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Förord
Syftet med Trafik för en attraktiv stad
(trast) är att foga in trafiksystemet i sitt
sammanhang och skapa en brygga mellan
olika sektorer inom samhällsplaneringen.
trast ska vägleda samhällsplanerare,
beslutsfattare och andra aktörer i arbetet
med att lyfta fram och förankra frågor som
berör stadens resor och transporter.
trast är också ett hjälpmedel för
kommunens planerare och planerare på
statliga verk, såsom Trafikverket. Statliga
vägar och järnvägar ska fogas in i det
kommunala sammanhanget, hänsyn
behöver tas till helheten. I många tätorter
är Trafikverket ansvarigt för genomfarten,
och påverkar därigenom ortens kvaliteter.
Trafiksystemet bör vara väl anpassat till
stadens förhållanden och ge den tillgänglighet som behövs. Balans eftersträvas
mellan de olika trafikslagen och mellan
tillgänglighet och andra kvaliteter.
Det finns ett intresse i samhället att
främja en attraktiv och hållbar stadsutveckling. Staden utvecklas av människor
som har intresse av och motiv för att verka
och leva i staden. En attraktiv stad kräver
framsynta stadsbyggnadsåtgärder och
en samhällsplanering som utgår från ett
helhetsperspektiv. Helheten skapas då
många parter och intressen ges möjlighet
att samverka i planeringsprocessens olika
skeden.
trast har två huvuddokument, trast
Handbok och trast Underlag till handbok.

trast Handbok, är avsedd att vara en
hjälp i kommunens processinriktade
arbete med trafikfrågorna. Arbetet tar sig
olika uttryck beroende på kommunens
förutsättningar. Resultatet av arbetet kan
vara en trafikstrategi, ett underlag till översiktsplanen, en trafikplan, en områdesplan
för förnyelse eller andra dokument som
berör resor och transporter i kommunen.
Denna del, trast Underlag till handbok,
innehåller faktaunderlag för arbetet med
trafikstrategin, trafikplanen eller åtgärdsprogrammet.
De båda delarna tillsammans innehåller
en bred kunskapsbas, som kan användas
på många olika sätt i stadens planering.
Utöver dessa grundböcker finns ett antal
fördjupningar som ger ytterligare råd och
handledning inom en rad olika områden
inom trafikplaneringen. En separat introduktion beskriver hela ”trast-familjen”.
Det arbetssätt som föreslås förutsätter
samverkan mellan olika yrkesgrupper
inom planeringen. Det är viktigt att visa
hur tätortens utveckling kan gynnas
genom en väl avvägd hantering av trafikfrågorna, samtidigt som sambandet mellan
markanvändning, trafik och människors
val av transportsätt lyfts fram.
I trast Handbok beskrivs översiktligt
hur avvägningar kan göras mellan olika
kvaliteter som stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och
miljöpåverkan. Kvaliteterna kan stärka

eller motverka varandra, de kan också
konkurrera om tillgängliga resurser. Varje
kommun måste göra egna prioriteringar
och anpassa insatserna efter sina behov
och resurser.
trast ska hjälpa planerare att forma det
trafiksystem som stödjer stadens utveckling. Utgåva 3 av trast ersätter utgåva 2.
Inom eu talas om sump (Sustainable
Mobility Plan). En jämförelse har gjorts
avseende innehållet i en sump och i en
trafikstrategi enligt trast. En trafikstrategi, framtagen enligt metodiken i trast,
uppfyller kriterierna i sump och innehåller
också ett bredare synsätt baserat på helhetssyn.
trast och utformningsråd för vägar,
gator och banor ska ses som två delar av
samma verktyg. trast hanterar frågor på
en övergripande nivå medan utformningsråden behandlar dimensionering och mått.
Sveriges Kommuner och Landsting och
Trafikverket har i samarbete med Boverket
tagit fram trast.
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Så kan underlaget användas
SOM STÖD TILL HANDBOKENS
ARBETSPROCESSER

Trafik för en attraktiv stad (trast) består av
flera olika publikationer som tillsammans
ska ge stöd i flera skeden av kommunens
arbete med trafikfrågor i samhällsplaneringen. En separat trast Introduktion
ger en guidning i vilka publikationer
som ingår i trast-serien och hur de kan
användas.

trast Handbok och trast Underlag till
handbok utgör tillsammans stommen i
trast.
Handbok är avsedd att vara en hjälp i
kommunens processinriktade arbete med
trafikfrågorna. Utgångspunkten är att en
lokalt anpassad trafikstrategi fortlöpande
måste förankras och utvecklas. (En kortfattad praktisk hjälp i arbetet med att ta
fram en kommunal trafikstrategi hittas i
den separata publikationen trast-guiden.)

Här följer en beskrivning av hur delen
Underlag till handbok kan användas.
Planeringen av det lokala arbetet med
trafikfrågor kan indelas i tre huvudskeden.
I tabell 1 redovisas indelningen och exempel på vad och vilka dokument som kan tas
fram och behandlas i respektive skede.
> Inriktningsplaneringen omfattar arbete
med översiktsplanen (även fördjupad)

Tabell 1. Exempel på hur kommunen kan foga in trafikplaneringen i flera skeden. Varje kommun avgör hur planerna delas upp och fogas samman.
Inriktningsplanering

Åtgärdsplanering

Genomförandeplanering

trast kan användas i dessa delar av planeringen
Översiktsplan

Trafikstrategi

Trafikplan

Åtgärdsprogram

Projekt

Översiktsplanen ger
vägledning för beslut
om användningen av
markområden samt
hur den byggda miljön
ska utvecklas och be
varas. Den kommunala
översiktsplaneringen
är ett led i arbetet för
en långsiktigt hållbar
utveckling. I översiktsplanen redovisas hur
centrala och lokala
markanspråk för
trafik ska tas om hand,
t.ex.för järnvägens
utveckling.

Trafikstrategin
hanterar medvetna
avvägningar mellan
den tillgänglighet som
trafiksystemet ger och
de stadsbyggnadskvaliteter och egenskaper
som tillgängligheten
påverkar. Trafikstrategin kan bli ett av flera
underlag till översiktsplanen.

En trafikplan kan
omfatta ett eller flera
trafikslag. Den kan
också avse bytespunkter. Trafiknätsanalysen
är ett av verktygen
som kan leda fram till
en trafikplan. Trafikstråksplan är ett annat
verktyg som ofta ser
till fler aspekter än
vad trafiken påverkar.

Ett åtgärdsprogram
kan omfatta en
eller flera stads
byggnadskvaliteter.
Åtgärdsprogrammen
kan domineras av tillgänglighet, trygghet,
trafiksäkerhet, miljö
eller någon annan
aspekt som lyfts fram.
Åtgärdsprogrammet
kan också omfatta
påverkansåtgärder för
hållbart resande.

Genomförandet av åtgärder som påverkar
resor och transporter kan delas in på följande
sätt:
Lokalisering och utformning av ny bebygg
else påverkar behovet av transporter och val
av transportslag.
Påverkan – människors kunskap om och
acceptans för alternativa lösningar av resoch transportbehoven påverkar deras val.
Trafikering – utbudet av samhällsbetalda
resor påverkar vårt val av resor och transporter.
Utformning – Hur gaturummen, trafiksystemet och bytespunkterna utformas påverkar
vårt val av lösning för resor och transporter.
Detaljplanen ger ramarna för förändringar
och tydliggör hur genomförandet ska ske.
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Figur 1. Generell arbetsgång
för arbetet med att ta fram
en trafikstrategi.
Illustration: Caroline Linhult.

och trafikstrategi. Översiktsplanen är
kommunens strategiska plan för hur man
vill använda marken. Den ger därmed
de planeringsmässiga förutsättningarna
för resbehovet och arbetet med de olika
trafikslagen. I översiktsplanen behandlas
även inriktningen för arbetet med trafikfrågorna. I trafikstrategin ger kommunen
en fördjupad och samlad bild av hur trafikfrågorna ska hanteras. En attraktiv stad
skapas emellertid inte enbart genom tekniska stadsbyggnadsåtgärder. Det handlar
om en samhällsplanering där många parter
och intressen ges möjlighet att samverka i
planeringsprocessens olika skeden.
> Åtgärdsplaneringen omfattar de planer
och program som inriktningsplaneringen
pekat ut. Planeringen har i detta skede
som syfte att lyfta fram och klarlägga vilka
projekt som är lämpliga att driva för att
målen i översiktsplanen och trafikstrategin
ska uppfyllas.
> Genomförandeplaneringen sker på projektnivå. De projekt som pekats ut i åtgärdsplaneringen ska planeras och projekteras.
Principerna för hur det ska utföras finns
till stor del i de föregående skedena av
planeringen. Därför kan ett inledande
moment i genomförandet exempelvis bli
att fördjupa den gaturumsbeskrivning som

tagits fram i trast, dvs. att sammanställa
och komplettera tidigare information så
att gaturummet kan utformas.
Avsikten är att trast Underlag till handbok
ska kunna användas i samtliga skeden. Det
kan alltså handla om att ta fram material
både till mer översiktligt strategiarbete och
till mer detaljerade planer och program.
Arbetsgången i det översiktliga arbetet är i
huvudsak densamma som i den mer detaljerade åtgärdsplaneringen. Uppläggningen
av de olika avsnitten i trast Underlag
till handbok följer därför i huvudsak den
generella arbetsgången för arbetet med att
ta fram en trafikstrategi, se figur 1.

VID BESKRIVNINGAR AV NULÄGET
Varje avsnitt i trast Underlag till handbok
innehåller såväl generell kunskap som
metoder för att bygga upp speciell kunskap
om den egna orten. Tanken är att detta
material ska kunna användas både som
stöd och som inspiration vid en nulägesbeskrivning. Till varje avsnitt hör också
en förteckning över litteratur ”Att läsa
vidare”, exempelvis var man kan hämta
fördjupat underlag eller mer detaljerade
metodbeskrivningar.
I nätavsnittet redovisas underlag
till kvalitetsbedömningar av de olika

trafikslagens standard. Bedömningarna
är generella, men bör kunna fungera som
vägledning i svenska kommuner.

VID SKAPANDET AV ALTERNATIV
OCH VID ANALYSER

Skapandet av alternativ och analys av
dessa ingår i den generella arbetsprocessen
för en trafikstrategi. Det kan också göras
fristående för separata planeringsfrågor.
Arbetet bedrivs i båda fallen på ett likartat
sätt. Uppgiften kan exempelvis vara
att analysera ett befintligt förhållande.
Resultatet av analysen blir en beskrivning
av brister och problem som kan ligga till
grund för ett åtgärdsprogram eller en långsiktig strategi. Om en ny markanvändning
ska konsekvensbeskrivas, exempelvis ett
nytt bostadsområde, visar analysen hur
det nya bostadsområdet påverkar egenskaperna i näten.
I trast Underlag till handbok redovisas
fakta och metoder som kan användas vid
såväl skapandet av alternativ som vid analyser av alternativen. Materialet hjälper till
att svara på frågan: Vad kan vi göra? trast
Underlag till handbok redovisar också hur
olika kvaliteter kan värderas, vilket gör det
möjligt att efter en noggrann avvägning
besvara frågan: Vad väljer vi?
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Regementsgatan i Malmö är exempel på en vacker och funktionell stadsgata. Foto: Olle Evenäs.

VID VAL MELLAN OLIKA
ALTERNATIV

Val av strategi eller åtgärd måste bygga på
en samlad bedömning av alla de kvaliteter
som påverkas. I många fall sker detta
genom en traditionell remissbehandling
där intressenterna tar ställning med
utgångspunkt från de konsekvensbeskrivningar som gjorts eller som tillkommer
vid remissbehandlingen. De slutliga valen
görs ofta i form av en sorts förhandling
som syftar till att man ska bli överens.
Processen kan stödjas och tydliggöras med

olika hjälpmedel. Det kan handla om att
man tar fram en Samlad effektbedömning
med utgångspunkt från de beskrivningar
som gjorts. I en Samlad effektbedömning
beskrivs vilka effekter och kostnader en
föreslagen åtgärd eller ett åtgärdspaket
skulle få om den genomförs. Samlad
effektbedömning är ett beslutsunderlag
med syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och uppföljning. I en samlad
effektbedömning beskrivs åtgärdens
effekter ur tre beslutsperspektiv:

> Samhällsekonomisk analys – effekter

som värderats monetärt och effekt som
bedömts
> Transportpolitisk målanalys – hur påverkas de transportpolitiska målen
> Fördelningsanalys – hur fördelar sig
nyttorna på olika grupper
Mer om samlade effektbedömningar kan
läsas på Trafikverkets hemsida (www.
trafikverket.se/seb).
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Figur 2. Exempel på värderos där två alternativ jämförs.
För varje axel anges måluppfyllelse utgående från rosens
mittpunkt. När markeringarna på axlarna knyts samman
bildas ytor som sammanfattar måluppfyllelsen för scenariot.
Illustration: Caroline Linhult.

När Norrköping arbetade med utvärdering
av ett kommunikationsprogram med
hjälp av en riktningsanalys, utgick man i
valet av delmål från att trafiksystemen gör
det möjligt för människor att uträtta det
som behövs såväl vardag som helgdag, att
kvinnor och män ska ha samma möjligheter och att delaktighet och förståelse är
viktigt, eftersom uppgiften är att försöka
tillgodose människors behov. Riktnings
analysen kom därmed att se ut som i tabell
2.
Som kommentar till tabellen påpekades
i kommunikationsprogrammet att ”Norrköpingsbornas behov måste vara utgångspunkten för trafiksystemens utformning.
Fungerar inte trafiken, fungerar inte
vardagen.”
I trast redovisas värderosen som ett
alternativt sätt att åskådliggöra förhåll

anden i nuläget eller egenskaperna hos
olika framtida alternativ. Värderosen kan
ses som ett alternativ till samlad effekt
bedömning där varje aspekt redovisas och
värderas via en axel som utgår från cirkelns
medelpunkt. Värderingen kan exempelvis
göras med hjälp av de kvalitetsbedömningar som redovisas i Underlag till handbok. Tanken är att värderingen ska utföras
av sakkunniga inom respektive ämnesområde. Värderingen kan bli antingen kvalitativ eller kvantitativ. Det är inte alldeles
enkelt att bestämma vilka axlar man ska
välja och vad som ska ligga till grund för
den värdering man gör, dvs. vilka delaspekter som tolkas in i värderingen.
I Översiktsplanen för Helsingborgs stad,
öp 2002, har en del av sammanvägningen
gjorts med stöd av en ”social multikriterie
analys” som kan tjäna som exempel på

Tabell 2. Riktningsanalys från kommunikationsprogram för Norrköping
Mål

Bedömning
Mycket
sämre

Något
sämre

Oför
ändrat

Anmärkning
Något
bättre

Mycket
bättre

Trafiksystemen

Flexibla nät, ökad
tillgänglighet

Jämställdhet

Satsning på cykel
och kollektivtrafik

Skapa delaktighet

Ökar kunskapen och
förståelsen

hur en värderos skulle kunna byggas
upp. Multikriterieanalysen innebär att
flera faktorer av betydelse för den sociala
robustheten analyseras och illustreras
genom en grafisk figur. För multikriterieanalysen identifierades fyra övergripande
faktorer: Livsrum, befolkningsstruktur,
tillgänglighet och frisktal. Varje faktor är
sammansatt av fyra olika delparametrar.
Faktorn tillgänglighet mäter exempelvis
invånarnas rumsliga avstånd till kollektivtrafik, park- och vistelseytor, livsmedelshandel och fritidsutbud.
Man kan konstatera att bakom analysen i Helsingborg ligger ett omfattande
utvecklingsarbete och att analysen
innehåller ett stort mått av sifferarbete.
Man kan också konstatera att de områdes
visa beskrivningar som gjorts på ett tydligt
och kommunicerbart sätt visar på intressanta skillnader mellan olika områden i
staden. I sin enklaste form kan värderosen
utgöra ett protokoll som förs vid samtalen som skall skapa enighet kring ett
alternativ. Värderingen blir då kvalitativ
med valfri skala, som poäng eller bedömd
andel måluppfyllelse.
Figur 2 visar ett exempel på hur en värderos skulle kunna se ut när man försöker
illustrera hur trafiksystemen i olika alternativ bidrar till att uppfylla ”stadens mål”.
Trafiksystemets ”bidrag” representeras här
av begreppet tillgänglighet, som ju är den
mest grundläggande egenskapen.
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1.1 Inledning
STORA UTMANINGAR

Urbanisering. För första gången i världshistorien bor det fler individer i städer
än på landsbygden. I takt med den här
utvecklingen har städer ställts inför nya
utmaningar. Med större storlek kommer
fördelar med avseende på diversitet och
mångfald, produktivitet, arbetstillfällen
och variation i konsumtionsmöjligheter.
Samtidigt uppkommer problem med till
exempel tillgängligheten, med större
belastningar på infrastrukturen, då fler
individer ska dela på samma utrymme.
Många svenska kommuner står inför stora
utmaningar då de fortsätter att minska i
storlek. Med den minskade storleken följer

minskade skatteintäkter och en allt sämre
förutsättning att skapa den goda staden
för sina invånare.1
Luftkvalitet. Transportsektorn står för
ca en tredjedel av Sveriges utsläpp av
växthusgaser. Både utsläpp från infrastrukturhållningen (byggande, drift och
underhåll av vägar och järnvägar) och
trafiken utgör transportsystemets klimatpåverkan. Utsläppen varierar beroende på
investeringarnas storlek och utformning
samt trafikvolym, fordonssammansättning
och hastighet. Generellt står utsläpp från
vägtrafiken för den absolut största delen av
transportsystemets klimatpåverkan.

1 Vägverket
(2009). Ekonomi,
attraktivitet och
stadsutveckling.
Vägverkets publ
2009:132.
2 Boverket
(2013). Planera
för rörelse! – en
vägledning som
byggd miljö som
stimulerar till
fysisk aktivitet i
vardagen.

Nya förutsättningar för städernas roll
kräver mer samverkan och en gemensam vision. Illustration: Caroline Linhult.

Folkhälsa. Ett av de största folkhälsoproblemen i dag är att vi rör oss för lite i vardagen. Våra levnadsvanor är individuella,
men påverkas av hur livsvillkoren i samhället ser ut. Den byggda miljöns utformning
och struktur är en viktig del eftersom den
påverkar och styr vårt vardagsliv och våra
levnadsvanor. Brist på fysisk aktivitet är
ett globalt problem och Världshälsoorga
nisationen (who) beräknar att fysisk
inaktivitet är den fjärde största riskfaktorn
till att dö i förtid.2

BEGREPPET KARAKTÄR
INNEHÅLLER FLERA KVALITETER

Begreppet karaktär används här som ett
samlat begrepp för många olika faktorer
som kan påverka vår bild av staden och
dess olika kvaliteter. Bebyggelsestrukturen, enskilda byggnader, platser, parker,
grönstråk, gatunät bidrar i hög grad till
ortens karaktär och är viktiga beståndsdelar i ortens attraktivitet. Möjligheter till
möten och aktiviteter, näringslivets sammansättning, turism m.m. bidrar också till
upplevelsen av stadsmiljöer. Varje ort har
dessutom en unik historia som är en viktig
utgångspunkt vid all fysisk planering.
Begreppen karaktär och identitet
används ofta synonymt. Karaktär kan
sägas vara en beskrivning av hur det ser ut
medan begreppet identitet har en djupare
innebörd som ligger närmare människan
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För att trafiksystemet ska kunna bidra till en hållbar och attraktiv stad eller tätort, måste man veta hur staden ska utvecklas och vilken typ av
stad man vill ha. Kapitel 1 redogör för olika metoder att beskriva och analysera staden. Ovanstående bilder visar olika typer av miljöer med olika
kvaliteter. Bilderna ovan kommer ifrån Atlas-området i Stockholm, Hjärup, Vittjärv, Linköping samt från Tällberg. Foto: Bo Noborn, Annika Nordkvist,
Anna Stjärnkvist, Hans Lindberg och Mari Holm.
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”En orts karaktär innefattar inte bara fysiska
förhållanden utan består av egenskaper som
skapar minnen och känslor.”

och inkluderar flera osynliga och ibland
omätbara aspekter.
En orts karaktär innefattar inte bara
fysiska förhållanden utan består av egenskaper som skapar minnen och känslor. De
känslomässiga aspekterna är till vissa delar
individuella, men det finns också aspekter
som är mer allmängiltiga och som delas
av många invånare. Det kan exempelvis
vara uttryck och upplevelser inom konst,
litteratur, poesi och musik och vad som
uppfattas som en trygg och trivsam miljö.

ATT ARBETA MED STADENS
KARAKTÄR

3 Trafikverket
(2010). Så får vi
Den Goda Staden. Trafikverkets publikation
2010:108.

Det är viktigt att känna till, att ta tillvara
och att utveckla ortens lokala karaktär
för att skapa en god bebyggd miljö och
därigenom möjliggöra en positiv utveckling i riktning mot ett attraktivt och mera
långsiktigt hållbart samhälle. I detta
kapitel redovisas några fristående metoder
som gör det möjligt att lära känna den
ort man arbetar med och som leder fram
till tydliga beskrivningar av ortens olika
kvaliteter. Med hjälp av dessa metoder kan
man bygga upp kunskap för att analysera
hur trafiken påverkar ortens olika kvaliteter och hur trafiken påverkas av ortens
förutsättningar.
För att inspirera till egna analyser av den
fysiska karaktären, det sociala livet och
den ekonomiska situationen redovisas i

detta avsnitt ett exempel på hur man kan
analysera stadstyper, urbanitet, det sociala
livet i staden och ekonomiska faktorer.
Metoden som kommer från Boverkets
rapport Lär känna din ort redovisar både
en systematisk arbetsprocess och metoder
som kan användas i arbetet. Arbetsprocessen är öppen och analysmetoderna är
hämtade från olika samhällssektorer med
det uttalade syftet att ortsanalysen ska
vara ett neutralt verktyg som passar för
flera olika samhällsbyggande parter.
Det sociala livet har stor betydelse för
människors trivsel och välbefinnande och
det påverkar också bilden av en ort och
dess attraktivitet. Därför redovisas en
metod som fokuserar på denna aspekt.
Det kan också behövas mer djuplodande
studier vilket också beskrivs. Valet av
metod och analysens omfattning beror på
själva problemställningen för det aktuella
projektet. En bra start är att dock att alltid
försöka definiera problemet och att börja
avgränsa arbetet.
De viktigaste erfarenheterna från
projektet Den Goda Staden var att nya
lösningar för stadsbyggnad och trafik kan
ge oss tryggare och kortare resvägar. En
kompakt och funktionell stad ger mindre
utsläpp av växthusgaser. Förtätad bebyggelse tar mindre naturmark i anspråk
och utnyttjar redan gjorda investeringar.
Samtidigt ger den ökade rörligheten en
tilltagande konkurrens om arbetskraft

och arbetstillfällen. Stadsomvandlingen
präglas av att möta ett tryck mot innerstäderna samtidigt som det finns en
utveckling mot ett utglesat stadslandskap
med externa köpcenter längs stora trafikleder och enskilda bostäder på stadsnära
landsbygd. Utvecklingen kan leda till att
stadskärnorna omvandlas från traditionella butiksområden till områden med
restauranger, service och upplevelsebutiker. I innerstadslägen blir allt fler bostäder
tillgängliga. Detta sker inte av sig själv utan
det krävs mycket planering och samarbete.
Mer om det kan läsas i slutrapporterna
från projektet.3

Pinoccio i Jim Dines skulptur Walking to Borås.
Konst i den offentliga miljön gör att en plats
kan upplevas som trygg och trivsam. Foto:
BoråsBorås AB.
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1.2 Lär känna din ort
ALLMÄNT OM ORTSANALYSEN

Genom att göra ortsanalyser kan

Arbetet med ortsanalyser utgör en grundförutsättning för ett fortsatt arbete med
hållbar stadsutveckling och anknyter till
pågående arbete med lokala arbetsmarknadsregioner, där staden och tätorten ses
som funktionella delar. Syftet med analysen är att beskriva hur stadsdelen, orten
eller den lilla staden fungerar som plats,
som livsmiljö och vilken roll orten har i
förhållande till omgivningen.
Processen är utformad för att stimulera
en integrering mellan olika sektorer, aktörer och administrativa nivåer. Stor vikt har
lagts vid möjligheter att anpassa ortsanalysen till lokala behov och resurser.
Ortsanalysen är ett bra redskap för att
skapa en gemensam bild av de kvaliteter
och brister i den byggda miljön som
möjliggör eller begränsar en god och
hållbar utveckling. Analysen ger den
systematisering och sammanställning av
baskunskaper som politiker, allmänhet
och planerare behöver för att kunna förstå
ortens historia, dagens situation och framtidsmöjligheter och därmed konstruktivt
kunna forma en lokal utvecklingsinriktad
planeringsprocess. Resultatet underlättar
kommunens arbete med fysisk planering,
bostadsplanering, näringslivsutveckling
och inte minst hur trafiken ska hanteras.

