diskuteras snarare än vilka medel som kan bibehålla den biltrafik som finns idag.  
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7 Slutsats 

Boende i kvarteret Runstenen har genom läget i staden och tillgången till service i 

närheten ökat sitt hållbara resande vad gäller att gå och de uppger också att 

bilanvändandet har gått ner. Samtidigt finns det faktorer som gör att resandet kan bli 

betydligt mer hållbart. Flera av de åtgärder som planerades har inte genomförts 

vilket försämrat möjligheterna för hållbart resande. Dessutom finns aspekter i 

utformningen av kvarteret som kan ha bidragit negativt för hållbart resande som den 

direkta tillgången till garaget från trapphuset. De boendes resvanor påverkas av 

faktorer även utanför detaljplanen och men det finns också aspekter som har en 

koppling mellan de två. Intresset för att förändra sina resvanor till något mer 

hållbart finns i kvarteret dels genom att många önskar öka sitt cyklande dels genom 

att det finns ett intresse för bilpool.  

Utöver att beakta bostädernas läge vid nybyggnation som ska främja hållbart resande 

visar denna studie vikten av att planerade åtgärder har grund för att genomföras. 

Underlaget för åtgärder bör därmed vara väl belagt redan vid planering och 

utformningen sådan att det finns någon form av garanti för att det genomförs. 

Åtgärder som beskrivs i detaljplan ska därmed finnas i avtal med byggherren för att 

säkerställa genomförande. Detaljplanen riskerar annars att innehålla tomma ord. 

Dessutom visar det sig att utformning kan ha påverkan både vad gäller tillgång till 

hållbara resor och vad gäller tillgången till bil. Det går därmed inte bara att hänvisa 

till att det finns hållbara resalternativ som kollektivtrafik vid nybyggnationer i 

centrala lägen. Även hur tillgängliga parkeringarna är kan vara viktigt för att inte 

motverka hållbart resande.  

Intresset och motivationen för hållbart resande finns bland större delen av boende. 

Steg i rätt riktning har också tagits men fler steg finns att göra genom att prioritera 

åtgärder som gör att förutsättningarna är bra för ett lyckat resultat.  
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A1 

Bilaga A 

Frågor som ställs till boende i kvarteret Runstenen. Frågorna är utgångspunkten för 

semistrukturerade intervjuer.  

• Vilka frågor var viktiga när ni valde att köpa bostad i kvarteret Runstenen? 
 

• Markanvisningstävlingen som vanns av Prenova och ligger till grund för kvarteret utsågs 
utifrån aspekterna gestaltning, funktion och hållbarhet. Hur märks det i kvarteret idag? 
 

• Kvarteret beskrivs av bland annat Gävle kommun som ett kvarter med närhet och 
hållbarhet, stämmer det med din uppfattning av kvarteret? 
 

• Vilka färdmedel använder ni själva? 

 

• Vad anser du om de åtgärder som beskrivs i planhandlingarna? (Planbeskrivningen visas i 
fysiskt format.)  

▪ Bilparkering (55 parkeringar i garaget)  

▪ Besöksparkering. I närområdet 

▪ Cykelparkering (260 delat mellan gården och cykelföråd + lådcyklar)  

▪ Bilpool.  

▪ Displayer som visar tillgänglighet till kollektivtrafik 
 

• Uppfattar du att du påverkats att på något sätt förändra ditt resesätt av dessa nämnda 
åtgärder? 
 

• Hur ser du på att vissa åtgärder planerats? Var det rätt åtgärder eller finns det annat du 
önskat för kvarteret för bra kommunikationer? 
 

 

• Det finns studier där boende i ett kvarter t.ex. getts rabatt på kollektivtrafik i kombination 
med en bildelningstjänst eller liknande. Är det något du skulle göra dig intresseras av att 
testa kollektivtrafik mer? 
 

• Är bilpool något som skulle få dig att testa att vara utan egen bil?  

 

• Ser du att hyrcykel eller hyra av elcykel i kvarteret som intressant? 

 

• Vad skulle krävas för att du skulle vara utan bil helt? / varför har du valt att avstå bil? 



 

B1 
 

Bilaga B 



 

B2 
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