> kommunerna omedelbart få en bättre

>

>

>
>

>

>

handlingsberedskap för orternas ut
veckling
sektorsintegreringen mellan fysisk,
social och regionalekonomisk samhällsplanering påskyndas både inom stat och
kommun
dialogen mellan medborgare och kommun, mellan kommuner och mellan stat
och kommun främjas
alla de olika beslutsnivåerna utveckla en
geografiskt sammanhållen helhetssyn
de regionala utvecklingsprogrammen
tillföras en rumslig dimension med
tätorten respektive stadsdelen som
minsta beståndsdel
den regionala utvecklingspolitiken
stödjas av en nationell stadspolitik med
parallella strategier anpassade efter
lokala förhållanden i olika ”ortsfamiljer”
Sverige få en bättre möjlighet att till
varata landets specifika förutsättningar
inom Europeiska unionen.

Välj konkreta analysteman

Konkreta, avgränsade analysteman gör
det enklare att sätta igång arbetet med
en systematisk ortsanalys. Det är i den
lokala processen som beslut om aktuella
analysteman tas och vilka frågeställningar
som man ska arbeta med. Men för att
kunna jämföra sig med andra orter och för
att kunna föra en regional och en mellan-

kommunal dialog kan det vara en fördel
om alla ortsanalyser också innehåller vissa
generella analysteman.

METODEN I KORTHET
Arbetet innehåller normalt följande steg:
> Skapa en lokal process
> Välj konkreta teman och gör breda
analyser
> Välj mellan olika metoder
> Börja med en platsanalys
> Analysera orten som livsmiljö
> Analysera ortens roll och förhållande till
omgivningen

Ortsanalysen tas fram antingen som en
del av förvaltningens gängse förberedelse
arbete med att ta fram planeringsunderlag,
eller efter ett särskilt politiskt beslut i
någon nämnd eller styrelse.
Kommunen håller i arbetet och utser
därför vem eller vilka som ska vara delprojektledare. Projektledare väljs efter
analysens inriktningar.
Projektledaren förbereder ett första
informationsmöte. Det mötet handlar
först och främst om en beskrivning av
tankar kring processen. En översiktlig
nulägesorientering kan ge bakgrund till
kommunens idéer om vad ortsanalysen
bör innehålla. Viktiga teman lyfts för
diskussion – vilka frågor ska man fördjupa
arbetet i genom ortsanalysen? Under
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Vid en analys av platsen inser man att på Straedet i Köpenhamn finns det en konflikt mellan rörelse och vistelse. På just denna gata är tendensen att
vistelsen tar över rörelsen allt mer. Foto: Anna Stjärnkvist.

mötet breddas perspektivet och man kan
därefter ta beslut om vilka teman som
man ska arbeta med genom fördjupningar.
En bred inbjudan att delta i arbetet
sänds ut till allmänheten, näringslivets
regionala branschorgan och lokala
näringsidkare, det lokala föreningslivet
(centrumföreningar, hembygdsföreningar,
studieförbund, handikapporganisationer,
ungdomsråd, idrottsföreningar).

lig bredd. Dagens systematiska arbete med
ortsanalyser har utvecklats bland annat
från kulturmiljövårdens platsanalyser, som
gjordes som reaktion på efterkrigstidens
rivningsraseri. Dessa platsanalyser har
successivt utvecklats från att vara ensidigt
fokuserade på bevarandefrågor till att
täcka alla aspekter som har betydelse vid
fysisk planering, det vill säga ekologiska,
ekonomiska, sociala och kulturella värden.

Välj mellan olika metoder

Analys och syntes

Det finns många olika typer av ortsanalyser. Vissa metoder fokuserar på de rent
konsthistoriska aspekterna, andra bygger
på iakttagelser, så kallade realistiska ana
lyser som utger sig för att vara objektiva,
och det finns sociokulturella, socioekonomiska analyser samt landskapsanalyser.
Allsidiga ortsanalyser har naturligtvis
gjorts av kunniga generalister i alla tider,
exempelvis i form av planbeskrivningar
och stadsmonografier. Men de senaste
decenniernas sektortänkande, som vi nu
strävar bort ifrån, har ofta inneburit att
stadsbyggandets analyser inte haft tillräck-

För att förstå helheten behöver man ofta
även analysera beståndsdelarna. När man
gör en analys så löser man upp helheten,
identifierar och undersöker dess olika
beståndsdelar samt hur delarna förhåller
sig till varandra.
När delarna sammanförs igen uppstår
en syntes, en sammanfattande beskrivning. Ortsanalysen delar upp helheten i
beståndsdelar, men analysen syftar till en
bättre förståelse av syntesen – hur orten
fungerar i växelverkan mellan det fysiska
rummet, människans livsmiljö och förhållandet till ortens omgivning. Syntesen,

bilden av helheten, är ett allsidigt underlag
för beslut om vad som ska värnas och vad
som bör förändras. Syntesen är också ett
bra underlag för en översiktsplan.
Kvantitativa och kvalitativa metoder

Kvantitativa beskrivningar är värdeneutrala, objektiva fakta som utgör underlag
för diskussion. Normativa, kvalitativa
beskrivningar är subjektiva och uttrycker
ställningstagande till problem och
kvaliteter. Ortsanalyser bör vara både
deskriptiva/ kvantitativa och normativa/
kvalitativa.
Kvantitativ metod är en undersökningsmetod som syftar till att fastställa en kvantitet, det vill säga mäta hur mycket som
finns av något. En kvalitativ metod söker
efter den sorts kvalitet som är typisk för en
företeelse eller som skiljer den från andra.
Om vi vill veta hur olika samband ser
ut mer i detalj, hur olika processer går till,
vad fenomen och skeenden betyder i ett
kulturellt och socialt sammanhang kan
kvalitativa metoder vara användbara.
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en ortsanalys för Skultuna var att nå ett samlat och väl förankrat planerings- och
kunskapsunderlag för fortsatt arbete med utveckling av Skultuna och att identifiera
utvecklingspotential och föreslå utvecklingsmöjligheter orten.
Den färdiga ortsanalysen ska kunna utgöra inspiration för olika utvecklingsprojekt
med olika projektägare. Genom dialog med skultunabor, organisationer och näringsliv
hoppas man öka engagemanget och intresset för ortens utveckling.
Huvudrubriker i ortsanalysen:

>
>
>
>
>
>

Ortsanalys
Skultuna idag
Analys av platsen
Skultunas roll och förhållande till omgivningen
Skultuna enligt skultunaborna
Utvecklingsmöjligheter

Källa: Västerås stad (2014). Ortsanalys för Skultuna. Foto: Västerås stad.

ANALYS AV PLATSEN

Genom en platsanalys uppmärksammas
betydelsefulla aspekter i den byggda
miljöns karaktär såsom dess gestaltning,
struktur, typologi och rumsbildningar.
Genom att betrakta, uppleva och beskriva
dessa egenskaper fås en djupare förståelse
för de möjligheter som finns på varje
plats. Platsanalysen ger också kunskap
om dagens fysiska och rumsliga förhållanden, hur de olika delarna historiskt
har vuxit fram, vilka krafter som skapat
och omformat platsen i olika skeden av
stadsbyggandet.
Analysen ger en ökad medvetenhet
om arkitekturens och de offentliga
rummens funktionella, formmässiga,
estetiska, kulturhistoriska, miljömässiga
och upplevelsemässiga kvaliteter, brister
och utvecklingsmöjligheter. Genom att
beskriva både byggnader och stadsrum fås
en medvetenhet om de särdrag och identitetsskapande kvaliteter som ger orten
dess karaktär och attraktivitet. Genom
analysen skapas också en djupare förståelse för hur platser brukas och förvaltas
samt vad som hindrar en god och hållbar
livsmiljö. I det perspektivet är de gröna
och blå strukturerna i staden särskilt betydelsefulla i platsanalysen. Platsanalysen är
en väg till stadsutveckling där de befintliga
kvaliteterna är utgångspunkter.

Alla platser är unika och har präglats
av sin egen speciella historia. Samtidigt
har de olika delarna – byggnader, gator,
torg och parker – likheter med delar i
andra orter, eftersom de tillkommit under
liknande förhållanden och under samma
tidevarv och stilperiod. Vid arbete med
en platsanalys är det därför lämpligt att
kombinera betraktelser av den egna ortens
platser med inblickar i den svenska stadens
historia för att få en förståelse för vilka
faktorer som på ett övergripande sätt
påverkat utformningen.

Kombinationen av betraktelser i nuet
och reflektioner i historien ger en djupare
förståelse för stadens själ. De båda kunskapskällorna stimulerar till att upptäcka,
värna, förvalta, utveckla och bygga vidare
på staden. Kunskapen ger orten identitet
vilket i sin tur ger en känsla av tillhörighet
och stolthet.

FAKTA Nyckelord för analys av platsen
> Bebyggelsehistorisk utveckling
> Krafter som har påverkat den fysiska
miljön

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Platsens naturliga förutsättningar
Natur och landskap
Landskapsrum
Stadsbild
Stadskaraktär
Stadens siluett
Stadsentréer
Stadstyper
Stadselement
Stadens rum
Grönstruktur

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Blåstruktur
Meningsbärande symboler
Stråk
Barriärer
Områden
Knutpunkter
Landmärken
Stadens form, täthet och skala
Byggnadsstilar
Bebyggelsestruktur, organisation och
typologi

> Gaturum och allmänna platser
> Byggnader och detaljer
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Det finns analysmetoder som fokuserar på
olika detaljelement i platsens uppbyggnad,
exempelvis olika typer av strukturanalyser
som kan behandla grönstruktur, gatustruktur
etc. Bilden visar Husargatan i Göteborg.
Foto: Roger Johansson.

METODER FÖR ANALYS AV
PLATSEN
Visuella analyser
(Perceptionsanalyser)

> Stadsbildsanalys. Metoden är utarbetad av

Michael Trieb och är beskriven i skriften
Stadtbildanalyse und Gestaltungssatzung der
Innenstadt. Hansestadt Lübeck 1977. Analysen beskriver hur stadsrummen upplevs
både stilla och i rörelse. Vid registreringen
kartläggs landskapsbild, de olika stadsdelarnas funktion och utformning, de olika
stadsrummen samt enskilda byggnader.
> Dansk Kommuneatlas enligt savemetoden. Metoden har ett arkitektoniskt
förhållningssätt. Syftet är att genom
analys av strukturer, mönster och enskilda
karaktärsdrag i staden komma fram till
vilka miljöer och byggnader som bör
skyddas genom kommunal planläggning
samt beskriva hur ny bebyggelse kan
integreras i stadsmiljön. De värden som
analyseras är det arkitektoniska värdet, det
kulturhistoriska värdet, det miljömässiga
värdet samt autenticitet och tillstånd.
Det miljömässiga värdet innefattar även
exempelvis parker, trädgårdar, landskapsstråk och utblickar. Historiska fakta bidrar
genom att bekräfta och tydliggöra upp
levelsevärdena. En sammansatt värdering
genomförs och byggnaderna blir åsatta ett
bevarandevärde på en skala 1–9.

> Estetisk byutformning. Metoden är utar-

betad av Thomas Thiis-Evensen i skriften
Byens uttrykksformer. En metode for estetisk
byformning. Metoden ger riktlinjer för
historisk, bruksmässig och visuell hänsyn
i samband med planläggning av ny bebyggelse. Analysen bygger på att det finns
visuella principer för gestaltning. Med
detta som utgångspunkt tillhandahålls en
verktygslåda med typelement för att förstå
bebyggelsens visuella egenskaper. En
plats består av tre oavhängiga rumsnivåer:
landskapet som orten ligger i, bebyggelsen
som orten består av och möbleringen
av ortsrummen. Dessa ses sedan i ett
sammanhang för att summera platsens
särdrag.
> Staden som mental karta. Metoden är utar-

betad av Kevin Lynch och beskrivs i boken
The Image of the City. Syftet är att kartlägga
hur människor upplever platsen och hur
man orienterar sig. Analysen bygger på två
infallsvinklar; intervjuer med allmänheten
som också får teckna en mental karta över
platsen, samt en systematisk analys av professionella planerare. Uppgifterna tolkas
sedan samman till ett planeringsunderlag.
Som hjälp för att visualisera platsens
utformning används de fem baselementen
stråk, barriärer, områden, knutpunkter
och landmärken.

Företeelseanalyser
(Fenomenologiska analyser)

> Kvalitativ stedsanalyse. Metoden bygger
på Christian Norberg-Schulz teorier
om ”platsens själ” i skriften Genius Loci:
Towards a Phenomenology of Architecture.
Den är en kvalitativ beskrivningsmetodik
som används för att försöka förstå vad som
kännetecknar platsens identitet. Platsens
fysiska form och det liv som levs där är en
sammanflätad enhet. Analysen bygger på
fyra grundläggande mänskliga behov som
relaterar till platsen: orientering, identifikation, minnen och historia. Analysen
presenteras som en serie ”kvalitativa kartor” där de traditionella kartsymbolerna
har ersatts med nya symboler samt en
tillhörande fenomenologisk beskrivning
av platsen. (Fenomenologin försöker bland
annat att med intuitiva medel bestämma
den bakomliggande idén.) Syftet är att få
en bättre förståelse för ”platsens själ” och
för att bruka denna förståelse vid stadsutveckling.
Realistiska platsanalyser

> Rationell platsanalys. Metoden är utarbetad av italienaren Aldo Rossi och bygger på
dennes teorier i skriften The Architecture
of the City. Rossi ser arkitektuppdraget
som byggandet av staden över tiden och
pläderar för en historisk kontinuitet i
stadens arkitektur. I metoden reduceras
arkitekturens former till typelement som
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inordnas i typologier vilka kan analyseras
som meningsbärande element. Staden
analyseras på tre nivåer: det urbana
nätverket, primära element och platsen.
På samma sätt analyseras byggnader:
Byggnaden i sig själv, de övergripande
konstruktiva elementen samt dekoren.
Metoden syftar till en förståelse av vilka
element som upprätthåller den historiska
kontinuiteten i staden.
> Realistisk Byanalyse. 1991 introducerade

de norska arkitekterna Karl Otto Ellefsen
och Dag Tvilde Realistisk byanalyse som
kommit att ligga till grund för utvecklingen av en rad norska stedsanalysmetoder. I metoden betraktas platsen som
ett historiskt dokument det vill säga en
produkt av produktionsprocesser där
många olika krafter verkat tillsammans
eller i konflikt med varandra. Platsen kan
därför betraktas som summan av fysiska
fragment som uttrycker kulturvärden och
ståndpunkter. I analysarbetet behandlas:
Historisk bebyggelseutveckling, Överordnade strukturella element, Bebyggelse
struktur och Avgränsning i enhetliga
områden.
Det finns dessutom ett flertal analysmetoder som fokuserar på olika detaljelement
i platsens uppbyggnad, exempelvis
olika typer av strukturanalyser som kan
behandla grönstruktur, gatustruktur

etc. Olika fackkompetenser har också
sina egna analysmetoder. Inom kulturmiljösektorn finns det exempelvis en
rad olika analysmetoder för att beskriva
kulturmiljöns värden, tålighetsgränser och
utvecklingspotential.

ANALYS AV LIVSMILJÖN
Att lära känna sin ort betyder i det här
sammanhanget att lära känna orten som
livsmiljö, det sociokulturella samspelet –
hur människor som individer och grupper
påverkas av bebyggelsemiljön och vilket
stadsliv det resulterar i. Den byggda
miljön, med såväl byggnader och torg som
grönområden, är människans närmaste
livsmiljö. En hållbar livsmiljö ska utvecklas
i samklang med naturen, vara tillgänglig,
användbar och attraktiv samt inbjuda till
delaktighet för alla oberoende av kön,

generations- och kulturgränser.
Orten utgör även livsmiljö för växter
och djur. Boverkets rapport 4 går inte
djupare in i växt- och djurlivets behov,
utan diskuterar grön- och vattenområden främst utifrån deras värde för oss
människor.

METODER FÖR ANALYS AV
LIVSMILJÖN

För att skapa hållbara städer krävs att det
utvecklas planeringsmetoder som i högre
grad kan integrera de sociala konsekvenserna och samtidigt ta tillvara människors
egna värderingar och önskemål.
Att samverka innebär att arbeta tillsammans och att mötas. Att kunna skapa
kreativa och effektiva möten är ett ansvar
som delas av alla, men det är också en av
processledarens viktigaste arbetsuppgifter.

FAKTA Nyckelord för analys av livsmiljön
>
>
>
>
>

Möten
Umgänge
Livet i staden
Mötesplatser
Platsen som social
produkt

>
>
>
>
>
>

Användning av platser
Sociala nätverk
Rörelsemönster
Sociokultur
Segregation
Tillgänglighet

>
>
>
>

Kultur
Hälsa och säkerhet
Makt
Upplevelsekvaliteter
4 Boverket (2006).
Lär känna din ort!
– metoder att analysera orter och
stadsdelar.
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Arenor måste skapas där olika perspektiv
och förslag kan konkretiseras i mötet aktörerna emellan. Det gäller att fånga in olika
aktörers kunskaper och erfarenheter kring
den plats eller frågeställning som gruppen
arbetar med. Det är viktigt att kartlägga
de hinder och möjligheter, behov och
problem som är förknippade med platsen,
men också framtida utvecklingsbehov och
förändringsmöjligheter.
Det bör skapas möjligheter till mötessituationer som hjälper deltagarna att
aktivera så stora delar av sin egen erfarenhets- och kunskapsbas som möjligt.
Vilka som bidrar med expertkunskap,
processkunskap och vardagskunskap kan
variera i olika metoder och situationer.
För att få en väl fungerande arbetsgrupp
är det väsentligt att reflektera kring den
process som startas i och med att ett samarbete inleds, till exempel rollfördelning,
förväntningar, förtroende, resurser, makt
och ansvar.

människors dagliga in- och utpendling ger
varje ort dess specifika förutsättningar –
fördelar och problem.
Analysen av ortens roll i förhållande till
omgivningen utgår från orten som ett helt
samhälle med sin specifika blandning av
funktioner. Orten behöver ofta jämföras
och relateras till andra orter i regionen för
att för att beskriva hur sambanden med
omgivningen ser ut.
… som är en del av stadssystemet …

De olika samhällena ingår alla som
funktionella och kommunicerande delar
i vårt urbana bebyggelsemönster. Sveriges
tusentals tätorter, deras respektive utbyte
med omlandet och mellan orterna bildar
tillsammans en väv – det svenska stadssystemet. Stadsdelars och tätorters regionala
samband har under senare år fått ökat
fokus med det uttalade syftet att skapa
större arbetsmarknadsregioner.
... och har både fysiska och upplevda
samband

ANALYS AV ORTENS ROLL
OCH FÖRHÅLLANDE TILL
OMGIVNINGEN
Orten är ett helt samhälle...

Varje stad och tätort har sin särskilda mix
av bostäder, arbetsplatser, utbildningar
och utbud av kultur, besöksmål och
fritidsaktiviteter. Denna blandning och

En ort har många både fysiska och upplevda samband med omgivningen. Båda
kategorierna har stor betydelse för den
framtida utvecklingen.
Hur är tillgången till infrastruktur för
kommunikation – bredband, flygplats,
järnvägar och vägar åt olika håll? Hur
fungerar kollektivtrafiken? Vilken roll
har orten i ett regionalt perspektiv – som

bostadsort, för utbildning, inom näringslivet?
Men det finns inte bara kvantitativa
samband. Lika viktig är vår kollektiva föreställningsvärld. Vilken identitet och status
har orten – är det ett attraktivt samhälle
eller en håla?

METODER FÖR ANALYS AV ORTENS
ROLL OCH FÖRHÅLLANDE TILL
OMGIVNINGEN

I många avseenden är det intressant att
föreställa sig en kommun som ett företag
där de ekonomiska förutsättningarna,
investeringarna, prioriteringarna och
marknaden är styrande för alternativen
att vinna eller försvinna. På samma sätt
kan man föreställa sig orter som företag
som konkurrerar med varandra. Då blir det
intressant att även gå utanför samhällsplaneringsområdet och titta på vilka analysmodeller som används i andra delar av
näringslivet. Det är vanligt att kombinera
flera metoder.
vrio-analys

vrio-modellen syftar till att identifiera de
unika styrkorna i en organisation och att
analysera organisationens konkurrenskraft.
I analysen utgår man från att resurser
och förmågor är ojämnt fördelade mellan
konkurrerande företag och organisationer
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Landskronas vackra stadsvegetation är exempel på
styrkor i en swot-analys.
Foto: Camilla Abered.

FAKTA Nyckelord för analys
av ortens förhållande till
omgivningen
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Verksamheter och utbud
Handel
Service
Offentliga tjänster
Näringsliv
Boende och fritid
Kommunikationer
Transporter och trafikföring
Kollektivtrafik
Gatunät
Knutpunkter
Ekonomiska drivkrafter
Image
Profilering
Identitet
Stolthet
Socioekonomiskt perspektiv

och att dessa skillnader kan vara stabila
över tiden. vrio-analysen är uppbyggd
kring fyra teman som också gett modellen
dess namn:
> Värde (Valuable)
> Raritet, sällsynthet (Rare)
> Imiterbarhet (Imitate)
> Organisation (Organization)
Frågan om värde innebär att man försöker
fastställa om organisationen har resurser
och förmåga att klara av de möjligheter
och hot som finns i dess omgivning. Har
organisationen rätt kompetens för att lösa
nya uppgifter så är resurserna och förmågorna värdefulla.
Frågan om raritet, sällsynthet, utgår från
att organisationens värdefulla styrkor inte

ger konkurrensfördelar om även andra
organisationer har samma styrkor. Om
exempelvis en region har ett väl fungerande sjukvårdssystem, en koncentration
av universitet, högskolor och forskningsverksamhet eller ett attraktivt skattesystem så innebär det ingen konkurrensfördel
om flera andra regioner också förfogar
över dessa styrkor.
Genom frågan om imiterbarhet studerar
man om organisationens resurser och
förmåga är lätta att kopiera eller inte. Om
dessa är svårkopierade innebär det att
organisationen har en konkurrensfördel
som sträcker sig över tiden. En resurs
eller förmåga anses svårkopierad om det
innebär en kostnadsnackdel för konkurrenten att utveckla den. Att en tillgång

är svårkopierad kan bero på olika saker.
Vissa fysiska resurser kan vara lättare att
kopiera medan sociala resurser är desto
svårare, till exempel vänskapsrelationer
och förtroende.
Den sista frågan handlar om hur effektiv
organisationen är. Är organisationen kapabel att utnyttja sina värdefulla, sällsynta
och svårkopierade resurser och förmågor?
En skickligt uppbyggd organisation kan
dessutom kompensera organisationen
eller företaget om den ännu inte besitter
rätt förmåga eller resurser.
Metodens fördel är att den är relativt
enkel och att den fokuserar på faktorer
som ofta förbises i andra analysmodeller.
Den kan till exempel användas för att
analysera styrkorna i en swot-analys.
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Tabell 1:1. swot-analys för Västerås. Källa: Exempel från ett planprogram för stadsdelen Pettersberg, Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad
Styrkor

Svagheter

Möjligheter

Hot

Stadsdel i demografi

– Närhet till centrum
– Närhet till grönområden

– Dåligt rykte
– Tecken på social skörhet
– Hög andel anmälda brott: skadegörelse,
stölder, bilinbrott
– Åldrande befolkning
– Få arbetsplatser/ verksamheter
– Otydliga entréer och dåligt annonsvärde
utåt

– Mångfald av kulturer, en
resurs att ta tillvara
– Ge plats för nya bostäder, verksamheter och
arbetsplatser
– Fysiska förändringar
gör att satsningar på
stadsdelen syns utåt

– Segregation, de
ojämna förhållandena förstärks
– Åldrande befolkning
– Fortsatt/förvärrat
dåligt rykte som
minskar inflyttning

Bebyggelse

– Blandning av olika
bebyggelsetyper
– Anpassning till terrängen

– För få hus med hiss
– ”Bortdragen” bebyggelse vid Pettersbergsgatan

– Bebyggelse där infrastruktur finns
–Kompletteringsbebyggelse på attraktiva lägen
nära grönstråk
– En avsmalning av
Vallbyleden skapar möjlighet för ny bebyggelse

– Brist på tillgänglighet gör att äldre
människor måste
flytta/lockar ej nya
äldre boende

Grönstruktur

– Pettersbergsskogen –
stadsdelsskog med höga
biologiska värden
– God tillgång till mindre
lekplatser på kvarters
mark
– Ett kuperat och spännande landskap

– Uppfyller ej grönstrukturplanens rekommendationer för grannskapsparker
– Buskage skapar otrygghet
– Många mindre grönytor som ej hänger
samman gör dem svåranvända

– Pettersbergsskogen utvecklas till en värdefull
naturupplevelse för
boende och andra
– Gallring vid grönstråk
ökar trygghetskänslan

– För kraftig utgallring, på grund av
trygghetsaspekten,
påverkar den bio
logiska mångfalden
och skogens
upplevelsevärde

Infrastruktur

– Bra bilförbindelse mellan
Vallby och Pettersberg,
samt cykelförbindelse till
Vallby

– Pettersbergsgatan uppmanar till hög
hastighet
– Osäkra korsningar
– Gropig markbeläggning och buskar
utgör hinder
– Otrygga cykeltunnlar
– Dålig bilförbindelse mellan Vetterslund/
Pettersberg
– Cykelbana saknas på Jakobsgatan och
delar av Pettersbergsgatan, bristande
cykelförbindelse till centrum/inom
stadsdelen

– Omgestalta Pettersbergsgatan till en
”pulsåder” i stadsdelen
– Avsmalning av Vallby
leden ger plats för
verksamheter med bra
annonsvärde och skapar
tydlig entré

Service

–
–
–
–

– Brist på förskola
– S:t Ilians skola ligger bortdragen från
Pettersbergsgatan

– Nytt äldre/serviceboende ger möjlighet till
kvarboende
– Utveckling av Pettersbergs centrum

Mötesplatser

– Ansgarskyrkan har
omfattande församlingsverksamhet
– Centrumetablering
– Satsning på S:t Ilians
skola som ”skolan mitt
i byn”

– Otrygghet
– Lite föreningsverksamhet minskar
förutsättningen för ett levande område
– Händelselöst huvudstråk
– Nedgången och öde idrottsplats
– Brist på större allmänna lekplatser
– Ingen mötesplats framför S:t Ilians skola
– Ny idrottsplats placeras gömd bakom
skolan
– Få flexibla grönytor som kan användas
av allmänheten för olika ändamål

– Utveckla lekplatsen vid
Trollbackaskolan
– Ny idrottsplats vid S:t
Ilians skola
– Förskola med upprustad
större allmän lekplats
– Nya mötesplatser längs
Pettersbergsgatan

Stadsdelscentrum
Utbud av skolverksamhet
God kollektivtrafik
Stora satsningar på S:t
Ilians skola

swot-analys

swot-analysen syftar till att en organisation ska bli mer systematisk i sitt granskande av omgivningen – både internt och
externt. swot-analysen går ut på att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och
hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities

and Threats). De första två variablerna,
styrkor och svagheter, används för att
analysera den egna organisationen.
De två andra variablerna, möjligheter
och hot, används för att analysera
organisationens omvärld. När styrkorna
har identifierats kan de användas för att

– Nedläggning av
butiker och annan
service

utnyttja möjligheter. Genom att upptäcka
svagheterna blir organisationen medveten
om vilka hot mot verksamheten som finns
i omvärlden.
För att ytterligare åskådliggöra möjligheterna kan de kategoriseras med hänsyn
till deras attraktivitet och sannolikhet för

Figur 1:1. Grundläggande stadstyper.

Figur 1:2. Formfaktorkarta för Katrineholms kommun. Källa: Katrineholms kommun.
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Stadstyper
Stadsdelsstad
Yttre
Mitt
Inre
CBD

Kompakt stad

Flerkärning stad

Korridorstad

Spridd stad
0

600m

Dagligvarubutik

Dagligvaror inom 600m

Hög boendetäthet

Hög tillgänglighet cykel

Dagligvaror längre än 600m

Mångfunktionellt område

Hög tillgänglighet bil

Hög arbetsplatstäthet

Tänkbart stadsdelsgruppcentrum

Hög tillgänglighet buss

Ytterkantsstad

Formfaktoranalys

färdas i staden. Denna metodik kallas
formfaktoranalys.
Första steget är att förstå stadens
grundläggande stadsform och hur den
förhåller sig till de scenarier man ser för
fortsatt handelsutveckling. Grundläggande
stadsformer kan tas ur illustrationen med
stadstyperna och scenarier behöver skapas
i den samverkansgrupp som bildas för
framtagandet av en hållbar handelspolicy
(se vidare i trast-fördjupningen En hållbar handelspolicy). Exempel på scenarier
kan vara
> Fortsatt utveckling av externetabler
ingar
> Restriktivitet mot externetableringar
och satsning på centrum
> Halvcentrala etableringar omgivna
av bostadsområden men anslutna till
huvudnätet för biltrafik och med möjlighet till bilparkering.
> Satsning på att bevara eller återupprätta
stadsdelshandel.

När kommunen ska ta fram en hållbar
handelspolicy behöver utgångspunkten
vara en analys av stadens markanvändning
och de olika näten på vilka konsumenterna

Till hjälp kan en tabell vara där man
orienterar utvecklingen utifrån om den är
harmonisk eller disharmonisk. Ofta kan

framgång. Sannolikheten för framgång
påverkas av organisationens egna villkor
och dessa kartläggs genom den interna
analysen. Eventuella hot betraktas med
hänsyn till hur pass allvarliga de är och hur
sannolikt det är att hotet blir en realitet.
swot-analysen avbildas ofta i en
matrismodell med fyra rutor som ger en
överblick över de viktigaste faktorerna att
ta hänsyn till när man sedan ska utarbeta
en strategisk plan för organisationen.
Verktygets fördelar är bland annat att
det är enkelt att använda, ger struktur
åt analysen och inte låser användaren
vid speciella variabler. En nackdel är att
metoden ställer stora krav på att användaren själv kan identifiera viktiga variabler
i omgivningen och organisationen. I en
politisk organisation kan det vara särskilt
viktigt att särskilja oberoende fakta från
önskade förhållanden.

stadens form vara en kombination av flera
stadstyper men arbetssättet ger ändå en
nödvändig gemensam syn på förutsättningarna. Nästa steg är en kartläggning av
formfaktorerna i staden och en jämförelse
av dem för varje scenario. Det kan återigen
göras utifrån om de är harmoniska eller
disharmoniska. Med formfaktorer avses
boendetäthet, arbetsplatstäthet och
graden av funktionsblandning i olika delar
av staden. Vidare befintliga servicenoder
(platser med service), bytespunkter mellan
färdsätt och tillgängligheten till huvudnäten för gång, cykel, kollektivtrafik och
bil. Det är väsentligt att kartläggningen
sker vid ett tillfälle där samtliga berörda
aktörer kan delta (handel, fastighetsägare,
kommunala planerare och Trafikverkets
regionala planerare).
Resultatet av formfaktoranalysen blir att
stadens berörda aktörer i handelsutvecklingen får en gemensam syn på var i staden
handeln kan utvecklas på ett hållbart sätt
och man landar också i ett val av scenario
för sin handelsutveckling.
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1.3 Det sociala livet i staden
STADENS SOCIALA LIV

Social hållbarhet hänger samman med
många komplexa problemställningar,
som spänner över arkitektur, planering,
ekonomi och politiska förhållanden. I
detta kapitel återfinns en rad metoder och
exempel, som kan tyckas vara banala och
som i sig själva inte säkrar social hållbarhet.
Om man planerar trafiken med ett helhetstänkande, där stadens arkitektur och
markanvändning får stor vikt, måste också
de sociala aspekterna involveras. När vi rör
oss i trafiken, antingen som fotgängare,
cyklister eller bilister agerar vi inte bara
utifrån hastighetsgränser och trafikregler,
utan också utifrån vårt sociala beteende
som bestämmer vårt agerande i det offentliga rummet.
Gehl skriver i Livet mellem husene om det
sociala synfältet som är 0–100 meter. Inom
detta avstånd kan vi avläsa vår omgivning
när det gäller rörelseriktning, människors
kön och sociala relationer, samt människors fysiska avsikter och agerande. Således
kan vi reagera i förhållande till detta.
Detta kapitel beskriver hur trafikplaneringen, såväl som all annan planering, kan
ta sin utgångspunkt i människors sociala
beteende, och på så sätt bidra till en bättre
stadsmiljö och social hållbarhet.
Stadslivet är en av de största attraktionerna för människor. Man väljer för
det mesta att vara där andra människor

är. Man väljer att gå på den livliga gatan,
sätter sig ofta på en plats med många
människor och aktiviteter och stannar
gärna framför en spännande fasad med
insyn genom byggnaden och skyltfönstret.
De flesta kommuner har trafikavdelningar som gör trafikräkningar och prognoser för framtiden, men få kommuner
har avdelningar för stadsliv. Stadslivet
och stadens sociala aspekter har tidigare
varit förbisedda i planeringen men har på
senare tid uppmärksammats. Exempelvis
har regeringen gett bidrag för att öka
tryggheten i stadsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv, ett arbete som resulterat
i att ca 130 projekt beviljats medel för
att förbättra stadsmiljöer på olika håll i
landet. Det är även fortsatt viktigt att det
i trafikplaneringen och i stadsbyggandet
inarbetas processer och metoder som
tillgodoser människors behov och det
samlade stadslivet. Förbises de mänskliga
aspekterna försvåras eller försvinner de
sociala relationerna mellan människor
vilket i sin tur leder till ökad upplevd
otrygghet.
Om arbetet bedrivs på flera fronter och
parallellt med andra processer kan resultatet bli en attraktiv stad, inte bara för ögat
utan också för kropp och själ.

SOCIAL HÅLLBARHET MED FOKUS
PÅ STADSLIV

Utformningen av stadens rum påverkar
stadslivet. Om kvaliteten är låg pågår
endast de nödvändiga aktiviteterna. Ett
stadsrum med hög kvalitet inbjuder flera
olika användare olika tider av dygnet.
Socialt välfungerande stadsmiljöer
präglas av att många aktiviteter kan äga
rum samtidigt. Detta kräver att rummens
utformning, funktionsmässiga uppdelning
gjorts i en väl avvägd balans som tar
hänsyn till alla stadens användare, både
kvinnor, män och flickor och pojkar.
Alla stadsrum kan dock inte bli lika
välbalanserade. En del platser och stråk
är överbelastade med trafik medan andra
områden är mer lugna och kan utformas
för fotgängare, cyklister och aktiviteter i
mycket större utsträckning. Planeringen
av trafiken och utformningen av stadens
gatunät kan bidra till denna differentiering
mellan rummen, förutsatt att gatans
trafiktekniska utformning varieras efter
rummets sociala karaktär och människors
behov.
Trafik, byggnader, rum, stadsliv – bör
behandlas utifrån ett användarperspektiv
med Stadsliv, som förhåller sig till användare, aktiviteter, tid på dygnet/året, det
spontana och det planerade; Rum, som förhåller sig till karaktär, funktion, belysning,
möblering, grönska, topografi, geometri
och trafik; Byggnader, som förhåller sig till
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Strædet i Köpenhamn.
Foto: Gehl Architects.

struktur, karaktär, höjd, djup, funktion,
offentlighetsgrad, fram- och baksida,
ingång, transparens och bottenvåningar.
Om trafikplaneringen ska bidra till en
ökad social balans bör den ta sin utgångspunkt i rummets sociala liv och behov i
framtiden. Därefter kan rummets karaktär
och en utformning som stöder trafikbehoven planeras och slutligen också rummets
kanter i form av bebyggelse eller landskap.
Vidare går det att arbeta med ett kvarter
eller en hel stadsdel, och hur stadsrummen – gårdarna, platserna och parkerna,
tillsammans bidrar till en social mångfald
med lika möjligheter för alla. Slutligen bör
en stad betraktas i sin helhet, såväl i sitt
nätverk av andra städer som i en bredd
av stadsmässiga kvaliteter. Detta kan
skapa en ram kring stadens mångfald och
aktiviteter.

Tabell 1:2. Innebörden av begreppen som påverkar det sociala livet i staden. Källa: Gehl Architects.
Social balans
God social balans är:
– Goda villkor för nödvändiga, valfria och sociala
aktiviteter.
Nödvändiga aktiviteter är:
– Inköp, arbete, skola etc.
Valfria aktiviteter är:
– Uppehåll på bänkar, promenader etc.
Sociala aktiviteter är:
– Samvaro med andra i
stadens rum, bekanta och
främmande.
– Lika möjligheter och tillgång
för alla kulturer, generationer, samhällsgrupper, personer med funktionshinder,
familjer med barnvagnar etc.
– Invitationer till olika användargrupper som studerande,
arbetande, boende, barn,
äldre, institutioner.
– Blandning av aktiviteter
i stadsrummet och olika
funktioner som pågår sida
vid sida.
– Gemenskap och identitet,
stöttas genom gemensamma
aktiviteter och en höjd kvalitetsstandard i stadens rum.
– Engagerade invånare, som
tar på sig ansvar och känner
att de tillsammans äger
staden, passar den och
använder den!

Stadsmiljö
God stadsmiljö är:
– Levande stadsmiljöer med
goda villkor for stadsliv, det
formella och det informella, det planerade och det
spontana.
– Inbjudande och översiktlig
stad där det är lätt att
hitta runt, centralt placerade
mötesplatser och där det
finns goda möjligheter för
utomhusaktiviteter.
– Multifunktionalitet.
– Välfungerande stad med
balans av kommersiella inslag, koordinerad skyltning,
strategier för utformning
av trottoarer, platser och
parkrum.
– Tillgång till rekreativa områden, parker och vattnet.
– Säkra stadsmiljöer med
trygghet vid rörelse i staden
– både dagtid, kvällstid och
nattetid. Säkra gång- och
cykelstråk i förhållande till
kriminalitet och trafik.
– Funktionsdugligt hela året,
alla veckans dagar och hela
dygnet.

Rörelse
Goda möjligheter för rörelse:
– Ett välintegrerat nät för kollektivtrafik, som förbinder
viktiga destinationer och
säkrar enkel rörelse mellan
målpunkterna, t.ex. affärer,
institutioner etc.
– Värdighet vid rörelse i
staden och möjligheter att
kunna gå från a till b utan
hinder. Respekt för andra
trafikanter.
– Möjlighet att röra sig i
staden för alla trafikanter,
fotgängare, cyklister, bilister
och kollektivtrafik.
– Blandning av trafikformer,
där man undviker öde
rutter bara för cyklister och
fotgängare och istället väljer
gaturum som innehåller alla
trafikslag.
– Möjlighet att röra sig i staden för alla invånargrupper,
barn, äldre och funktionshindrade.
– God tillgänglighet för varutransporter.
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Figur 1:3. Så uppstår sociala skillnader. Källa: Gehl Architects.

liv
större täthet
större rum
			

DEN MODERNA PARADOXEN

Många omständigheter har skapat dagens
sociala segregation. Regeringen har genom

olika stödåtgärder gett medel till projekt
som exempelvis syftat till att öka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi bor

Tabell 1:3. Problembeskrivning av social obalans, fattiga stadsmiljöer och hinder att röra sig
Social obalans
Social obalans är:
– Olika möjligheter.
– Segregation.
– Uteslutande/isolering av
bestämda befolkningsgrupper med hänsyn till etnicitet,
social klass etc.

Fattiga stadsmiljöer

Hinder att röra sig

Fattig stadsmiljö är:

Dåliga möjligheter för
rörelse:

– Brist på mötesplatser.
Framför allt av gator, platser
och parkrum som är till för
rekreation och stadsrumsaktiviteter.
– Brist på offentlighetsgrader.

– Ghettoisering. Bostadsområden bebos av en ensidig
befolknings-sammansättning
utan egentliga möjligheter
eller val.

– Bristande kontakt mellan ute
och inne.

– Brist på erbjudande. Inga
möjligheter att mötas.

– Brist på kvällsaktiviteter.
Få aktiviteter spridda över
ett stort område eller alla
kvällsaktiviteter samlade i
ett litet område.

– Monofunktionalitet.
– Brist på variation i utbudet
av funktioner och aktiviteter
som resulterar i en ointressant, och förutsägbar stad.
– Allt eller inget.
– En hög koncentration av
aktiviteter i ett litet område
med resultat i funktionstömning av intilliggande
områden.
– Alltför stor spridning av
funktioner och aktiviteter
som resulterar i en stad utan
ett definierat centrum.

– Avvisande fasader, få
ingång- ar, tillslutna fönster,
ingen interaktion.

– Otrygga gatumiljöer. Metallskydd för butiksfönster, avvisande fasader, bristande
ljus i butiker, dålig belysning,
stora mörka områden utan
människor, spridning av
stadsliv över stora områden,
för få ”ögon” på gatan i form
av invånare eller butiksägare.
– Dåligt underhåll.
– Ingen reaktion på vandalism,
dåliga beläggningar, sopor
på gatan och belysning som
inte fungerar.

– Brist på trafiknät.
– Dåliga förbindelser mellan
kollektivtrafik och andra
trafikformer.
– Utelämnade länkar i gångoch cykelnätet.
– Svårt att färdas till fots.
Dålig beläggning, dåliga
förhållanden för att korsa
gator, dåligt med tillgång till
parker och platser, utpräglad
användning av refuger och
trafiköar som väntplats för
fotgängare, bristande signaler för fotgängare, smala
trottoarer, dåligt placerade
möbleringselement.
– Svårigheter vid koppling till
kollektivtrafik.
Brister i hissarna till exempel på tunnelbanestationer,
höga trappor/insteg till buss
och tåg, ingen möjlighet att
ta med cyklar, bristande
information, höga priser.
– Obalans mellan olika trafikformer.
– Bristande respekt mellan
olika trafikanter.

mindre liv
och volymer

idag inte så tätt som vi gjorde förr och det
är på så sätt betydligt färre människor per
kvadratmeter i städerna och bostadsområdena än tidigare. Det framgår tydligt av
figur 1:3. Å andra sidan finns det områden
där det råder stor bostadsbrist och trångboddhet.
Man kan nästan tala om en modern
paradox. Färre människor per kvadrat
meter skapar behov av ökad bebyggelse
täthet, för att uppnå samma täthet av
människor. Detta skapar i sin tur behov
av högre byggnader, som därmed ligger
längre från varandra, på grund av vår tids
krav på ljus, ventilation, brandsäkerhet
m.m. Detta bidrar dock till ännu större
avstånd mellan människor och mindre liv
mellan husen. En ond spiral, som kan vara
svår att bryta.
I moderna städer introduceras ofta en
ny skala, där det inte bara är byggnaderna
utan också stadsrummen som blivit större.
Om man planerar en gata utifrån dagens
trafikbehov, blir den ofta 30–45 meter
bred, åtminstone om den ska rymma såväl
kollektivtrafik som bilar, cyklar, fotgängare, grönska och eventuellt också parkering. På dessa gator får trafiken en alltför
stor vikt både för den visuella upplevelsen
och det sociala livets förutsättningar,
eftersom de sociala behoven och rummets
karaktär blir nedprioriterat.

Tabell 1:4. Förutsättningar för social kontakt. Källa: Gehl Architects.
Förhållanden som förhindrar social kontakt

Förhållanden som förmedlar social kontakt

Åtskillnad

Samling/överlappning

Långa avstånd

Små avstånd

För höga hastigheter

Låga hastigheter

Nivåskillnader

Inga nivåskillnader

Bristande rumslig
orientering

God rumslig
orientering

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SOCIAL
HÅLLBARHET FÖR STADSLIV
Samband mellan sociala aspekter och
fysisk utformning

Det finns ett starkt samband mellan stadens sociala liv och stadsrummets fysiska
utformning. Det gäller också utformningen av gator och vägar. Människors
förutsättningar att se eller höra varandra
och på så sätt skapa sociala relationer kan
antingen främjas eller förhindras genom
rummets utformning.
Om människors rörelsemönster med
olika trafikslag skiljs åt alltför mycket har
detta en negativ effekt på hur vi upplever
staden. Mer integrering i trafiksystemet
och mindre barriäreffekter är att eftersträva för att stadens ska upplevas som
mer livfull. Samtidigt behövs en differentiering av trafikslagen på trafikbelastade
platser i gatunätet för att skapa en trafik
säker och trygg gatumiljö.
Arbetar man målinriktat med att samla
människor både visuellt, rumsligt och
trafikmässigt, och överlappar flera funktioner, aktiviteter och rörelse i tid, upplevs
stadsrummet som mer intensivt, levande
och socialt välfungerande.
Ofta förknippar vi den levande gatan
med större trygghet, särskilt om kvällen
och natten. Och särskilt på dessa tider är
det viktigt att anstränga sig för en överlappning av funktioner och rörelser.

Stora stadsrum och breda gator bidrar
ofta till att skapa mindre visuell och social
kontakt mellan människor på respektive
sida av gatan. Korta avstånd och en mer
mänsklig skala verkar däremot inbjudande
för många. Vi söker oss instinktivt till
platser och stadsrum som vi kan överblicka och där vi kan relatera till andra
människor.
Det är inte bara antalet människor på en
gata som är viktigt, utan också hur länge
de uppehåller sig i vårt synfält. Samma
antal människor på en gata kan upplevas
mycket olika beroende på om de kör
igenom på en minut eller om de rör sig
till fots längs gatan på 10 minuter. Det är
således viktigt att prioritera de långsamma
trafikanterna – både cyklister och gående –
när man önskar ett levande stadsrum.
Nivåskillnader är ofta barriärer, inte
bara fysiskt utan även visuellt och socialt.
De flesta fotgängare undviker gärna både
gångtunnlar och broar, då man oftast

söker att gå den rakaste vägen, även om
det innebär att man ska kravla sig över
både räcken och andra fysiska barriärer,
med större risk i trafiken som resultat.
Man bör så långt som möjligt säkra visuell kontakt mellan människor och fysisk
förflyttning i samma plan i stadens rum,
för att möjliggöra och bjuda in till social
kontakt och möte mellan människor. Slutligen kan det vara svårt att orientera sig i
gaturum och stadsrum. Detta kan skyllas
på många faktorer så som dominerande
eller döljande planteringar, ostrukturerad
användning av möbler, bristande skyltning, orientering av människor bort från
varandra, dålig framkomlighet, bristande
belysning osv. Allt är exempel på faktorer
som hindrar social kontakt och balans.
Därför bör det arbetas aktivt för en god
rumslig orientering, som kan främja mötet
mellan människor i stadens rum både
trafikmässigt, visuellt och fysiskt.
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Tabell 1:5. Potentialer för ökad attraktivitet. Källa: Gehl Architects.
Skydd mot trafik och olyckor

Skydd mot obehagliga
klimatfaktorer

– levande stadsmiljö
– funktioner som överlappar både på
dagen och natten
– god belysning

Möjlighet att gå

Möjlighet att stå/uppehålla sig

Möjlighet att sitta

–
–
–
–
–

– uppehållszoner/kanteffekt
– stödjepunkter att stå vid
– detaljrika fasader som inviterar
tilluppehåll

– sittzoner
– maximera fördelarna, utsikt, sol,
människor att se på
– bra sittplatser
– bra sittmöbler
– bra lokalt klimat

Möjlighet till lek/utveckling/aktivitet

Dag & natt, hänsyn om natten

– inbjudan till fysisk aktivitet, lek,
utveckling och nöje
– aktiviteter över lite längre tid, marknader,
cirkus, utställningar
– tillfälliga aktiviteter; festivaler, events,
spontana aktiviteter

–
–
–
–
–

– vind/drag
– regn/snö
– kyla

Trivsel

Möjligheter till utveckling

Skydd
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Skydd mot kriminalitet och våld

– upplevelsen av trygghet i relation till
trafik, så att varken barn, föräldrar
eller andra behöver vara bekymrade
när de är på platsen

plats till att gå bekvämt
bra beläggningar
inga hinder
intressanta fasader
tillgängligt för alla, ramper, hissar etc

Möjlighet att se
–
–
–
–

rimliga se-avstånd
obehindrad utkik
intressant utkik
belysning (på kvällen och natten)

24-timmarsstad
olika funktioner
ljus i fönstren
invånare
belysning

Möjlighet att tala och höra

Vinter & sommar, vinterhänsyn

– låg bullernivå
– samtalsvänliga sidoarrangemang,
”tal-landskap”

– belysning
– säsongsaktivitet (skridsko, juldekorationer)
– extra skydd från obehagligt klimat

Skala

Möjlighet att njuta av det goda vädret

Estetiska kvaliteter/positiva sinnesintryck

– dimensionering av byggnader

– sol
– värme
– lä

–
–
–
–

bra design och fina detaljer
fin utsikt
goda material
träd, planteringar, vatten

SAMHÄLLE
boende

institutioner

handel
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rum

kvalitetskriterier

gator

analys

byggnader

liv

vision

strategi

Figur 1:4. Samhällsmatris. En utgångspunkt för att förstå bebyggelsen, vägarna, rummen och livets
utformning i förhållande till delar i staden (bostäderna, institutionerna, handeln och rekreationen).
Källa: Gehl Architects.

HUR ETABLERAS OCH SÄKRAS
SOCIAL HÅLLBARHET I STADS
PLANERINGEN?
Process

Här presenteras en process som tar utgångspunkt i stadens liv. För att inarbeta
stadens sociala aspekter i planeringen går
resterande kapitel igenom processen med
utgångspunkt i människors och stadens
sociala liv. Processen beskrivs i figur 1:5.
Vision

Innan strategier och arbete med utformning kan sättas igång bör man söka efter
och beskriva en överordnad vision. Visionen för staden, stadsdelen, kvarteret eller
stadsrummet ska illustrera karaktären och

livet i området. En vision för ett bostadsområde av öppen förortskaraktär, ett
rekreationsområde med fokus på grönska
och park eller en tät och hög struktur med
blandade funktioner skiljer sig mycket
åt.
Visionen som utgångspunkt är viktig
för att kunna utforma trafiken efter stads
rummets grad av urbanitet och stadslivskaraktär.
Visionen bör ta sin utgångspunkt i
områdets unika kvaliteter och skönhetsvärden av både landskaplig, stadsmässig
och arkitektonisk karaktär men också i
områdets sociala kvaliteter. De identifierade kvaliteterna och skönhetsvärdena
skapar förankring i den överordnade
stadsmässiga visionen.

program

design

kvalitetssäkring
Figur 1:5. En metod för att etablera och
säkra social hållbarhet. Källa: Gehl Architects.
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Fotgängarnätet
Antal fotgängare
Antal uppehållsaktiviteter och art
Bilfria områden – platser och gator
Förhållanden för gående
Förhållanden för rekreation
Förhållanden för cyklar
Funktioner i rummen
Förekomst av bänkar
Stadsmöblernas kvalitet
Bottenvåningarnas attraktivitet

> Säkerhet/upplevd trygghet
> Åldersregistreringar
> Närvaro av kulturer och inkomstgrupper i stadsrummet

> Tillgänglighet för alla användargrupper

> Funktioner i ett område
> Antal användare i relation till funktioner i ett område

> Användarnas närvaro i stadsområdet
fördelat över tid

Förekomst av kvällsaktiviteter

Mängden av kategorier och karaktären av analysen anpassas till den individuella
uppgiften. Metoden illustreras figur 1:5.
Källa: Metod för att etablera och säkra social hållbarhet, Gehl Architects.

Kvalitetskriterier

De flesta kommuner har en mängd riktlinjer och kvalitetskriterier, som man arbetar
med, liksom Trafikverket skapar riktlinjer
för fysisk utformning av gator och vägar.
Kvalitetskriterierna bör dock utvecklas
inte bara med utgångspunkt i den fysiska
utformningen utan också sett ur en mänsklig och social synvinkel. Kommuner har
möjlighet att formulera egna generella eller
platsspecifika kvalitetskrav på dessa områden. Kvalitetskriterierna kan fungera som
utgångspunkt för en strategi eller en fysisk
utformning, men kan också användas som
kvalitetssäkring av ett projekt. Samtidigt
kan de säkra en gemensam förståelse, ett
sammanhang och en målsättning mellan
tvärprofessionella projekt som kommunen
har med olika avdelningar och sektioner.
Analysen

Analysen bör omfatta sociala användargrupper och stadsrumsaktiviteter. Den kan
ta sin utgångspunkt i kvalitetskriterierna
och undersöka om ett stadsrum lever upp
till dessa. De flesta kommuner har god
insikt i trafikflöden och parkeringsmönster och dessa aspekter är som regel tydliga
i planeringsprocessen. När det handlar
om stadsliv och undersökning om hur
människor färdas och vilka göromål de har
i staden ser det helt annorlunda ut. Ofta
är kunskapen om antal fotgängare och hur
stadens rum används mer sparsam. Social

hållbarhet är en viktig del av en helhetsorienterad analys, som kan sätta fokus på
stadslivets villkor.

för såväl livet och den fysiska utformningen som sammanhanget.
Design

Strategi

Överordnade strategier bör tas fram i
följande turordning: Stadens sociala liv
– Gaturummen – Byggnaderna. Således
säkras att utformningen av stadsrum och
utformningen för trafiken stöttas av sociala strategier.
Fem grundprinciper utgör den ideologiska bakgrunden för kopplingen mellan
socialt beteende och planering. Grundprinciperna strider på många sätt mot mer
funktionalistiska planeringsmetoder, men
tillför mänskliga kvaliteter i stadsrummet.
> Att samla istället för att sprida
> Att integrera istället för att segregera
> Att invitera istället för att avvisa
> Att öppna upp istället för att stänga ute
> Att förtäta istället för att sprida
Program

Innan man utformar eller tar fram en plan
för ett stadsrum, ett kvarter, en stadsdel
eller en hel stad bör ett program utarbetas,
som kommunen eller någon annan byggherre kan använda som styrningsverktyg
genom hela utvecklingsprocessen. Programmet tar sin utgångspunkt i visionen
och strategin och beskriver målsättningen

Även vid fysisk utformning är det viktigt
att behålla fokus på människor och den
mänskliga skalan. I utformningen av stadsrummets beståndsdelar som kantsten,
övergångsställen, material och liknande
skapas lösningarna i relation till rummets
sociala aspekter och möjligheter för möten
mellan människor.
Kvalitetssäkring

Ett projekt, en stadsdel eller hela städer
bör kvalitetssäkras med avseende på den
sociala hållbarheten. Detta kan göras
genom regelmässiga stadslivs- och stadsrumsundersökningar.
Malmö stad har arbetat med ett attraktivitetsindex kallat habitabilitetsindex för
att mäta attraktivitet i gaturummet, se
exemplet till höger. En gatas eller stadsdels
attraktivitet kan mätas med den gisbaserade metoden. Parametrarna bildar
tillsammans ett index och omfattar många
hållbarhetsfrågor, bland annat luftkvalitet,
akustik, tillgänglighet för gående, grönska
i gaturummet, trygghet, gatubeläggning,
lokalklimat samt avstånd och tillgång
till kollektivtrafik, dagligvaruhandel och
service.

31
Kapitel 1
Stadens
karaktär

Habitabilitetsindex
Sammanvägt betyg

Sammanvägt betyg för habitabilitetsindex för centrum i Malmö. Källa: Malmö Stad.

EXEMPEL Attraktivitetsindex
Gatukontoret i Malmö tog under 2013 fram
en metod för att mäta attraktivitet i gatu

> Fysiologiska parametrar – som handlar
om välbefinnande på en fysisk nivå

rummet. Metoden byggde på en spansk

> Avståndsparametrar – som handlar om

metod, framtagen inom eu-programmet

hur nära det är till olika funktioner.

en över tid och på ett tydligt sätt kunna
redovisa, för till exempel politiker, hur
indexet har förbättrats av de åtgärder som
har vidtagits under året.

civitas, med namnet habitabilitetsindex.
Till vad kan metoden användas?

Tyréns har gjort den svenska anpassning-

Generellt kan man säga att fördelen med

en till Malmös förhållanden. Metoden är

ett habitabilitetsindex är att man kan

Metoden kan:

GIS-baserad.

inventera och mäta kvaliteten på samtliga

> utgöra underlag för planering (exempel-

gator efter samma måttstock och på ett
Fördelarna med ett habitabilitetsindex

objektivt sätt. Med ett index finns det

Metoden möjliggör utvärdering av det

möjlighet att identifiera miljöer med lågt

offentliga rummet och består av parame

habitabilitetsvärde och genom de olika pa-

trar som bidrar till en gatas attraktivitet

rametrarna också få reda på vad som drar

och som kan åtgärdas genom gestaltning

ner värdet. På så vis kan åtgärder som

och stadsplanering. Parametrarna fördelar

bidrar till förhöjd attraktivitet vidtas på

sig inom huvudgrupperna:

dessa gator/platser. Man kan också få till

> Ergonomiska parametrar – som handlar

stånd en diskussion om prioriteringar mel-

om hur lätt/bra det är att förflytta sig i

lan stadens gator. Kanske finns det någon

gaturummet

stadsdel med väldigt få attraktiva gator,

> Psykologiska parametrar – som handlar
om hur miljön upplevs

vis inom budget och prioriteringsarbeten)

> utgöra underlag för utredning (exempelvis parameterspecifika utredningar)

> användas vid scenarioutvärdering
(exempelvis utvärdering av olika
utformningsalternativ)

> användas vid resultatuppföljning
(exempelvis genom årlig uppföljning av
genomförda åtgärder)

> användas vid jämförelsestudier (exem-

vilket kan innebära att man vill prioritera

pelvis genom jämförelser mellan olika

åtgärder i denna. En annan fördel med

stadsdelar eller andra)

indexet är att det går att följa utveckling-
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1.4 Analys av bebyggelsen –
stadstyper

5 Boverket
(2013). Planera
för rörelse! – en
vägledning som
byggd miljö som
stimulerar till
fysisk aktivitet i
vardagen.

Stadens attraktivitet och funktionalitet
beror på vilken sorts stad vi vill åstadkomma. Det behövs en gemensam
markanvändnings- och transportstrategi
för att klara lämpliga trafikflöden och
miljökvaliteter i stadens olika delar, mellan
städer och mellan stad och landsbygd.
Åtgärder i den byggda miljön har goda
förutsättningar att nå stillasittande och
socioekonomiskt svaga grupper. Erfarenheter från projektet Den Goda Staden
tyder på att det gäller att undvika att bygga
funktionella enklaver i staden och istället
skapa en sammanhängande ”stadsväv”
utan barriärer, vilket gör det attraktivt att
röra sig med cykel eller att gå. Stråk med
hög framkomlighet för kollektivtrafiken
utgör ryggraden. Kollektivtrafikens
tillgänglighet och attraktivitet har också
stor betydelse för vardagsrörlighet då den
som åker kollektivt går fyra gånger så långt
per dag jämfört med den som åker bil.5 Ett
glest huvudnät för biltrafik, gods och farliga transporter behövs där trafiktåligheten är stor och barriärerna för tvärgående
hållbara färdsätt är lösta. Lokalisering och
utformning av hållplats- och stationslägen
blir viktiga för de centrala funktionerna i
staden. I staden ska det gå bra att leva utan
bil.

ANVÄNDNING
Ett sätt att förtydliga val i planeringen

För att tydliggöra vilken sorts stad vi vill
åstadkomma är det praktiskt att använda
sig av begreppet stadstyper. En stadstyp är
en kortfattad beskrivning av principiellt
olika sorters bebyggelsestrukturer – med
olika funktionssätt och egenskaper. För
att förankra diskussionen om vilken stad
– och därmed vilken transportstruktur – vi
vill ha är det praktiskt att utgå från befintliga stadstyper.
Exempel på olika svenska stadstyper
är stenstaden Östermalm, trästaden
Sigtuna, bostadsområdet Rosengård i
Malmö, arbetsområdet Kista, villaområdet
Danderyd eller campusområdet Ideon i
Lund. Med varje stadstyp följer ett antal
olika förutsättningar och förhållningssätt,
prioriteringar och förväntade resultat.
Det finns två viktiga fördelar med att
börja planeringsdiskussionen med begreppet stadstyper.
> Det ger lekmän och professionella pla-

nerare ett gemensamt språk.

verk och funktionssätt. I en målbildsdiskussion kan val av önskad stadstyp –
med åtföljande ”paket” av prioriteringar
– fungera bra som underlag för samtal
om vilken stad vi vill ha, vilken stad vi
har och även som utvärderande begrepp,
för att kontrollera att valda mål verkligen följs upp och ger önskat resultat.
Stadstypen sammanfattar olika
aspekter på staden

Olika stadstyper kan beskrivas utifrån
täthet och skala. Nedan beskrivs dessa
utifrån sina respektive ytterligheter (hög/
låg täthet, stor/liten skala). Många mellanvarianter finns.
Stenstad och funktionalistisk stad har en
likartad täthet i exploateringen (hög
täthet). Den byggda ytan, enkelt uttryckt
våningsyta, är hög i förhållande till den
byggda markens yta. Det gör att befolkningstätheten ofta är hög – vilket ger ett
stort transportbehov till och från staden.
Samtidigt ger tätheten möjlighet att lösa
transportbehov med kollektiva transportmedel – eller genom att gå/cykla på
kortare avstånd.

> En stadstyp innefattar en stor mängd

avvägningar och aspekter på trafik,
bebyggelse, säkerhet, struktur och
attraktivitet. Stadstypsord som Småstad,
Stenstad, Trädgårdsstad, Lamellhusstad
beskriver i sig en mängd aspekter, regel-

Villastad och radhusområde har ofta en
likartad täthet i exploateringen (låg täthet). Den byggda ytan är låg i förhållande
till bebyggd mark. Det gör att befolknings
tätheten är låg, vilket ger ett relativt sett

Figur 1:6. Exempel på redovisning av andelen olika stadstyper

Figur 1:7. Exempel på stadstypsdiagram. Källa: Arken Arkitekter.

Botkyrka/Huddinge/Rosengård. Källa: Arken Arkitekter.
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Småstad
By
Trädgårdsstad
Villastad

Miljonprogram

Småhusområde

begränsat trafikbehov inom den enskilda
stadsdelen. Samtidigt får anslutande
gatunät från/till stadsdelen (t.ex. ett större
villaområdes anslutning till innerstaden)
ofta en hög andel biltrafik. Det kan vara
svårt att få bra underlag för kollektivtrafik
och att ordna gena gång/cykelvägar i
denna stadstyp.

områden. Denna stadstyp skapas ofta som
ett enda projekt, med en sammanhållen
projektledning och budget. Det kan ge en
homogen bebyggelse vad gäller ålder och
ibland också fastighetspriser/hyresnivåer.
Trafiksepareringen ger lokalt säkra
trafikmiljöer men även händelselösa stråk
och offentliga platser.

Villastad och stenstad har samma typ av
struktur vad gäller ägande, kvartersstorlekar och fastighetsstorlekar (småskalig).
Husen bildar här gaturum – offentliga
platser och stråk. Marken är ofta indelad i
många olika ägor och fastigheter, bebyggelsen växer gradvis med kompletteringar
och blandning av olika funktioner och
arkitektoniska stilar. Många byggprojekt
kan pågå samtidigt vilket ger variation vad
gäller ålder och ibland också fastighets
priser/hyresnivåer.

Stadstyper – en enkel illustration av
olika perspektiv på hållbarhet

Radhusområde och funktionalistisk stad har
också samma typ av struktur vad gäller
ägande, kvartersstorlekar och fastighetsstorlekar (stor skala). Marken är ofta indelad i ett fåtal ägor och bebyggelsen växer
ofta fram stötvis, med liknande funktioner
och arkitektur inom stora sammanhållna

Det finns knappast någon struktur för
bebyggelse som tillgodoser allas önskemål.
En stad behöver olika sorters stadsdelar.
Men valet blir bättre om man undersöker
vilka stadstyper som bättre än andra uppfyller de motstridiga kraven, och som hjälper oss att ta nödvändiga beslut utifrån de
nationella och globala hållbarhetsmålen.
I den skandinaviska stadstraditionen
finns goda varianter av den klassiska
europeiska staden. Täta nog för att ge
urbanitet och glesa nog för att ge grönska
och ekologiska lösningar. Den nätta skalan
gör det möjligt för människor att sätta
sina egna märken, skalan medger kontakt
med det levande genom trädgårdsodling
och det fågel- och djurliv som trivs i grönskan. Kvartersstaden, såsom den tolkats i
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nordiska småstäder, erbjuder en flexibel
struktur med goda möjligheter att kombinera de önskade tre typerna av hållbarhet;
social, ekonomisk och ekologisk.
Stadstypsdiagram

Ett stadstypsdiagram kan användas för att
diskutera vilken sorts, eller vilka sorters,
stadsmiljö som är önskvärd. Diagrammet
kan också användas för att ge en enkel
förståelse av den egna ortens uppsättning
av olika stadstyper. Observera att diagrammet bara redovisar några tänkbara stadstyper, fler varianter är möjliga och kan föras
in. Det är också en fördel om bilder av
lokala stadstyper sätts in i diagrammet, det
gör diskussionen mer konkret. Diagram
met sorterar olika stadstyper efter två
aspekter – täthet och skala.

STADSTYPEN OCH DESS
GATUMÖNSTER

Stadstyperna beskriver i sina bilder och
associationer mer än bara aspekterna
täthet och skala. Genom valet av stadstyp,
t.ex. villastad eller trädgårdsstad som
förebild och utgångspunkt för planering,
har samtidigt andra val också gjorts. Det
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Figur 1:8. Exempel på samband mellan stadstyp och gatumönster.
Källa: Arken Arkitekter.
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kan gälla allt från arkitektur och känsla av
trivsel till trafikens hastighet och huvudsakliga struktur. En viktig aspekt av olika
stadstyper är gatunätets fysiska organisation och trafikarbetets intensitet. För att
förtydliga sambandet mellan stadstyp och
trafik kan en gatumönstermatris tas fram,
i viss mån överlappar den frågor om skala
och täthet. Sambandet mellan stadstyper
och deras gatustruktur påverkar gaturummets utformning. Stadstypens ”anspråk”
bör därför tydliggöras vilket kan ske via
den så kallade gaturumsbeskrivningen.
Stadstyperna kan illustreras genom olika
gatumönster.

separata stadsdelar. I den renodlade stenstaden silas biltrafiken genom bebyggelsen,
vilket ofta innebär konflikter och olycksrisker. Stenstadens gatunät har däremot en
maskvidd som gynnar gående och cyklister.

Stenstaden och den funktionalistiska staden
har båda två ett relativt högt flöde av trafik,
stora mängder bilar och bussar, men även
cyklister och gående. Gatunätet är relativt
högt belastat i dessa täta stadstyper – ofta
under större delen av dygnet. Med funktionalistisk stad menas här högexploaterade
och täta områden, ofta bostadsområden
eller arbetsområden från efterkrigstiden
som är planerade för att ge hög framkomlighet för bilar. I den funktionalistiska
staden går biltrafiken utanför och mellan

Villastaden och stenstaden har ett gatumönster med många korsningspunkter,
ofta gena stråk och erbjuder flera alternativa vägval. Det blandar också olika
trafikslag som kan ge ett intensivt gatuliv,
men som också innebär konflikter och
olycksrisker.

Villastaden och radhusområdet har båda
två ett relativt lågt flöde av trafik, den
närmaste omgivningen är relativt lugn
och trafikfattig. Gatumiljön karaktäriseras
av en låg grad av offentlighet och ett fåtal
förbipasserande. Gatunätet är relativt sett
lågt belastat och dimensioneringen i första
hand styrd av tillfälliga toppar i trafikflödena – ofta vid morgon och kväll.

Radhusområdet och den funktionalistiska
staden har ett hierarkiskt gatumönster där
gatorna har olika funktion.

Områdena har ofta gaturum utformade
för olika trafikslag (gågator, cykelbanor,
bussgator, bilgator) och trafiksystem för
olika hastigheter. Det ger hög trafiksäkerhet i närområdet samtidigt som det kan
ge barriäreffekter i en större skala samt en
något lägre orienterbarhet.
Beroende på val av stadstyp – och därmed följande regelknippen och gatutyper
– kan stadens gatunät gestaltas på olika
sätt. Gemensamt är att biltrafiken anpassas
till stadens krav och villkor och att gatan
också ses som ett gaturum.

KVARTERET –
BYGGSTENEN I STADEN

En stads grundläggande byggsten är
kvarteret. Ett kvarter kan ges mycket olika
exploateringsgrad och användningsområden. Kvartersstrukturen medger att
planeringen av bebyggelsen inte en gång
för alla behöver fastslå exakt användning
och exploatering. Inom kvarterets ram kan
förändringar ske över tiden.
Utformning av kvarter är av stor betyd
else för hur hållbarheten i en stadsdel
kan utvecklas, särskilt i ett socialt och
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För att skapa en attraktiv stadsmiljö är det viktigt att kvarteren varieras. Foto: Fredrik Malmlund.

ekologiskt perspektiv. För att skapa en
attraktiv stadsmiljö är det viktigt att
försöka åstadkomma en bebyggelse med
blandad exploateringsgrad, där kvarteren

kan och bör variera. Ett mått för en medelstor svensk stad kan t.ex. vara 2–3 våningar
och ett exploateringstal på i medeltal 0,6.
Valet av önskvärda medeltal kan grunda

sig på vad olika stadsdelars täthet får för
konsekvenser för möjligheterna att skapa
hållbarhet ur olika aspekter.
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1.5 Analys av ortens
ekonomiska utveckling
STRUKTUR OCH NÄRINGSLIV

Stadens förutsättningar när det gäller
näringslivets möjligheter att utvecklas och
frodas beror av möjligheterna för enskilda
företag att finna bra medarbetare, kunder,
partners och leverantörer. För de senare
är det en fördel om det finns flera företag
som drar nytta av samma nätverk och
service – då uppstår synergier och kanske
också nätverk för enskilda näringsgrenar.
Stadsstrukturen har betydelse för hur
lätt det är att orientera sig i en stad. Detta
har i sin tur inverkan på vilka delar av staden som har de bästa förutsättningarna för
t.ex. handel och nöjesliv. Tjänsteföretagen
betraktar tillgänglighet till dessa aktiviteter som ett viktigt lokaliseringskriterium.
Näringslivet i en stad består ofta av många
olika grenar med delvis olika förutsättningar. Samtliga är i olika utsträckning
beroende av lokaliseringsförutsättningar.
För att skapa en grund för en samverkan
kring näringslivsutveckling behöver staden göra en formfaktoranalys.

SAMVERKAN MELLAN AKTÖRER
Processen att skapa en hållbar handelspolicy i en stad börjar med att en samverkansgrupp bildas bestående av samtliga
aktörer i stadens handel. Motsvarande
policyer kan skapas för andra delar av
näringslivet. Här används just handel som
ett exempel. Det är representanter för

handeln, fastighetsägarna, kommunens
planerare och Trafikverkets regionala
planerare. Den femte aktören är konsumenten själv och kunskap om konsumentens värderingar är en viktig förutsättning
(se vidare trast-fördjupningen En hållbar
handelspolicy). När gruppen har bildats
görs först en formfaktoranalys (se mer om
formfaktoranalys under avsnittet Metoder
för analys av ortens roll och förhållande till
omgivningen) och man landar i ett scenario
för stadens utveckling. Sedan beskriver
varje aktör de viktigaste kriterierna för sin
verksamhet. Dessa kriterier sammanställs
och prövas sedan mot de olika scenarierna
som valts ut. Denna analys kan göras med
hjälp av ett program som finns tillgängligt
i ett grundutförande (se vidare trast-
fördjupningen En hållbar handelspolicy).
Resultatet från kriterieanalysen diskuteras i samverkansgruppen och nya analyser
körs med olika viktningar till dess gruppen
är överens om ett scenario som framstår
som bäst. Nu kan en handelspolicy
formuleras och hanteras i kommunens
beslutsprocess.

BEGREPPET URBANITET
En struktur av stadsrum kan underlätta
mötet mellan aktörer mer eller mindre.
Företagens kostnader för kontakter kan
därigenom vara högre eller lägre i stadsstrukturer med olika egenskaper.

Bebyggelsestrukturen genererar även
stadens rumsliga struktur – det som
inte är bebyggt. Det är i stadsrummen
som stadslivet pågår. Stadsrummens
förmåga att generera stadsliv betecknas
urbanitet. Begreppet urbanitet används
i många betydelser, alltifrån att beskriva
stadens atmosfär till att mäta tätheten
och blandningen av urbana verksamheter.
Framför allt beskriver begreppet urbanitet
de sociala och kulturella egenskaperna hos
en stad. Urbanitet är en grundläggande
kvalitet för stadslivet och är därmed en
viktig faktor även för en stads ekonomiska
välstånd. Avsaknad av ett attraktivt stadsliv kan innebära svag tillväxt, särskilt för
en kunskapsbaserad tjänstesektor i den
framväxande kreativa ekonomin.
Urbanitet beskriver staden som livsform
– och speciellt förhållanden i de offentliga
rummen – möjligheten till möten mellan
människor och mellan människor och kulturuttryck i en koncentrerad form. Särskilt
viktig är möjligheten till möten mellan
människor som inte känner varandra, s.k.
latent gemenskap, en medvetenhet om
andra och deras förehavanden som gynnar
tolerans.
Hög urban kvalitet kräver en struktur
av stadsrum som koncentrerar människor
och byggnader. Samtidigt ryms möjligheter till aktiviteter och samling utöver
de snävt nyttiga och praktiska, med stor
inverkan på stadslivets vitalitet. En gene-
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Figur 1:9. Det sammanvägda resultatet för de tre valda
scenarierna i Norrköpings kommun. Alt.1 är Centrum och
2–3 multifunktionella handelsområden. Alt. 2 är Centrum
och sex till åtta stadsdelscentra med dagligvaror och viss
service. Alternativ 3 är Centrum och många stadsdelscen-

Figur 1:10. Samverkan mellan aktörer bygger på gemensam förståelse kring

tra. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket (2015).

intressemotsättningar men också att det finns ömsesidiga beroenden.

En hållbar handelspolicy.

Illustration: Caroline Linhult.

rellt ”finkornig” blandning av bostäder,
arbetsplatser och service bidrar. Allmänna
byggnader och lokaler bör förhålla sig till
och vända sig mot gator och platser och
endast undantagsvis till park, natur och
”gårdar”.
I stadsbyggandet intresserar man sig
ofta mera för torgen än för gatorna.
Torgen är rumsligt sett både höjdpunkterna och undantagen. Vardagliga rörelser
i urban miljö handlar huvudsakligen om
gatorna och deras kopplingar, inte om
torgen. Om man ska ha en rumsligt förtätad urban upplevelse skall gaturummen
formas av smala tomter som innebär
många entréer och att bottenvåningarna
har många besöksfunktioner.

ATT MÄTA URBANITET
Urbanitet är en egenskap som är svår att
beskriva i siffror. Ett förenklat sätt är att
använda olika typer av täthetsmått, exempelvis exploateringstal, eller boendetäthet.
Dessa mått är inte så bra eftersom många
miljonprogramområden med dessa definitioner skulle uppnå hög urbanitet, vilket

strider mot vår allmänna uppfattning
om begreppets innebörd. Urbaniteten
bedöms därför bäst med så kallad rumslig
syntaxanalys 6. Syntaxanalysen innebär
såväl en teori som en metod för beskrivning av de strukturella egenskaper i den
fysiska miljön som bygger upp ”stadsliv” i
allmänhet. Urbaniteten representeras bäst
av begreppet latent gemenskap. Denna
anges i syntaxanalysen genom två indikatorer: ”genomsnittlig integration” och
”läsbarhet”.
Integrationen beskriver hur ”nära” varje
enskilt gaturum är alla andra gaturum i
en stad. Närheten avgörs av hur många
riktningsändringar man behöver göra då
man rör sig mellan två bestämda gaturum
(inte avståndet i meter). Graden av integration hos en gata får återverkningar på
fördelningen av människors rörelse till
olika platser och därmed av mänskliga
aktiviteter. Medelintegrationen anger
genomsnittsvärdet för alla gator i staden.
Läsbarheten indikerar hur lätt det är att
orientera sig i en stad. På en intuitiv nivå
är den storskaliga stadsstrukturen läsbar
för människor som rör sig lokalt i staden.

Detta innebär att varje specifikt rum i
staden som man befinner sig i ger information och förståelse för hela stadens system.
Människor verkar uppfatta stora mönster
utifrån deras erfarenheter från mindre
delar. Är läsbarheten låg är det med andra
ord en mer svårläst stadsstruktur.
En stads rumsliga struktur (främst
gatunätet) uppvisar varierande tillgänglighet (integration) i olika delar. Normalt
har den traditionella stadskärnan hög
tillgänglighet, medan ytterstaden och
särskilt bostadsområden har låg tillgänglighet (segregation). Genom sin historiska
utveckling och genom mindre gynnsamma
planeringsåtgärder, har staden organiserats så att den har en hög tillgänglighet på
ställen som inte utnyttjas för funktioner
där denna egenskap behövs.

DEN KREATIVA EKONOMIN
För att en stad ska fungera krävs också
ekonomisk hållbarhet. Det finns många
aspekter av ekonomisk hållbarhet och ett
begrepp som har lanserats är ”den kreativa
klassen”. Utgångspunkten är att mänsklig

6 Rumslig syntaxanalys som
teori och metod
har utvecklats av
Bill Hillier m.fl.
på The Bartlett
School of Graduate Studies,
University College London. Läs
mer om rumslig
syntaxanalys på
www.spacesyntax.com.
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Lilla torg, Malmö. En stads
rumsliga struktur uppvisar
varierande tillgänglighet i
olika delar. Normalt har den
traditionella stadskärnan hög
tillgänglighet, medan ytter
staden och särskilt bostadsområden har låg tillgänglighet.
Foto: Malmö stad, Oscar Falck.

7 Fallström, Björn
(2005). Sammanfattning med
kommentarer
av ”The Creative
Class Theory”
– av Professor
Richard Floridas
teori om förändring av villkoren
för arbete, fritid,
samhälle och
vardagsliv i den
kreativa ekonomin.

kreativitet utgör den avgörande attraktionskraften i ekonomiskt liv.
Den kreativa klassen består av männi
skor som skapar ekonomiskt värde genom
kreativitet. Richard Floridas7 definition av
klass betonar hur människor organiserar
sig själva i sociala grupperingar primärt
baserat på deras ekonomiska funktion.
”Sociala och kulturella preferenser, konsumtion och köpvanor liksom sociala identiteter
härstammar i allt från denna.”
Kreativa människors beslut om lokalisering baseras på deras bedömning av
platsers kvalitet. Enligt Richard Florida
har platsens kvalitet tre dimensioner:
”vad som finns där, vem som är där samt
vad som händer”. Kreativa människor
föredrar autentiska miljöer och letar efter
samhällen med ”högkvalitativa lockelser
och upplevelser, en öppenhet i det mänskliga
klimatet för olikheter av alla slag och över
allt annat – samhällets förmåga att värdera
deras identitet som kreativa människor”.
Regional ekonomisk tillväxt möjliggörs
av kreativa människor som föredrar att
leva på platser som har mångfald, tolerans
och är öppna för nya idéer. Platser med en
mångfald av kreativa människor har lättare
att generera nya kombinationer.
Mångfald och koncentration samverkar
för att underlätta kunskapsflödet. Det
finns mycket att vinna ekonomiskt på att
vara ett öppet, inkluderande och blandat
samhälle. Det finns kritiska synpunkter

på begreppet ” den kreativa klassen”.
Begreppet ses av kritiker som väl förenklat
och det finns en brist på differentiering
efter familjesituation. Attraktivitet ser
olika ut i olika åldrar. Inte desto mindre
ger diskussionen en välgörande diskussion
i stadsutvecklingen.
Forskning visar att regionala strategier
som stöder urbana kvaliteter är eftersträvansvärda. De nordiska länderna har tillskrivits särskilda konkurrensfördelar som
det nu är möjligt för oss att dra fördel av.

beslutsunderlaget. Inom stadsbyggandet
görs det ekonomiska bedömningar på
olika nivåer, från översiktliga planer där
kommunen redovisar sina intentioner och
visioner för långsiktig utveckling med ett
brett samhällsekonomiskt synsätt. Planoch bygglagen kräver att översiktsplanens
samhällsekonomiska konsekvenser ska
redovisas på ett tydligt sätt. Det görs samtidigt exploateringskalkyler på detaljnivå i
områdesprogram och vid enskilda projekt.
Exploateringskalkyler

EKONOMISKA ANALYSMETODER
I FYSISK PLANERING

All planering får ekonomiska konsekvenser
för samhället och dess invånare. I en vidare
mening handlar ekonomi om att på ett
hållbart sätt bruka och bevara de resurser
som står till buds. Hållbar ekonomi ingår
som en av de tre delarna i hållbarhetsbegreppet. I detta avsnitt ges en översiktlig
bild av analysmetoder som kan användas
vid fysisk planering. Underlaget är hämtat
från rapporten Ekonomiska analysmetoder
i fysisk planering, framtagen vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg, december 2004.
Krav på konsekvensanalyser

Vid mer omfattande förslag till förändringar av markanvändningen, exempelvis
ny bebyggelse eller nya trafikleder, bör en
ekonomisk konsekvensbeskrivning ingå i

Exploateringskalkylen används för att
bedöma kommunens (exploatörens)
kapitalutgifter och kapitalinkomster vid
genomförandet av ett detaljplaneförslag.
Kalkylen bygger på ett företagsekonomiskt
synsätt. För att en exploatering ska vara
lönsam måste värdeförändringen totalt
på fastigheten vara större än de kostnader
som exploateringen medför. Ofta uppstår
intäkterna efter det att alla investeringar
gjorts. Därför beräknar man nuvärdet av
samtliga kostnader och intäkter.
Kommunalekonomisk kalkyl

Det är förhållandevis stora skillnader
mellan en exploateringskalkyl och en kommunalekonomisk konsekvensanalys. En
fullständig kommunalekonomisk konsekvensanalys visar den långsiktiga inverkan
som ett planförslag har på hela kommunens ekonomi. Analysen ska hantera
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En vy över Stockholms takåsar
visar på en tät och urban stad.
Foto: Sofia Hoffman.

kommunens hela verksamhetsområde och
även ta hänsyn till de följdinvesteringar
som skapas av planen. Kommunalekonomiska kalkyler har ett samhällsekonomiskt
angreppssätt, men man begränsar sig ofta
till effekter för den kommunala budgeten.
Samhällsekonomisk analys

En samhällsekonomisk analys kan förenklat beskrivas som en kalkyl (med eller utan
kompletterande beskrivningar av ej värde
rade effekter) som ska beakta samtliga
relevanta konsekvenser för alla berörda
parter, såväl enskilda individer som företag

och andra organisationer i privata och
offentliga sektorn En samhällsekonomisk
analys omfattar både kostnader och nytto
effekter som är marknadsprissatta och
som enkelt kan värderas i monetära termer, exempelvis investeringar och underhållskostnader, och sådana nyttoeffekter
som är mer eller mindre svåra att värdera
i kronor, exempelvis restidskostnad och
intrång i naturmark. Samhällsekonomiska
analyser eller kalkyler kallas även för
kostnadsnyttokalkyler eller cost-benefit-
analyser (cba).

Fördelarna med den samhällsekonomiska analysen är att den gör en övergripande värdering och sammanvägning av
alla effekter på resursanvändning i samhället samt att den är generellt tillämplig och
ger ett lättöverskådligt beslutsunderlag.
Den huvudsakliga nackdelen är att vissa
effekter är svåra att värdera med beräknade priser (så kallade skuggpriser), t.ex.
intrång i naturvärden, och att sådana
effekter beskrivs i ord istället för att ingå i
analysens kalkyldel. För att beakta även de
effekter som inte går att uttrycka i kronor
har en metod för sammanvägning av prissatta och icke-prissatta effekter utvecklats.
Den metoden tillämpas i dokumentet
Samlad effektbedömning, som ska upprättas för alla analyser av eller åt Trafikverket.
I en Samlad effektbedömning presenteras
resultatet av en samhällsekonomisk kalkyl
och sedan görs bedömningar av resterande
relevanta effekter för den specifika åtgärden. Bedömningarna görs på en tregradig
skala. En grov sammanvägd bedömning
av den samhällsekonomiska lönsamheten
görs också. Utöver detta presenteras i en
Samlad effektbedömning även en fördelningsanalys samt en transportpolitisk
målanalys där effekterna istället bedöms
efter hur de bidrar till de transportpolitiska målen.
Mer om samhällsekonomisk analys
finns på www.trafikverket.se/samhalls
ekonomiochprognoser/.
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2.1 Inledning
BEGREPPET RESA OCH TRANSPORT

En resa uttrycker människors behov av att
förflytta sig. Det kan handla om förflyttningar mellan bostaden och arbetsplatsen
eller till olika aktiviteter på fritiden.
Näringslivets behov kan bestå av den
anställdas förflyttningar i tjänsten eller
behov av att transportera råvaror, material,
färdiga produkter m.m.
Begreppet resa definieras här som
förflyttningen från start- till målpunkt,
dvs. hela resan, även om den innehåller
förflyttningar med flera olika färdmedel.
Promenaden från bostaden till bussen,
åkturen i bussen och promenaden från
avstigningshållplatsen till målpunkten blir
således en resa.
Begreppet transport definieras på samma
sätt. Det avser varans, produktens, förflyttning från start- till målpunkt.
Behoven kan omsättas till uppgifter
om hur trafiksystemet används av olika
grupper och om trafikens omfattning,
sammansättning och fördelning i tid och
rum.
I detta avsnitt görs en översiktlig
beskrivning av resandet i tätorter med
betoning på personresor. Resmönstret för
olika färdsätt beskrivs närmare i de avsnitt
som behandlar de olika färdsätten och
deras nät. Med beskrivningen som bakgrund diskuteras kortfattat hur resandet
kan påverkas och olika metoder som kan
användas för att få kunskap om resandet

och dess utveckling. Transporter av gods
behandlas i ett eget avsnitt.

HÅLLBART RESANDE
Enligt Trafikverkets basprognos för år
2030 beräknas biltransportarbetet i Sverige
öka med 28 procent gentemot år 2010. Persontransportarbetet på järnväg beräknas
öka med 48 procent och det sammanlagda
transportarbetet för färdsätten bil, buss,
tåg och flyg beräknas öka med 27 procent
under perioden. Lokalt och regionalt finns
det förstås stora variationer kring detta
genomsnitt. Resandet påverkas både av
hur den enskilda orten och dess omland
förändras vad gäller antalet invånare,
näringsliv och fritidsaktiviteter. Den ökade
biltrafiken medför inte bara mera utsläpp,
buller, fler olyckor och ökad trängsel, utan
är också ett potentiellt folkhälsoproblem
– om fler väljer bilen istället för att gå eller
cykla.
Därför är det viktigt att få till stånd ett
nytt tänkande när det gäller vårt resande.
Ett långsiktigt hållbart resande kräver enklare, säkrare och mer attraktiva alternativ
till bilåkningen och en annan syn på hur vi
bygger upp våra städer. Hållbart resande
är ett sätt att aktivt motverka biltrafikens
ökning. På övergripande nivå innebär det
att frikoppla ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt från ökande trafikmängder
och ökad miljöpåverkan. Denna frikopp-

ling kräver åtgärder på många olika nivåer,
allt från planering till påverkan av den
enskilda människans beteende.
> Minska efterfrågan på persontransporter
> Välj bort investeringar som leder till
utglesning
> Ökad och säker gång- och cykeltrafik
> Stärkt konkurrenskraft hos kollektiv
trafiken
> Förbättrade bytesmöjligheter
> Förbättrade samband mellan regional
och lokal trafik
> Ökad bildelning/samåkning
> Hållbart resande vid arbetspendling
> Hållbart resande inom idrotten och vid
andra evenemang
Kvinnor jämfört med män värderar miljö
och trafiksäkerhet högre, är mer kritiska
till bilism på grund av dess negativa
konsekvenser, uttrycker större villighet att
minska sin bilanvändning, värderar bilens
funktionella egenskaper högre och de
värderar bilens symbolvärde och uttryck
för identitet lägre. Vidare har kvinnor en
positivare inställning till kollektivtrafik,
men känner större otrygghet i kollektiv
trafiken och en generellt starkare preferens
för trygga trafikmiljöer. De har också en
mindre negativ inställning till styrmedel som syftar till att minska biltrafik.
Kvinnornas andel av miljökostnaderna
för utsläpp är lägre än männens, vilket

Tabell 2:1. Definitioner av begrepp i samband med resande och transporter

hänger samman med andelen trafikarbete
och fordonsval. För att ha öka makten att
forma sina egna liv (för båda könen men
kanske särskilt för männen) behövs reella
valmöjligheter, dvs. fler attraktiva alternativ som kollektivtrafik, gång och cykel,
så att bilberoendet kan minska. En ökad
andel gång, cykel och kollektivtrafik kommer även att minska glappet mellan mäns
och kvinnors andel av miljökostnaderna
för utsläpp.

Begrepp

Definition

Resa (enkelresa)

Det finns inte någon helt entydig definition av vad en resa är. Med
resa menas här en personförflyttning utanför den lokala vistelseplatsen (bostaden, arbetsplatsen etc.). Det gäller oavsett resans
varaktighet, ändamål, färdmedel eller längd. En resa bryts när ett
ärende utförs. Observera att även andra definitioner används.

Resben (delresa)

En resa kan utföras med flera olika färdmedel. De separata delarna
med ett specifikt färdmedel brukar kallas resben.

Reskedja

Vid definitionen av en resa bortses normalt från korta stopp vid
t.ex. bensinstationer, kiosker och dylikt som inte påverkar resvägen. När ärendet, som t.ex. lämna barn på väg till arbetet eller
inköp på väg hem, påverkar resvägen talar man om reskedjor.
Definitionen anpassas ofta till sammanhanget så att reskedjan
ibland omfattar en längre varaktighet som t.ex. i reskedjan
bostaden–arbetet–bostaden. När begreppet används är det därför
viktigt att det framgår av sammanhanget hur det definierats.

Transport

Här avses varors förflyttning mellan producent och konsument.
Notera att konsument i sammanhanget kan vara en ny producent
som vidareförädlar varan eller ett grossistlager.

Transportkedja

Normalt avses varans väg fram till slutkonsumenten, men definitionen anpassas ofta till sammanhanget.

Resmatris (OD-matris)

Den matematiska representationen av ett områdes och en tids
periods resmönster (Origin/Destination matrix), dvs. en samlad
bild av resandet mellan studerade delområden.

Resrelation

Resmönstrets enskilda delar (matrisens celler), antalet resor från
det enskilda delområdet till ett annat enskilt delområde.

Tjänsteresor

Resor som utförs i arbetet men där arbetsuppgiften utförs i någon
eller båda av resans ändpunkter.

Yrkesmässiga förflyttningar

Resor som utförs i arbetet och där själva förflyttningen utgör
arbetet (lastbilschaufförer, taxi- och bussförare, brevbärare etc.).

45
Kapitel 2
Resor och
transporter

Peak oil

Olja är världens största och viktigaste
energikälla. Så här beskriver föreningen
aspo Sverige 8 fenomenet Peak Oil eller
oljetoppen. Oljan utgör ca 35 procent
av världens totala energitillförsel, som
jämförelse står kärnkraften för ca 6
procent av den totala energitillförseln.
För transportsektorn står oljan för mer än
95 procent av energibehovet. Alternativa,
förnyelsebara energikällor som sol och
biobränsle kan ersätta en liten del av
dagens oljeanvändning. Olja är en ändlig,
icke-förnyelsebar naturresurs. Med peak
oil eller oljetoppen avses oftast den tidpunkt när hela jordklotets oljeutvinning
når ett maximum. Föreningen aspo International gör bedömningen att denna kulmen inträffar ca 2010–2015. Oljan kommer
troligen aldrig att ta slut helt och hållet,
men utvinningen av olja kommer att nå
ett maximum och därefter sakta minska.

Allteftersom den konventionella oljan blir
mer knapp kommer priset att stiga. Olja
som är smutsigare och dyrare att utvinna
kommer bli aktuell, vilket kommer kräva
ett stadigt ökande oljepris. Utvinningen är
i sig energikrävande, vilket betyder sämre
och sämre utbyte.
Peak car

Flera forskare menar att västvärlden
redan passerat peak car 9. I statistik har
man kunnat visa att bilanvändningen i
personkilometer minskat mellan 1995 och
2005 i några städer, bland annat London,
Stockholm, Wien och Zürich. Urbaniseringen pågår i hela världen och människor
söker sig till stora städer för närhetens och
täthetens skull. Bilismen kan inte längre
förmedla den tillgänglighet som invånarna

efterfrågar. För att möta efterfrågan på
tillgänglighet i städer som växer bör man
i planeringen fokusera på förtätning och
att tillhandahålla alternativa färdmedel i
innerstäderna. Bensinpriset stiger och det
väntas påverka bensinkonsumtionen. Bilförsäljningen minskar och körsträckorna
blir kortare, visar statistik från Trafikanalys. Flera faktorer spelar troligen in i den
trend som avlästs: större och tätare städer,
färre och dyrare parkeringsplatser, äldre
befolkning som åker bil mer sällan, dyrare
bensin, biltullar och att allt fler hellre ser
en film på sin läsplatta på tåget än kör bil.
Studier visar också att det blir lättare att
åka kollektivt och utbudet ökar och det är
inte en självklarhet för ungdomar att ha
egen bil.

8 aspo Sverige
(The association
for the Study of
Peak Oil).
9 Newman, P.,
Kenworthy, J.
(2011). Peak Car
Use: Understanding the Demise
of Automobile Dependence.
World Transport,
Policy & Practice, Volume 17.2
June 2011, s
31–42.
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Figur 2:1. Ett exempel på hur en
tvåbarnsfamilj förflyttar sig under
en dag. Illustration: Caroline Linhult.

FAKTORER SOM PÅVERKAR
RESOR OCH TRANSPORTER
Personresor

Figur 2:1 visar ett exempel på hur människors behov av att förflytta sig kan se ut
under en vanlig dag. Det handlar om att
lämna barn på dagis, åka till arbetet eller
skolan, göra inköp och utöva olika aktiviteter på fritiden.
Redan med utgångspunkt från bilden
kan man konstatera att resandet kommer
att påverkas av hur olika resmål är organiserade i förhållande till varandra. Tätortens struktur är också en viktig faktor för
hur trafiksystemen byggs upp. De senaste
decennierna har samhället i hög grad
byggts ut med förutsättningen att alla har
bil. Planeringen har i många fall inneburit
en funktionsuppdelning av arbetsplatser
och bostäder och en generell utglesning
inom tätorterna. Detta har skapat långa
resvägar till nackdel för gång- och cykeltrafiken samtidigt som underlaget för
kollektivtrafiken har glesats ut. Som en
reaktion på detta har på senare tid vikten
av att förtäta och ”bygga inåt” framhållits i
flera kommunala översiktsplaner.
Resandet beror också på vilka resmöjligheter som står till buds, dvs. hur de olika
trafiknäten ser ut och vilka möjligheter
man har att utnyttja det utbud som finns.
Möjligheterna att utnyttja utbudet beror
i sin tur även på vilken social situation

man befinner sig i, personliga värderingar
m.m. Många faktorer påverkar således
hur resandet ser ut i tätorterna. Här följer
några av de viktigaste:
> Tätortens storlek och struktur
> Regionala samband
> Resecentrets och de stora målpunkternas läge
> Målpunkternas inbördes samband
> Näringslivets sammansättning
> Typ av ärende
> Resans längd
> Tillgång till olika färdmedel
> Den transportkvalitet som erbjuds inom
olika färdmedel
> Vad resan kostar
> Möjlighet att välja när man ska resa
> Upplevd säkerhet och trygghet
> Tillgång till parkering
> Väder, väglag och topografi
> Värderingar och attityder
Faktorerna kan sammanfattas i den
schematiska bilden i figur 2:2. Kollektivtrafikutbudet har under de senaste åren
förbättrats på många håll i landet, kanske
särskilt regionaltågutbudet – men biljettpriserna har ökat.
Näringslivets transporter

Näringslivets transporter har också
genomgått en påtaglig förändring under
de senaste decennierna. Stordrift, internationalisering, ny produktionsteknik,

nya varugrupper med höga varuvärden,
ny handelsstruktur m.m. har förändrat
transportmönstret. Lastbilstrafikens andel
har ökat, varorna transporteras allt längre
innan de når slutkunden.
Näringslivet är mycket diversifierat och
det ger vitt skilda transportbehov. För att
skapa en attraktiv stad både för medborgare och näringsliv behöver man i samhällsplanering och utformning av transporter
känna till skillnader mellan olika företag
beroende på branschtillhörighet.
Trenden inom logistik har tydligt gått
mot att minska lageranvändningen för att
inte binda kapital i onödan. Utvecklingen
har också lett till större distributionscentraler där godsflöden kan stråla samman
och samlastas för att på så sätt minska
transportkostnaderna genom stordrift.
Hamnar och terminaler utgör viktiga funktioner för näringslivet, men innebär också
betydande markanspråk och anläggningarna riskerar att störa sin omgivning. För
att säkra näringslivets tillgänglighet bör
hänsyn tas till hamnars och terminalers
lokalisering och eventuella störningar på
sin omgivning när man utvecklar staden.
Den ökade effektiviteten och de
minskade kostnaderna bidrar i sin tur till
att öka efterfrågan på transporter. Transportbehoven har också ökat på grund av
att konsumtionen ökar i snabbare takt än
befolkningstillväxten, en följd av ökat ekonomiskt välstånd och ändrade konsum-
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Figur 2:2. Faktorer som påverkar resor och transporter i tätorten.
Illustration: Caroline Linhult.

tionsmönster. Många e-handelsföretag har
etablerat sig i små orter eftersom det ger
lägre mark- och lagerkostnaderna samtidigt som förbindelserna med omvärlden är
tillräckligt bra för att kompensera att läget
inte är nära konsumenten.
En stads primära funktion var ursprungligen en handelsplats, detta är fortfarande
en viktig funktion för staden. I staden
möts köpare och säljare, och bilen spelar
på många platser fortfarande stor roll. Här
behöver den offentliga sidan samordna sitt
synsätt gentemot näringslivet.
En bred förankring av strategier och
mål för staden, kommunen och regionen
gör staden eller regionen mer attraktiv
för näringslivet, samtidigt som samhällsutvecklingen som helhet får bättre kontinuitet. Godstransporternas utveckling
behandlas närmare i kapitel 7.7.

REGIONALT PERSPEKTIV
Efterfrågan på regionala planeringsperspektiv ökar och det finns flera olika
faktorer som bidrar till detta. Globala
trender som globalisering, urbanisering,
digitalisering, individualisering, en åldrande befolkning, klimatförändringar och
utarmade naturresurser sätter agendan för
samhällsplaneringen. Samtidigt kräver allt
fler frågor kommunöverskridande samarbeten. Det gäller exempelvis infrastruktur,
kommunikationer, bostadsförsörjning,

Figur 2:3. Pendling till och från Malmö. Källa: Malmö Stad.

klimat- och energifrågor, näringsliv, handel och offentlig service som kommunerna
får allt svårare att klara av på egen hand
och som kräver regional överblick och
samordning.
Regional planering bör ses som en process, metoder och forum där både nationell och lokal nivå involveras. Den lokala
nivån ska kunna dra nytta av den regionala
planeringen och den gemensamma
kunskap och regionala samhörighet och
synsätt som den kan skapa. Det regionala
tillväxtarbetet innebär en samordning
av ett stort antal olika slags planer bland
annat sektoriella planer, och därmed är
regional utvecklingsplanering så som den
definieras idag starkt besläktad med rumslig planering.
Urbaniseringen och städernas ökade
betydelse som regionala tillväxtmotorer
främjar ett nodbaserat samhälle, dvs. den

enskilde individens vardagsliv har fått en
regional dimension där arbetsliv, boende
och friluftsliv samt serviceförsörjning skär
över administrativa gränser. Till exempel
har många människor sitt boende i en
kommun, men pendlar över kommungränser för att klara sin försörjning. En allt
mer sammankopplad region innebär att
relationen mellan stad och land, mellan
de olika noderna inom det regionala
systemet, blir allt viktigare. Kraven ökar
på en transport- och servicestruktur som
smidigt binder samman de olika noderna
med varandra och utan att administrativa
och organisatoriska system reser onödiga
hinder för medborgarna. Detta utgör
alltmer en utmaning för samverkan i en
regional kontext.
Figurerna 2:3 och 2:4 illustrerar utvecklingen i Skåne under de senaste 30 åren.
Arbetspendlingen har koncentrerats till ett

Figur 2:4. Antalet lokala arbetsmarknader (LA) i Skåne har minskat från 16 år 1970 till 5 år 1999.
Källa: Region Skåne, Regionförstoring i ett skånskt perspektiv, 2001.
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Tabell 2:2. Trafik till och från Norrköping,
bilresor per dygn. Källa: Norrköpings kommun.
Antal

Andel

178 000

67

Till och från
stadsområdet

71 000

27

Genomfart

16 000

6

265 000

100

Helt inom staden

Total trafik som berör
stadsområdet

fåtal arbetsmarknader som får allt större
upptagningsområden. Arbetsmarknaden
blir mer regional än lokal.
I regeringens handlingsplan för en
jämställd regional tillväxt 2012–2014 lyfts
särskilt betydelsen av hållbara transportsystem och regional kollektivtrafik från
jämställdhetssynpunkt. God regional
kollektivtrafik gynnar hållbar regionförstoring och därmed ekonomisk tillväxt och
tillgång till fler attraktiva arbetsplatser,
vilket i dagsläget mest gynnar gruppen
kvinnor, som än så länge har mindre
arbetsmarknadsregioner än vad män
har. Män har fler och mer välavlönade
arbeten att välja på (större arbetsmarknadsregioner) genom att de arbetspendlar
längre sträckor och genom att de tar ett
mindre ansvar för sina barns hämtningar
och lämningar i småbarnsåldern och för
inköpsresor. Att kvinnorna har mindre
arbetsmarknadsregioner kan gå ut över
Sveriges ekonomiska tillväxt, genom att
kompetens inte tas tillvara.
Regionförstoringen vad gäller arbetspendling kan även illustreras av diagrammet från Malmö, som visar att både
in- och utpendlingen ökar. Inpendlingen

Figur 2:5. Exempel på stora resrelationer i Skåne. Källa: sweco (2014), Resvaneundersökning i Skåne
2013, Hans Svensson Sahlin.

är dock större i Malmös fall. Den har
också ökat betydligt mer än utpendlingen.
För många tätorter kan bilden dock vara
den omvända. Arbetskraften i en ort är
beroende av arbetsmarknader på andra
håll, utpendlingen dominerar. Sambandet
mellan tätorterna har stor betydelse både
för regionens och den enskilda tätortens
utveckling. Därmed också för planeringen
av såväl bebyggelse som trafik. En viktig
uppgift är att planera för knutpunkter som
är rätt placerade, effektiva och attraktiva
för alla de som måste byta trafikslag eller
färdsätt för att nå sina resmål.
Samverkan inom regionen leder till att
trafiken i den enskilda tätorten även får
ett betydande tillskott från trafik som ska
till och från tätorten eller enbart passera
genom tätorten.

Regional trafikstrategi

I takt med att erfarenheterna från lokala
trafikstrategier blivit fler och fler, har
insikten om behovet av motsvarande
regionala strategier vuxit. Många av
utmaningarna hanteras bäst på regional
nivå och utbytet och beroendet mellan
kommuner ökar stadigt till följd av regionförstoring, större arbetsmarknader, ökad
pendling etc.
Metodiken för regionala trafikstrategier
är under utveckling inom det europeiska
projektet Poly-sump (Polycentric Sustain
able Urban Mobility Plan). Metodiken
bygger på två centrala delar:
> Regional profil, som kartlägger regionens villkor och förutsättningar
> ”Future Search Workshop” på temat
hållbar trafikplanering, med ett stort
antal aktörer från hela regionen.

Poly-sump är en trafikstrategi som omfattar flera kommuner. Källa: eu-projektet Poly-sump.
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2.2 Att påverka resor och
transporter i planeringen
MÖJLIGHETER

STADSPLANERING

Inom de allra flesta tätorter finns både ett
behov och en önskan att styra över resor
från bil till gång-, cykel- eller kollektivtrafik. Vilket av dessa färdsätt som gynnas
har mindre betydelse, utom möjligen ur
ett hälsoperspektiv. Stadens situation och
dess förutsättningar avgör vilka färdsätt
som bör utvecklas, men förenklat kan man
säga att resor till fots är mest konkurrenskraftiga på avstånd upp till 1 km, cykel på
avstånd upp till 5 km och kollektivtrafik på
avstånd över 3 km. För många resändamål
är också kombinationer av dessa färdmedel
nödvändiga för att minska bilberoendet.
För längre resor finns miljövänligare alternativ i form av bildelning och samåkning.
I vissa städer har cykeln bättre förutsättningar, i andra kollektivtrafiken. Då
cykeln är bästa alternativet kanske inte
kollektivtrafikresandet kan vara lika stort
som i en stad där avstånden är stora. Skillnader i sådana förutsättningar bör även
i framtiden påverka standard, utbud och
resmönster i kollektivtrafiken.
Resandet beror inte enbart av fysiska
faktorer. Möjligheterna att påverka resandet kan därför i korthet sammanfattas i tre
punkter, nämligen
> stadsplanering
> trafiksystemets uppbyggnad
> beteendepåverkan

Att stadsplanera innebär att på nationell,
regional och lokal nivå gå i riktning mot de
nationella mål som tillsammans leder mot
den hållbara och attraktiva staden och ett
långsiktigt hållbart transportsystem. Varje
stad och samhälle måste utifrån sina egna
invånare och sin egen verklighet studera
och bedöma vad som är nödvändigt för att
uppnå en hållbar utveckling av den egna
tätorten. För att kunna beakta och säkerställa kvaliteter som tillgänglighet, säkerhet, trygghet, skönhet, grönska, ostördhet
och frisk luft, bör planeringen bland annat
utgå från följande.
> Tätortens gestaltning och identitet
> Tätortens struktur, täthet och närhet så
att man kan gå och cykla
> Kollektivtrafikens möjlighet och konkurrenskraft
> Trafiksäkerhet och trygghet
> En öppen och jämställd planeringsprocess i samverkan mellan berörda

Figur 2:6. En omställning av trafiksystemet
är en omfattande och långsiktig process med
samverkande åtgärder inom samhällsplanering, styrmedel och beteendepåverkan.
Illustration: Caroline Linhult.

Att organisera bebyggelsen och organisera
trafiken kan sägas vara traditionella
uppgifter för kommunens planerare. Beteendepåverkan som en metod att påverka
resandet har vuxit sig allt starkare under
de senaste åren. Möjligheterna att påverka
beteendet i syfte att påverka användningen
av transportsystemet har bäring både
på den långsiktiga utvecklingen mot ett
hållbart samhälle och den enskilde trafikantens dagliga uppträdande i trafiken.

Sedan andra världskriget har stadens och
gatunätets struktur präglats av planering
för bilismen. Utifrån dagens kunskap
kan man konstatera att den viktigaste
strukturella frågan för att skapa ett hållbart
resande i medelstora och stora tätorter
snarare är kollektivtrafiknätets struktur.
Kollektivtrafikens behov bör därför vara styrande för strukturen på såväl bostäders och
verksamheters lokalisering och täthet, som

FAKTA Täthetsmått för attraktiv kollektivtrafik
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>

Om stadens bebyggelsetillväxt är låg är det extra viktigt att

exempel på tillämpning av analysmetod

den bebyggelseutveckling som sker bidrar till hållbara struk-

Invånare per hektar inom 400 meters radie från hållplats

turer. Detta kan ske genom förtätning i starka kollektivtrafikstråk
så att den tillkommande bebyggelsen bidrar till ett ökat resandeunderlag för kollektivtrafiken. Ett ökat resandeunderlag kan bland
annat bidra till att öka kostnadseffektiviteten för kollektivtrafiken.
Sveriges Kommuner och Landsting (skl) har tagit fram handboken

Hållplats
Busslinje
45– inv/hektar

Täthetsmått för attraktiv kollektivtrafik som beskriver ett verktyg

35–45 inv/hektar

som riktar sig till stadsplanerare, trafikplanerare, arkitekter

25–35 inv/hektar

med flera. Verktyget ska ge vägledning i arbetet mot en tätare

–25 inv/hektar

stadsstruktur som stödjer en effektiv kollektivtrafik. I verktyget
tillämpas gis-analys.
I verktyget definieras attraktiv kollektivtrafik som minst en
buss var 10:e minut i vardera riktningen och de täthetsmått som
anges relaterar till en sådan trafikering. I verktyget finns befolkningstäthet presenterade i siffror och som illustrationer. Siffrorna
kan ses som jämförelsetal då alla städer har olika förutsättningar.
Det kan vara lämpligt att sätta upp egna mål om täthetsnivåer som
passar stadens förutsättningar. Olika mål kan också sättas för olika

exempel på tillämpning av analysmetod

stråk i staden.

Invånare per hektar per stråkkilometer

I första delen analyserar man befolkningstätheten i befintliga
kollektivtrafikstråk med hjälp av gis. Resultatet visar överskådligt
var i stråket befolkningen är tät eller gles och var det skulle ge
god effekt att förtäta bebyggelsen ytterligare. Analysen ger en
överblick av dagens situation. Man skulle även kunna tänka sig att
analysera tänkta kollektivtrafikstråk.
I andra delen presenteras illustrationer av stadsbebyggelse som
stödjer attraktiv kollektivtrafik enligt den turtäthet som angivits

Busslinje
Buffertzon 400 meter
45– inv/hektar
35–45 inv/hektar
25–35 inv/hektar
–25 inv/hektar

ovan. Illustrationerna kan användas för inspiration och jämförelse
i befintliga och nya områden för bebyggelse. Vidare presenteras
olika mått för befolkningstäthet. Täthetsmåtten ska användas för
att bedöma resandeunderlaget för tät kollektivtrafik.
Utöver befolkningstäthet finns det flera andra faktorer, såväl
fysiska som icke fysiska aspekter, som påverkar kollektivtrafik
resandet. I verktyget hanteras endast befolkningstäthet.
Se vidare Sveriges Kommuners och Landstings handbok
Täthetsmått för attraktiv kollektivtrafik.

gis-analys avseende befolkningstäthet utifrån en radie på 400 m från
varje hållplats eller befolkningstäthet per linjekilometer inom 400 m
från busslinjen.

för hela den lokala trafikinfrastrukturen.
I och kring medelstora och mindre
tätorter finns det ibland osäkerheter om
framtida kollektivtrafik – kommer bussar
och tåg att gå över huvud taget och med
en tidtabell som passar pendling m.m? För
att få fler att bosätta sig och etablera verksamheter i medelstora och mindre orter är
det viktigt att det finns en stabil kollektivtrafik. Många företag är numera ofta angelägna om att det finns bra kollektivtrafik.
När personer och företag ska ta beslut

om att flytta eller inte flytta, eller etablera
ny verksamhet, bygga bostad etc. behövs
långsiktig information om både kollektivtrafikutbudet och tillgängligheten till
service m.m. Långsiktigt bra kollektivtrafik
har betydelse för en tätorts attraktivitet
och bör synas när orter marknadsför sig.
Det är viktigt att kollektivtrafiken
kommer in i ett tidigt skede eftersom det
är mycket svårt att i efterhand skapa goda
förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik. Kollektivtrafiken bör också finnas

på plats då människor och verksamheter
flyttar in i ett nytt område. Utöver behovet
av en attraktiv kollektivtrafik är goda
förutsättningar för gång- och cykeltrafiken
av stor betydelse för att kunna minska de
tätortsresor som sker med bil.
Stationsnärhetsprincipen kommer
ursprungligen från regionplaneringen i
Köpenhamn och har tillämpats i allt fler
svenska regioner, däribland Skåne. Det
handlar om att orientera ny bebyggelse
till lägen nära befintliga eller potentiella

EXEMPEL Bilsnål samhällsplanering i Lund
Bakgrund

Översiktlig planering

Trafikarbetet är i allra högsta grad påverkat av stadens struktur

Behandlar lokalisering av bostäder, arbetsplatser och handel,

och därför är samhällsplanering en av de fem reformer som

förtätning, funktionsintegrering, planering för kollektivtrafiken

presenterades i LundaMats – ett helhetsgrepp för ett miljöanpas-

och dess knutpunkter, prioritering av kollektivtrafik i gatumiljön,

sat transportsystem i Lund som antogs av kommunfullmäktige

lokalisering av kollektivtrafik, hur man skapar gena och trygga

1999. LundaMats syfte har varit att direkt verka för en minskning

sträckningar för gång- och cykeltrafik.

av koldioxidutsläppen i kommunen, något som bland annat kan
uppnås genom en bilsnål samhällsplanering. Projektet Markan-

Detaljplanering

vändning och trafik har därför fått stor plats i Mobilitetskontorets

Flera åtgärder på den översiktliga nivån återkommer men med

verksamhet. Ett av projektets mål har varit att öka beslutsunder-

tillämpning för detaljplanenivån, exempelvis lokalisering, förtät-

laget vad gäller de kommunala planernas inverkan på miljön. Pro-

ning, funktionsintegrering och planering för kollektivtrafiken. Nya

jektets resultat redovisas i en Handbok i bilsnål samhällsplanering.

åtgärder tillförs som hur man kan arbeta med exploateringstal,

Handboken vänder sig till alla som deltar i planeringsarbetet.

parkeringsytor och att använda illustrationerna för att förmedla
bilsnåla idéer.

Kort om innehållet
Handboken behandlar nästan uteslutande personbilstransporter.

Avtal, bygglov

Den ska ses som ett kunskapsunderlag som också redovisar goda

Exploateringsavtalet kan exempelvis användas för att etablera

exempel och effektbedömningar. Handboken omfattar fyra olika

bilpooler. Det är också viktigt att man i bygglovet följer upp

delar, där del 2 Åtgärder redovisar hur man kan arbeta i olika ske-

intentionerna i tidigare planering.

den av den kommunala planeringen. Här följer en kort redovisning
av vad som behandlas i de olika delarna. Handboken finns som

Trafikutformning

helhet på kommunens hemsida.

Behandlar främst åtgärder med betoning på prioritering av cykeloch kollektivtrafik. I avsnittet diskuteras också hur bilnätet kan
organiseras för att minska emissionerna.

Åtgärder
Avsnittet inleds med en allmän diskussion av vilka medel som står
till buds för att minska biltrafiken, dvs. att styra markanvändning-

Mjuka åtgärder

en, förbättra de hållbara färdsätten samt att införa restriktioner

Behandlar åtgärder som kan påverka resandets omfattning och

mot biltrafiken. Dessutom diskuteras vad som generellt sett kan

hur olika projekt kan samverka för att uppnå synergieffekter.

göras på nationell och regional nivå. Därefter följer i ett eget avsnitt en mer konkret genomgång av åtgärder som kan användas i

Program, strategier och policy

den kommunala planeringen. Förslagen är samlade under ett antal

Här behandlas hur man har arbetat och kan arbeta med bilsnål-

huvudrubriker där ett antal konkreta åtgärder som kan användas

het då man tar fram mer översiktliga program och strategier.

i olika planeringsskeden tas upp. För varje åtgärd beskrivs när

Referenser görs till trast – Trafik för en attraktiv stad. Exempel

åtgärden är tillämplig, vad man bör tänka på, miljöeffekten i en

ges på revision av tidigare framtagna dokument på trafikområdet,

tregradig skala samt exempel på åtgärder som genomförts med

exempelvis parkeringsnormen.

god miljöeffekt.
Uppföljning och utvärdering
Här diskuteras planindikatorer som utvärderingsverktyg och
behovet av efterstudier.

järnvägsstationer. Det finns dock konflikter mellan trafik och bebyggd miljö att ta
hänsyn till, man måste lämna avstånd dels
för att minska störningar av buller och
vibrationer, dels att för att minska risker
från tåg med farligt gods. Publikationen
Stationsnära läge utgiven av Länsstyrelsen
i Skåne, Skånetrafiken, region Skåne samt
Trafikverket presenterar olika analyser
att tillämpa för att väga nyttor mot risker
i stationsnära planering. Läs mer om
infrastrukturrelaterade skyddsavstånd i

Trafikverkets utgåvor Transportsystemet
i samhällsplaneringen och Infrastrukturrelaterade skyddsavstånd (utgiven inom Den
Goda Staden).
Numera är det ett fåtal verksamheter
som stör omgivningen genom utsläpp
eller buller eller som är beroende av täta
transporter med stora fordon. Detta är ett
av skälen till att den funktionsuppdelning
mellan bostäder och arbetsplatser som
finns i många tätorter inte längre är nödvändig.

Att uppnå förtätningens önskade
effekter kan ta tid. Investeringen kan
vara kostsam och inledningsvis obekväm med till exempel ökat buller och
luftföroreningar. För att förtätningens
avsedda effekter ska komma fram bäst
kan kompletterande åtgärder behövas, till
exempel hastighetssänkning. Komplexa
planeringsfall som ofta uppstår i förtätningsområden kräver att alla aktörer bjuds
in att delta tidigt i planeringsprocessen,
samt att aktörerna också deltar och bidrar
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MalmöExpressen har eget körfält och signalprioritering som gör att fler resenärer kan ta sig fram på ett smart och smidigt sätt. Foto: Johan Edgren,
Malmö stad.

med sin information och kunskap. Om
riktvärden tillämpas med kunskap och
erfarenhet och i en öppen och tidig dialog
mellan aktörerna i planprocessen kan
goda miljöer skapas även i komplicerade
planeringssammanhang. Vidtas noga
avvägda skyddsåtgärder kan i de flesta fall
målsättningarna med planeringen infrias,
dock till vissa kostnader. Se även Boverkets
utgåva Samordna planeringen för bebyggelse
och transporter som går igenom hur nya
plan- och bygglagen (pbl) som trädde i
kraft 2011 relaterar till den nya sammanhållna planeringsprocessen för vägar och
järnvägar som infördes 1 januari 2013.
När en ny verksamhet ska lokaliseras
bör man först ta reda på hur transportberoende den är. Är verksamheten beroende
av tunga och regelbundna transporter,
som till exempel tung industri eller
centrallager, bör den lokaliseras i nära
anslutning till huvudnätet för biltrafik och
med anslutning till järnväg.
I ett väl fungerande samhälle ställs krav
på detaljhandeln som en ingrediens i stadens miljö och som nödvändig service för
alla individer och hushåll. Detaljhandelns
omsättning ökar, vi får mer av upplevelsehandel och handelsstrukturen förändras.
Externhandeln ökar, vilket påverkar bilresandets omfattning. I centrala lägen ligger
bilkundsandelen på mellan 20 och 50 procent, för externhandeln mellan 80 och 95
procent. Balansen mellan stadskärnan och

externhandeln är en viktig fråga för den
övergripande planeringen. God tillgänglighet med buss och cykel är nödvändig
även till handelsområden i halvcentrala
eller externa lägen. Framtagandet av en
handelspolicy kan vara ett verksamt hjälpmedel i planeringen. Policyn bör tas fram i
nära samverkan med handeln.
Hållbar handelspolicy

För att skapa en hållbar handelspolicy
behöver en rad moment genomföras för
att processen slutligen ska leda till att en
handelspolicy skapas och kan gå igenom
kommunens beslutsprocess. Arbetssättet
finns detaljerat beskrivet i trast-fördjupningen En hållbar handelspolicy. Sammanfattningsvis behöver processen innehålla
stegen:
> En samverkansgrupp bildas med representanter för samtliga aktörer i handelns utveckling (handeln, fastighets
ägarna, kommunen och Trafikverket).
> En formfaktoranalys genomförs (se
kapitel 1.2).
> En kriterieanalys genomförs utgående
från samtliga aktörers förutsättningar
för verksamhet (se kapitel 1.5).
> Ett scenario väljs.
> En handelspolicy formuleras.
> Handelspolicyn fastställs av kommunen.

TRAFIKSYSTEMETS UPPBYGGNAD
Ett balanserat trafiksystem

Grundidén för trast är att skapa förutsättningar för ett balanserat trafiksystem.
Med detta menas att en medveten avvägning har gjorts mellan de förflyttningar
som boende och verksamma behöver göra,
hur dessa behov kan tillgodoses och vad
staden och dess gaturum tål. Färdsätten
fungerar tillsammans. Varje färdsätt
ger ett optimerat bidrag till helheten.
Markanvändningen samspelar med trafiksystemets möjligheter. Tillgängligheten till
service m.m. och förutsättningarna för att
gå, cykla, resa kollektivt skapas lika mycket
av bebyggelsestrukturen och innehållet i
bebyggelsen.
En omställning av trafiksystemet är
en omfattande och långsiktig process.
Åtgärderna kan handla om påverkan och
planering där trafik- och bebyggelseplanering samordnas. Investeringar för att skapa
attraktiva alternativ till biltrafiken är också
centrala liksom införande av ytterligare
styrmedel i form av lagstiftning, skatter
och avgifter. Flera av dessa styrmedel kan
inte bestämmas av kommunerna. De styrmedel som kommunerna ofta använder
sig av är parkeringsavgifter, prioritering av
vissa fordonskategorier och restriktioner
mot andra.
Redan i slutet av 90-talet formulerade
dåvarande Vägverket den så kallade fyr-

Utredning, projektering
och genomförande av

nya investeringsåtgärder
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Investering i ökad kapacitet genom att

fullfölja pågående projekt
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Trimning
för att förbättra användningen av kapaciteten

Reinvestering
för utbyte av infrastrukturanläggningarnas delar
så att önskvärd kapacitet kan upprätthållas

Drift och underhåll
för att göra befintlig kapacitet tillgänglig
med bibehållen leveranskvalitet

Figur 2:7, Fyrstegsprincipen i kapacitetsutredningen.
Styrmedel och samhällsplanering
Styråtgärder för att påverka trafikeringen och förbättra kapacitetsutnyttjandet. Samspel transporter, samhällsplanering och markanvändning.

stegsprincipen. Grundtanken bakom fyrstegsprincipen handlar om en genomtänkt
och strategisk trafik- och samhällsplanering med fokus på synergieffekter
1. Tänk om – Åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt
2. Optimera – Åtgärder som ger effektivare
utnyttjande av befintligt trafiksystem
3. Bygg om – Begränsade ombyggnadsåtgärder/ förändringar
4. Bygg nytt – Nyinvesteringar och större
ombyggnadsåtgärder eller förändringar
I de första två punkterna ingår ett brett
spektrum av aktiviteter som ska påverka
efterfrågan på transporter och hur dessa
genomförs. Här måste också kommunens
översiktliga markanvändnings- och lokaliseringsplanering studeras. Fyrstegsprincipen kan ses som ett generellt förhållningssätt i planeringen för trafik. Syftet med
detta förhållningssätt är bland annat att
öka möjligheten att vidta andra åtgärder
istället för infrastrukturåtgärder och att få
ett mer effektivt utnyttjande av befintliga
trafiksystem. Förhållningssättet innebär
att man i första hand ska pröva åtgärder
som påverkar behovet av att resa, dels
genom stadsplaneringen, dels genom olika
typer av åtgärder som påverkar hur man
reser.
En grundförutsättning för transportsystemets utveckling bör vara samhällsplanering, styrmedel, drift och underhåll,

Källa: Trafikverket (2012). Transportsystemets behov av
kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år
2025 och utblick mot år 2050, publikation 2012:101.

reinvestering och trimning av transportsystemet. På toppen kan sedan läggas
investeringsåtgärder som ökar kapaciteten
i transportsystemet. Detta stämmer väl
överens med fyrstegsprincipen. Trafikverkets överväganden och rekommendationer
utgår från denna principiella inriktning.
Intelligenta transportsystem (its) är
exempel på åtgärder som adresserar alla
steg i fyrstegsprincipen och bidrar till ett
resurseffektivare och hållbarare transportsystem10. its syftar till att påverka
trafikanten att ändra sitt beteende för
att uppnå en förbättring i trafiksystemet.
Begreppet its omfattar alla tillämpningar
som i någon form använder informationsoch kommunikationsteknik (ikt) för att
skapa en tjänst eller dynamisk funktion i
ett trafik- eller transportsystem. Ett annat
namn på its är väginformatik. its har ett
brett användningsområde som omfattar
fordonsbaserat förarstöd, kommunikation
mellan vägsida och fordon, trafikstyrningssystem, informationssystem och betalsystem. Användningen av its ökar i Sverige, i
Europa och i andra delar av världen.
Fysisk planläggning av vägar och
järnvägar enligt väglagen (1971:954) och
lag (1995:1649) om byggande av järnväg
bör föregås av förberedande studier med
syfte att göra analyser och prioriteringar
av förslag till åtgärder i transportsystemet
utifrån fyrstegsprincipen. Sådana förberedande studier bör göras i en form som

i första hand har en principiell karaktär
och inte har så stark inriktning mot
utformning av konkreta fysiska åtgärder.11
Trafikverket har valt att benämna dessa
studier åtgärdsvalsstudier.
Åtgärdsvalsstudie

Många olika aktörer och intressenter
påverkar och påverkas av transportsystemet. Åtgärdsvalsstudier är ett förberedande steg för val av åtgärder. Åtgärderna
kan antingen genomföras i närtid inom
ramen för redan planerad verksamhet eller
prioriteras inom den nationella transportplanen eller länstransportplanerna. De kan
också ingå i kommuners eller andra aktörers planering. Metodiken är fortfarande i
sin linda.
Metodiken för åtgärdsvalsstudier
innebär att det skapas en arena för
dialog i tidigt skede vilket är en viktig
framgångsfaktor. När det gäller åtgärder
i transportsystemet omfattar dessa allt
från användning, beteende och bebyggelselokalisering, till trafikering, fordon och
transportinfrastruktur.
Lösningar på problem som yttrar sig
eller förutses i transportsystemet övervägs
gemensamt av parterna tillsammans med
övriga aktörer och intressenter med stöd i
fyrstegsprincipen. Man söker alltså i första
hand lösningar som påverkar efterfrågan
på transporter och i andra hand sådana
som effektiviserar användningen av

10 Trafikverket (2011). ITS
på väg – En
handledning i
processen att
införa vägnära
its-lösningar
med exempel
på genomförda tillämpningar. Publikation
2011:064.
11 Prop
2011/12:118
s. 89.

Tabell 2:3. Samverkansmatrisen
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Gång

Gång

Cykel

Buss/spårvagn

Bil

Tåg

Flyg

Båt

Attraktiva
promenadvägar

Samspel,
säkerhet

Hållplats,
gångväg

P-plats, gångväg

Järnvägsstation,
gångväg

Rullbanor

Rullbanor,
genhet

Hyrcyklar,
tjänstecyklar,
cykelväg

Hållplats, cykelväg, cykelställ,
cykel

P-plats, cykelställ

Järnvägsstation, cykelväg,
cykel-P, cykel på
tåg, hyrcyklar

Cykelväg och
cykel-P vid
flygplatser

Cykelväg,
cykel-P

Terminal, byteshållplats

Pendlar-P,
kiss&ride,
infarts-P

Resecentrum
Tågplus

Flygbuss

Terminaler

Samåkning,
bilpool, hyrbilar

Pendlar-P,
kiss&ride, tågbil,
biltåg

Parkering,
flygbil, flygtaxi

Pendelparkering, kiss&ride,
bilfärja

Resecentrum

Nya stationer
Nya järnvägar
typ Arlandaförbindelsen

Gena kopplingar,
rullbanor

Flygplatssystemets matarlinjer,
taxiflyg

Lokala förbindelser

Cykel
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Buss/
spårvagn

Bil

Tåg

Flyg

Båtlinjer, taxibåt,
hamn

Båt

befintligt transportsystem. Först i tredje
och fjärde hand övervägs ombyggnad och
nybyggnad, allt utifrån ett trafikslags
övergripande synsätt. Åtgärdsvalsstudier

kan innebära att lösningen på ett tillgänglighetsproblem blir en annan än den
som tidigare framstått som självklar. Den
lösning som man kommer fram till kan

innebära åtgärder utanför transportsystemet, såsom ändrad lokalisering av en
målpunkt. Lösningar kan också handla om
att förstärka andra transportmedel för att
avlasta infrastruktur från trängselproblem.
Samverkan mellan färdsätten

FAKTA Klimatkalkyl – effektbedömning och redovisning av
infrastrukturens energianvändning och klimatpåverkan i ett
livscykelperspektiv

>

Byggande av infrastruktur genere-

utformning och materialval inom ett pro-

rar klimatpåverkande utsläpp från

jekt. Verktyget kan även tillämpas på de

användande av material och energire-

åtgärder inom det kommunala gatunätet

surser. Klimatkalkyl är anpassad för att

där det finns representativa typåtgärder

bedöma storleken på energianvändning

i modellen.

och klimatpåverkande utsläpp från

Målet är att klimatkalkyl ska bidra till

byggande och underhåll av infrastruktur.

ökad måluppfyllelse av det transportpo-

Trafikens energianvändning eller utsläpp

litiska hänsynsmålet för hälsa och miljö

omfattas inte.

samt till visionen om att Sverige inte ska

Modellen kan användas för att
beräkna energianvändning och klimat-

ha några nettoutsläpp av koldioxid 2050.
Trafikverket äger och förvaltar

belastning från väg- och järnvägsprojekt

modellen Klimatkalkyl, samt ansvarar för

där det finns kunskap om ingående typ-

vidareutveckling. Nu pågår utveckling av

åtgärder, t.ex. längd av “ytväg 4 körfält”

modellen för att den ska ingå som en del

och antal “cirkulationsplats”. Modellen

i åtgärdsvalsstudier, för att däri generera

kan också användas för att bedöma och

viktiga underlag till beslut.

jämföra olika alternativ av lokalisering,

www.trafikverket.se/klimatkalkyl

Knutpunkternas lokalisering och utformning är viktig för att underlätta samverkan
mellan olika färdsätt. De är också en viktig
utgångspunkt för uppbyggnad av näten för
olika färdsätt. Det är viktigt att analysen
genomförs på ett sammanhållet sätt.
Samverkansmatrisen kan fungera som en
checklista då man analyserar hur samverkan mellan olika färdsätt ser ut, hur den
fungerar och hur den kan utvecklas. Både
persontrafik och gods behöver smidigt
kunna växla mellan olika färdsätt för att
transportsystemet som helhet ska nyttjas
optimalt. För att läsa mer om godsets
behov, se kapitel 7.7.

EXEMPEL Fullriggaren i Malmö
Kvarteret Fullriggaren är Malmö stads tredje projekt i Västra

resande som ska leda till att bilinnehavet är i genomsnitt högst 0,7

Hamnen. I Fullriggaren finns bostäder, kontor, förskola, lss-boende

bilar per lägenhet efter fem år. En enkätundersökning har visat att

och parkeringshus. Av de drygt 600 lägenheterna är ca 75 procent

bilinnehavet i Fullriggaren ligger på 0,6 bilar per lägenhet vilket är

hyresrätter. En byggherredialog mellan 12 byggherrar och Malmö

lägre än den beräknade p-normen 0,7 (exklusive besöksparkering).

stad har resulterat i satsningar på både bil- och cykelpool för

I tre av fastigheterna finns en gemensam cykelpool med fem

boende i kvarteret. Byggherrarna i området lovade att förse sina

lådcyklar och två cykelkärror. Det innebär att 40 procent av de

boende med 0,8 parkeringsplatser (inklusive 0,1 besöksparkering)

boende i Fullriggaren har tillgång till cykelpoolen. Av de som idag

per lägenhet samt att betala den fasta månadskostnaden för

inte har tillgång till cykelpoolen är hela 42 procent intresserade av

bilpoolen i fem år räknat från inflyttningsdatum. Dessutom lovade

att ansluta till den.

Källa: www.malmo.se

byggherrarna att genomföra informationsinsatser om hållbart

I kv. Fullriggaren i Västra Hamnen i Malmö satsas det bland annat på bilpool, cykelpool och väderskyddade cykelparkeringar med gröna tak.
Foto: Malmö stad (Bojana Lukac, Ulrika Signal och Anna Stjärnkvist).

BETEENDEPÅVERKAN
Stadsplanering handlar om att ordna
bebyggelse och trafiknät på ett klokt sätt.
”Påverkansåtgärder” kan vara att uppmuntra samåkning, skapa bilpooler, arbeta
med cykelkampanjer, transportrådgivning,
samordnad varudistribution, dvs. det som
numera ingår i begreppet ”mobility management”. Påverkan kan också bestå av
styrande åtgärder som parkeringsavgifter
och trängselavgifter. Arbetssättet finns
detaljerat beskrivet i trast-fördjupningen
Hållbart resande i praktiken. I rapporten
Möjligheter med mobility management i
samhällsplaneringen (Energimyndigheten,
Trivector 2013) finns det exempel på
hur kommuner kan planera för hållbart
resande i planeringsprocessen och vilka
mobility management-åtgärder som kan
införas i de olika planerna.
Bilparkering är ett viktigt sätt för
kommunerna att påverka mängden biltrafik och därmed gaturummets kvalitet.
Tillgången till bilparkering står i direkt
relation till bilanvändning och ju mer par-

kering som byggs desto större del kommer
biltrafiken få av det totala trafikarbetet.
Genom att sänka parkeringsnormer eller
använda flexibla parkeringstal mot villkor
om tillgång till exempelvis högkvalitativ
cykelparkering stimuleras resande med
cykel, gång och kollektivtrafik. Avtal kan
upprättas mellan kommuner och byggherrar eller fastighetsägare kring att dra
ner andelen parkeringsplatser till förmån
för exempelvis cykelvägar, bilpooler och
liknande. Åtgärderna finansieras då av
byggherrarna eller fastighetsägarna i gengäld mot att slippa uppföra och underhålla
dyr parkering. Mer om parkering finns att
läsa i kapitel 7.6, i skrifterna Parkering för
hållbar stadsutveckling (Sveriges Kommuner och Landsting 2013) och Parkering i
storstad (Trafikverket 2013).
Läs även om beteendepåverkan i kapitel
6.4.

FAKTA Eco mobility shift

>

Eco mobility shift är ett
verktyg för energieffektivt

hållbart transportsystem i städer
som testats av några medelstora
städer i Europa. En ”ecomobile”
stad minimerar behovet av att
resa, uppmuntrar till att gå, cykla
och åka kollektivt och erbjuder bra
infrastruktur och service för dessa,
samt minskar behovet av fossila
bränslen. Verktyget innehåller tre
steg:

> Intern bedömning med hjälp av
indikatorer

> Extern revision
> Utmärkelse
Utmärkelser ska öka den politiska
viljan.
www.ecomobility-shift.org
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FAKTA Resfria möten
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>

Med teknikens hjälp kan vi
idag mötas med bild och

ljud och samarbeta via datorer

EXEMPEL Beteendepåverkan – ett av sju arbetsområden
i Helsingborgs trafikplan
Vi måste påverka människors beteende –

Tänkbara åtgärder

arbetsområde 7

Begreppet ”att påverka resandet”

och nätverk. I allt fler geografiskt

omfattar många olika åtgärder som kan

spridda organisationer börjar man

Utgångspunkter

påverka människors beteende. Det kan

därför använda sig av resfria mö-

Erfarenheterna visar att det är svårt,

användas i olika geografiska områden

ten, främst för interna möten, men

ja nästan omöjligt, att bygga bort

eller för olika typer av resor. Insatserna

i ökande grad även med externa

trafikproblemen. Växer staden så växer

kan riktas till såväl företag som privat-

kontakter. Det kan ibland vara en

biltrafiken. Växer bilnätet så tenderar

personer. Ofta är insatserna knutna till

utmaning att ändra på mötesvanor i

biltrafiken att öka. Trafikplaneringen har

miljöarbetet. Ett förslag till handlingspro-

en organisation.

därför i allt större utsträckning kommit

gram ska tas fram.

att handla om olika typer av åtgärder
Med resfria möten menas möten

som syftar till att begränsa resandet och

Exempel på åtgärder som kan ingå i

på distans i realtid med teknikens

godstransporterna och att få människor

arbetet är:

hjälp, såsom telefon-, video- och

att välja ett mer hållbart färdmedel.

> cykelkampanjer med betoning på

webbmöten. Resfria möten kan

Det kan handla om information, dialog,

inte och bör inte ersätta alla

kampanjer och riktade åtgärder av olika

vanliga, fysiska möten, men för

slag. Med andra ord åtgärder som ökar

vissa situationer erbjuder de ett

kunskapen om hur trafiksystemet som

ra om kollektivtrafiken och cykelnätet

bra, kompletterande alternativ.

helhet ser ut och förståelsen för varför

> verka för samordnad varudistribution

Användbarheten beror på vana och

det behöver se ut som det gör.

vad som behandlas, och ökar och

Man kan därför se detta arbetsområde

vidgas hos vana användare. Resfria

som ett stöd för de andra mer ”fysiskt”

möten kan bidra till bättre ekonomi,

inriktade arbetsområdena. Information,

effektivare verksamhet, mer har-

dialog och delaktighet ingår i flera andra

moniska medarbetare och minskad

arbetsområden, inte minst i cykelpla-

miljöpåverkan.

neringens demonstrationsstråk och i
bussvisionen. Men det behövs också ett

Rent generellt kan sägas att resfria

samlat grepp och ett samlat ansvar för

möten lämpar sig bäst:

arbetsområdet som helhet.

> för möten inom organisationen
> när mötet är högst två timmar
långt

> när mötesdeltagarna har träffats
tidigare och helst känner varandra

> när det gäller rutinartade,
återkommande möten för till exempel månatliga avrapporteringar, presentationer, uppföljningar,
kortare diskussioner

> för spridning av i huvudsak
enkelriktad information till större
grupper

> när alla deltagarna, framförallt
mötesordföranden, har viss vana
vid att delta i ett resfritt möte

> för oplanerade möten i större,
spridda organisationer.

färdmedlet (inte säkerheten)

> prova på-kampanjer och demonstrationsstråket utnyttjas för att informe-

och att transportörerna väljer miljömässigt hållbara fordon

> informera om den bilpool som redan
finns och hjälpa till att starta nya

> riktad information till utvalda företag
om betydelsen av hållbara färdmedelsval vid arbetsresor

> miljökrav vid upphandlingar.
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”Kollektivtrafikens behov bör vara styrande för strukturen på
såväl bostäders och verksamheters lokalisering och täthet,
som för hela den lokala trafikinfrastrukturen.”
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2.3 Att arbeta med resor och
transporter – trafikanalysen
BEHOVET AV TRAFIKBERÄKNINGAR

Detta kapitel handlar om att beskriva ett
nuläge och tillstånd och att därefter kunna
mäta förändringar av detta tillstånd.
Analysen kan ses som en kedja av nuläge –
behov – mål – strategier/åtgärder – ansvar/
finansiering – uppföljning.
Syftet med trafikberäkningar och
trafikanalyser är att de ska medverka till
bästa möjliga beslutsunderlag genom att
numeriskt beskriva trafikmässiga effekter
och konsekvenser av alternativa lösningar
och strategier. Trafikberäkningar omfattar
både långsiktiga och kortsiktiga förändringar.
Analys av nuläge är en viktig bas för
framtidsstudier. Framtidsstudier är
beskrivningar av framtider och analyser
av de framtider som beskrivs i förhållande
till nuet. De kan ge en förberedelse för
olika tänkbara framtider, eller identifiera
vad som krävs för att uppnå ett särskilt
framtida tillstånd och vad det skulle kunna
innebära att uppnå det. Studier av dagens
och gårdagens förhållanden är ytterst
viktiga för framtidsstudierna, men utgör
inte framtidsstudier i sig själva.
Aktivitetsmönstret i samhället har
byggts upp under lång tid och är starkt
präglat av vanor och rutinmässiga verk
samheter. Detta innebär att också samhällets res- och transportaktiviteter är ganska
stabila. Representativa tillståndsbeskrivningar kan därmed tas fram och fungera

som värdefulla analysinstrument och saklig utgångspunkt för beslut i planeringen.

information om varför det blivit som det
är.
> Aktiva undersökningsmetoder – här söks

TRAFIKUNDERSÖKNINGAR

Basen för en tillståndsbeskrivning är
kända data om trafiksystemet, utgångspunkten för prognoser är historiska
mätserier. Planeringssituationen, vilken
fråga som ska analyseras och problemets
storlek avgör hur ambitiös datainsamlingen behöver vara. En sammansatt fråga
för ett större område kräver mer underlag,
ofta också kompletterat med insatser av
avancerade beräkningsmodeller. Utbyggnad av ett nytt, mindre bostadsområde kan
ofta hanteras på enklare sätt med hjälp
av t.ex. generella nyckeltal och manuella
bedömningar. Faktarutan nedan ger några
exempel på metoder som kan användas för
att ta fram det underlag som behövs:
Undersökningsmetoderna kan delas in i
två huvudklasser:
> Passiva undersökningsmetoder – i dessa

inventeras, observeras det verkliga
beteendet (motsvarande det engelska
uttrycket ”revealed behaviour”). Exempel på dessa metoder är trafikräkningar,
nummerskrivningar, körtidsmätningar,
beläggningsräkningar. Typiskt ger dessa
objektiva data om vad som händer
i trafiksystemet (vid mättillfället),
trafikeringsnivåer, men inte så mycket

trafikanterna upp och får redogöra för
sitt resande, attityder m.m. (motsvarar
det engelska uttrycket ”stated behaviour”). Exempel på dessa metoder är
resvaneundersökningar, enkät- och
intervjuundersökningar. Dessa ger ofta
en mer komplett bild av resandesituationen, en djupare kunskap om sammanhangen i resan det, men med hänsyn
till möjliga och rimliga resursinsatser
också begränsade till en delmängd av
trafikanterna. Här finns en problematik
med representativitet och en stor risk
för subjektiva viljeyttringar.

MÄTBEHOV FÖR OLIKA FÄRDSÄTT
Gång- och cykeltrafik

Uppgifter om gång- och cykeltrafik saknas
ofta i planeringen. Sådana uppgifter är
nödvändiga för att få ett fullgott planeringsunderlag och en jämlik behandling
av olika färdsätt. Fler och fler kommuner
börjar därför genomföra mer systematiska
räkningar av framför allt cykeltrafikens
storlek. Man använder i detta fall både
manuella och maskinella räkningar.
Manuella räkningar är personalkrävande
och kan därför normalt bara utföras under
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kortare perioder, de ger dock på plussidan
möjligheter att dokumentera rörelsemönster. Gångtrafikräkningar får i stort
sett utföras manuellt. Videoupptagningar
kan underlätta (notera att obemannade
videoupptagningar inte är tillåtna utan
speciellt tillstånd). För stora köpcentra,
där det finns ett kommersiellt intresse
att räkna antalet besökare, har utvecklats
mätteknik baserad på radar och fotoceller.
Numera kan rörelsemönster för personer
som bär med sig mobiltelefon följas.
Exempelvis kan populära gångstråk och
entréer kartläggas med sådan teknik.
Biltrafik

Kunskapen om bilresandet är idag relativt
stor. Mycket av samhällets mätresurser för
trafiksystemet har under de senaste femtio
åren varit inriktade mot bilismen. Kartläggningsmetoderna spänner över ett stort
fält från trafikräkningar för trafikvolymer,
nummerskrivningar och vägkantsintervjuer för resmönsterbeskrivningar, körtidsmätningar för framkomlighetsstudier,
parkeringsundersökningar för behovs
analyser till resvaneundersökningar som
helhetsunderlag för trafikmodellbyggen.
Kollektivtrafik

Det finns olika metoder som är lämpliga
för kartläggning och utvärdering av kollektivtrafiken. En del handlar om kollektivtrafikens utbud räknat i produktionstekniska

Uppgifter om gång- och cykeltrafikens rörelsemönster är nödvändiga för att få ett fullgott planeringsunderlag och en jämlik behandling av olika färdsätt. Foto: Lars Forsstedt/Etc bild.

eller ekonomiska termer, eller om standard
eller kvalitet i förhållande till detta utbud
mätt ur resenärens synvinkel. Andra, som
ombord-intervjuundersökningar, handlar
om hur kollektivtrafiken används idag.
Resvaneundersökningar söker besvara
frågor om vilka som använder kollektivtrafiken, i vilka ärenden och varför. En viktig
fråga i det sammanhanget kan vara att
söka svaret på varför kollektivtrafiken inte
används.
Genom att ta fram och jämföra olika

nyckeltal mellan olika trafikutövare, operatörer eller till och med länder, kan man
få ett begrepp om vilka faktorer som mest
påverkar resandet och trafikens standard
(”benchmarking”) och därmed identifiera
områden där förbättringar troligen gör
störst nytta. Metodiken kan vara enklare
att genomföra än tidsserieanalyser, men
man måste vara uppmärksam på när i
tiden underlagsmaterialet är insamlat, och
eventuellt korrigera eller vara medveten
om avvikelser.
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UNDERSÖKNINGSMETODER
Trafikräkningar

Den ”enklaste” formen av trafikundersökningar medger beskrivning av trafikflöden
och kan ske manuellt eller med maskinella
metoder. Manuella räkningar ger normalt
högre precision, men måste oftast av
resursskäl begränsas till relativt sett
kortare tidsperioder. I korsningar ger de
dock möjligheter att kvantifiera svängströmmar och dokumentera det aktuella
trafikmönstret.
Maskinella trafikräkningar kan idag
baseras på olika teknik: induktion, radar,
video, till och med ljud, men vanligast
är fortfarande traditionell teknik med
slangar som utlagda över vägen registrerar tryckskillnader när fordonens däck
passerar. Registreringsutrustningen
omvandlar registreringarna till riktning
och fordonstyper. Felkällorna är många,
från defekta slangar och fordon som blir
stillastående på slangarna till problem med
registreringsutrustningen och felaktig
hantering, vilket gör att en kvalitetssäkring
behövs innan insamlade data används i
planeringen.
Det är viktigt att mätningar skett
under tillräckligt lång tid för att ge ett
rimligt statistiskt säkerställt resultat. För
en vardagsmedeldygnsberäkning bör
räkneperioden omfatta åtminstone någon
kalendervecka.

Trafikräkningar, som t.ex. slangräkningar, ger också hastighetsdata, som är
intressanta och väsentliga för olika typer
av trafikanalyser, exempelvis i trafiksäkerhetsarbetet.
Ny teknik börjar användas längs
vägarna, t.ex. kövarningssystem. Många
av dessa its-installationer lämnar som
biprodukt även trafikräknedata.
Vägkantsintervjuer

I utvalda punkter på vägnätet stoppas
så många bilar som möjligt och förarna
intervjuas om den aktuella resans startoch målpunkter, ändamålet med resan etc.
Undersökningsmetodiken har speciellt
intresse med hänsyn till godstransporter
då den ger möjlighet att få uppgifter om
laster/lastvikter. Ska undersökningen
täcka in flera observationspunkter kan
arbetet, i motsats till en nummerskrivning, spridas över flera veckodagar.
Genomförandet behöver därför inte bli så
personalintensivt. Vägkantsintervjuer ger
störningar i trafikmiljön, vilket kan vara
både ett teoretiskt problem (köer och fördröjningar, data kommer kanske inte att
representera en normalsituation) och ett
praktiskt problem (lämplig plats, trafikanordningar och trafiksäkerhet, väghållarens
och polisens medverkan/ tillstånd, vilket
behövs).

Nummerskrivning

I ett antal observationspunkter, stationer
på vägnätet antecknas bilnummer och
tidpunkt på passerande fordon i båda
riktningar. Om trafikmängderna inte
är alltför små räcker det att notera en
delmängd (vanligen baserat på slutsiffra i
registreringsnumret). Genom att i efterhand jämföra noteringarna för samtliga
observationspunkter, matcha in- respektive utpassager, kan resmönstret till/från
och genom det inneslutna området kartläggas. I och med detta kan infartstrafik
definieras som en observation vid en infart
medan genomfartstrafik definieras som en
observation vid både en in- och en utfart.
Genom tillägg av inre observationspunkter
kan trafikutbytet med och mellan enstaka
delområden studeras.
Undersökningsmetoden kräver att
hela fältarbetet måste genomföras under
samma tidsperiod, vilket gör fältarbetet
relativt personalintensivt. Metoden kan
dock genomföras med mycket små störningar i trafikmiljön.
Ombordintervjuer

Kollektivtrafikens motsvarighet till
vägkantsintervjuer är ombord-intervju
undersökningen. Denna är således i
datahänseende en något enklare form av
undersökning, där man frågar resenärer
ombord på fordonen om deras aktuella
resande. För att kunna intervjua så många

Tabell 2:4. Exempel på olika metoder för att kartlägga och analysera resor och transporter
Underlag

Undersökningsmetod
Gå

Cykel

Bil

Kollektivt

Trafikflöden, resandekategorier

Manuella trafikräkningar

n

n

n

n

Maskinella räkningar

n

n

n

n
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n
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n
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Resvaneundersökningar

n

n

n

Resmönster i korsningar

Manuella trafikräkningar

n

n

n

Genomfartstrafik

Nummerskrivningar

n

Fordonshastigheter

Maskinella observationer

n

n

Körtider, fördröjningar

Körtidsmätningar

n

n

Parkeringsbehov, parkeringsomsättning

Beläggningsräkningar

Attityder, motiv

Enkätundersökningar

Resmönster, reslängder och resändamål

Färdsätt

Ombordintervjuer

Betalningsvilja, värdering
Godstransporter, varumängder, farliga transporter

Vagnproduktion

som möjligt koncentreras frågebatteriet
till för situationen primära data som påoch avstigningshållplats samt färdbevis,
ärende och byte.
Färdtidsmätningar

Kollektivtrafikens färdtidsmätningar
används för att få grepp om hur lång tid
olika moment längs linjesträckningarna
tar vid olika passagerarbelastningar och
tidsperioder, t.ex. körtider, tid för på- och
avstigning vid hållplats, tid för stopp och
fördröjning utanför hållplats. Mätningarna
ger möjlighet att identifiera var eventuella
problempunkter finns. Tidigare manuell
tidsmätning har idag ersatts av särskilda
program i bussarnas fordonsdatorer. Färdtidsmätningar kan också användas regelmässigt inför tidtabellsplanering för att se
om tider eller planering behöver justeras.
Resvaneundersökningar

För att kunna planera för samhällets
utveckling och påverka resvanor och
resmönster i hållbar riktning behöver man
information om hur resandet ser ut idag.

n

n
n

n

n

n

Djupintervjuer

n

n

n

n

Fokusgrupper

n

n

n

n

Preferensanalys (Stated Preferences)

n

n

n

n

Vägkantsintervjuer

n

Företagsenkäter

n

Manuella observationer

n

Tidtabeller

Men det behövs också ytterligare kunskap
om trafikanterna, deras attityder och
värderingar – en mer komplett bild av den
enskilde trafikantens resande än vad passiva observationer kan ge. Vanliga frågor
som man önskar få besvarade handlar om
när på dagen resorna sker, vilka målpunkter man har och hur man reser. Genom en
resvaneundersökning kan man få svar på i
vilken omfattning olika färdsätt används,
varför man använder ett visst färdsätt, hur
ofta detta används vid olika typer av resor
och man får möjlighet att relatera dessa
uppgifter till individens olika förutsättningar (bakgrundsvariabler).
En resvaneundersökning kan utföras
genom brevenkäter, webbenkäter, telefonintervjuer eller hemintervjuer. Telefon
intervjuer är att föredra vid frågeformulär
av ”normal” omfattning. Svarsfrekvensen
blir i sammanhanget hög och man får bra
kvalitet på svaren. Brevenkäter blir vid
höga krav på svarsfrekvens mer resurskrävande än rena telefonundersökningar.
Brevenkäter och webbenkäter kan dock
vara den lämpligaste formen vid mycket

n

enkla frågeformulär. Hemintervjuer blir
ofta mycket dyra, men kan vara nödvändiga vid omfattande frågeformulär eller
där en viss interaktion mellan intervjuaren
och intervjupersonen krävs.
Utformningen av frågeformulären
kräver ett ingående planeringsarbete. Vid
utformningen utgår man lämpligen från
tidigare resvaneundersökningar. Detta ger
möjligheter att utnyttja erfarenheter, testade frågeformulär och utarbetad metodik.
Själva intervjumaterialet delas vanligen i
två relativt fristående delar, dels resdagboken där den intervjuade detaljerat får
redogöra för sitt verkliga resande under en
förutbestämd tidsperiod, dels ett allmänt
frågeformulär där olika bakgrundsvariabler belyses samt där kanske också utrymme
ges för speciella frågeställningar (en viss
vaksamhet bör iakttas med sådana frågor
så att inte intervjupersonen upplever
undersökningen som speciellt riktad mot
vissa grupper).
Även valet av urvalsstorlek kräver
planering. Urvalsstorleken bestämmer
hur långtgående slutsatser man kan dra.

EXEMPEL En resvaneundersökning i Bromölla

62

Undersökningen gjordes genom en resvaBromölla i september månad 2005. Under-

bilinnehav, hushållets årsinkomst,

Kapitel 2
Resor och
transporter

sökningen genomfördes som en postenkät

busskort.

2. Bakgrundsfrågor om ålder, kön, vuxna

procent av resorna gjordes som förare I bil

neundersökning med 400 av invånarna i

och barn i hushållet, körkortsinnehav,

och ytterligare 8 procent som passagerare
i bil. Män åker mer bil än kvinnor.
På frågan om det är nödvändigt att ha

3. Attityder, där man besvarade fem olika

med tre typer av frågor.
1. Resvanorna, alla resor i tur och ordning

en bil i dagens samhälle instämmer 77
procent helt med påståendet och ytterli-

påståenden.

gare 22 procent instämmer delvis. Det är

under en bestämd mätdag. Resorna
beskrevs med start- och sluttid, ärende,

Bilen är det vanligaste färdmedlet för

knappt någon skillnad alls mellan könen i

reslängd och huvudsakligt färdsätt.

invånare i Bromölla, oavsett ärende. 57

denna fråga.

Annat 1%
Kollektivtrafik
9%
Personbil,
passagerare
8%

Till fots 10%
Cykel,
moped,
MC
15%

Till fots,
cykel,
moped,
MC

16–17
år
18–24
år

Bil

25–64
år

Kollektivt

65–84
år
0

Personbil, förare 57%

Färdmedelsval i Bromölla under mätdagen.

••

20

•
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60

80
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• ••

Annat
Kollektivtrafik
Personbil, pass.
Personbil, förare
Cykel
Gick till fots

Färdmedelsval för olika åldersgrupper.

0

••

20

41– km
3–5 km

••

40

60

11–40 km
0–2 km

•

80

%

6–10 km

Färdmedel och resavstånd (enkel resa) för
resor till eller från arbete/skola.

Urvalet bör baseras på officiella befolkningsregister. Redovisade svarsandelar
(och för övrigt alla resultat) relaterar till
detta urval. För att kunna göra en lämplig
avvägning är det nödvändigt att klarlägga
vilka resultat och vilken resultatkvalitet
man önskar. De minsta ”redovisningsgrupperna”, dvs. de minsta grupperna med
avseende på ålder, kön, bostadsområde,
färdsätt etc, som man önskar uttala sig om
blir utslagsgivande.
Preferensanalyser

”Stated Preferences”-analyser, som har sina
rötter inom marknadsundersökningar,
har kommit att användas allt mer inom
trafikområdet. Metoden associeras här
gärna med värdering av restid, betalningsvilja för information, kvalitet och service
men är också tilllämpbar inom andra
områden som mer generella valmodeller.
Den centrala idén bakom metodiken är att
människor inte gör sina val enbart utifrån
enstaka kriterier utan att valet beror på en
komplex kombination av faktorer och att

en individ väljer det alternativ som tillför
störst nytta för henne/honom. Genom att
låta intervjupersoner välja mellan paket
med olika innehåll kan man särskilja den
relativa betydelsen av de ingående faktorerna, t.ex. kostnad, restid, komfort, och få
ett svar på hur stor inverkan var och en har
på valet. Metoden ger en inblick i vad som
bestämmer vilket val som görs och hur
människor påverkas av förändringar.
Metoder som bygger på hypotetiskt
beteende innebär att helt nya valsituationer enkelt kan hanteras – under förutsättning att intervjupersonen kan leva sig in
i dem tillräckligt väl för att ge realistiska
svar. Metodens viktigaste problem handlar
just om huruvida man verkligen kan lita
på vad intervjupersoner säger att de skulle
göra. Utformningen av undersökningen är
helt avgörande för dess tillförlitlighet.
Studier av verkliga val (”Revealed
Preferences”) innebär på motsvarande
sätt vad försökspersoner gör för faktiska
val i verkliga valsituationer, hur ett urval
individer faktiskt betett sig. Fördelen med

metodiken är att man inte behöver förlita
sig på vad individerna säger att de skulle
göra utan direkt kan använda ett faktiskt
observerat beteende.
Strategiska trafikmodeller

Huvudmålet med trafikberäkningar är
att kunna beräkna hur resmönster och
trafikmängder förändrar sig till följd av
alternativa lösningar och olika åtgärder.
Syftar arbetet till långsiktiga, strategiska
värderingar av trafiksystemet (utbyggnadsalternativ, ändringar i utbud) används en
s.k. strategisk modell. Denna modellfamilj
beskrivs kanske bäst genom sin klassiska
formulering: fyrstegsmetodiken.
Fyrstegsmetodiken innebär att trafikberäkningsprocessen delas upp i sekventiella
beräkningssteg. Denna uppbyggnad är
en teoretisk förenkling av en komplicerad beslutsprocess hos varje trafikant i
avsikt att ge en praktisk och översiktlig
beräkningsgång. Metodiken byggs upp av
följande beräkningssteg och genomförs
normalt med datorstöd:

EXEMPEL Resvaneundersökning i Värmland

EXEMPEL Resvaneundersökning i Lund

Karlstad var en av de större orter som ingick i en större resva-
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Annat 1%

Annat 1%

neundersökning som under hösten 2004 genomfördes i delar
av Värmlands och Örebro län. I Karlstad skickades enkäter och
Fritid
nöje 26%

resdagböcker ut till 6 500 invånare.
Grums var en av de mindre orterna. Där skickades enkäter ut
till 1 000 invånare. Svarsfrekvensen var 49 procent totalt i hela
undersökningen.
Färdmedelsval i procent samt medelreslängd för resor med bil
Ort
Karlstad
Grums

Gång

Cykel

Kollektivt

Bil

Medelreslängd, bil, km

11

15

7

65

2,1

8

5

6

81

2,2

Service
4%

Arbete,
skola,
utbildning
36%

Inköp
17%

Till fots
20%

Bil 25%

Cykel 46%

Hämta/lämna
barn 11%

Kollektivt 8%

Tjänsteresa 5%

Exempel på ärendetyper

Exempel på färdmedels-

fördelade över vardagsdygnet.

fördelning.

Källa: SWECO (2014), Resvaneundersökning i Skåne 2013.

Resalstring – generering och attrahering av
resor, dvs. beräkning av det totala antalet
resor som startar och som slutar i det
enskilda delområdet inom analysområdet.
Vanliga modeller i detta sammanhang
är normtalsmodeller (erfarenhetstal),
kategorianalysmodeller samt regressions
analysmodeller.
Resor mellan områden – beräkning av hur
resorna som skapas i de enskilda delområdena fördelar sig på övriga områden
som funktion av resalstrande faktorer och
avståndet mellan områdena. Resultatet av
denna process är en resmatris. För detta
ändamål används en s.k. gravitationsmodell där de viktigaste indata är genererade
och attraherade resor för enskilda
områden och en ”avståndsfunktion” som
beskriver i vilken grad resavståndet inverkar på val av resmål; det finns idag ett antal
formuleringar av gravitationsmodeller.
Färdmedelsfördelning – beräkning av hur
resorna fördelar sig på olika färdsätt,
beroende på förhållanden som t.ex. biltillgång och kvalitet i kollektivtrafikutbudet
(ofta används den engelska beteckningen
”Modal Split” på denna process). Färdmedelsvalsmodellerna har olika förmåga
att beskriva och förklara individens val
av färdmedel och kan delas in i följande
huvudtyper: beskrivande valmodeller (”statiska”), fördelningsmodeller baserade på

tid och kostnad (”semidynamisk”) och konkurrensorienterade valmodeller (”dynamiska”). Den beskrivande modellen anger
typiskt fördelningen på olika färdmedel
vid olika resavstånd; fördelningsmodellerna fördelar på två färdmedel efter en
kostnadsskillnad (resstandardkvoten); de
konkurrensorienterade modellerna, som
idag är förhärskande och ofta benämns
efter den matematiska formuleringen
”logitmodeller” kan hantera flera färdsätt,
konkurrensfaktorer och förklaringsvariabler samtidigt och därmed bättre svara
mot moderna analyskrav. Framför allt den
senare modelltypen behöver baseras på
data från resvaneundersökningar.
Ruttval (vägval) – beräkning av hur biltrafiken fördelar sig på de tillgängliga vägarna
och hur kollektivtrafikanterna fördelar sig
på de tillgängliga kollektivlinjerna. Avgörande för ruttvalet är de enskilda rutternas
attraktivitet i form av avstånd, körtider och
standard i övrigt. Modellerna brukar kallas
utläggningsmodeller (i fallet kollektivtrafik
också linjenätsanalys) och fördelningen på
olika resvägar kan ske efter ett antal olika
principer, restidsvärdering, kortaste väg,
s.k. jämviktsfördelning; för bilanalyser
också vanligen med kapacitetsrestriktioner. Dessa delmodeller utgör ofta kärnan
i de programpaket som marknadsförs för
trafikanalys och trafikberäkningar.
Används alla stegen i metodiken talar

man om ”fullständig” fyrstegsmetodik vid
rena bilanalyser utesluts normalt steg 3
och stegen 1 och 2 anpassas till att endast
omfatta bilförhållanden.
Fyrstegsmetodiken är en sekventiell
metod, varje beräkningssteg behandlas
separat och i ordningsföljd. Den praktiska
parallellen är att den enskilda individen
företar sina beslut i ett antal steg: först
avgör man om man överhuvudtaget skall
utföra någon resa, efter detta tar man
ställning till vart resan skall gå, därefter
hur man skall resa och till sist vilken väg
resan skall gå. Fyrstegsmetodiken är en
praktisk formulering och naturligtvis en
kraftig förenkling:
> Individens valprocess är mycket mer
sammansatt.
> Resvalet (plats, tidpunkt, färdsätt) påverkas av en rad faktorer, varierande från
individ till individ, som inte hanteras av
metodiken.
> Metodiken är en ”aggregerad” metod,
den används på grupper av individer och
inte enskilda människor.
Ovanstående svagheter har lett till att
metodiken de senaste åren utvecklats,
framför allt har det handlat om att sammanföra de första tre stegen till en ”simultan beslutsmodell” (modellen hanterar
hela beslutsprocessen i ett övergripande
steg) efter ”disaggregerade” principer
(modellen tillämpas på individnivå).
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TRAFIKPROGNOSER

Arbetet med trafikprognoser går ut på att
försöka förutsäga framtida trafikförhållanden. En indelningsgrund för prognoser
skulle därmed kunna vara vilket tidsperspektiv de har: De mest kortsiktiga prognoserna har till uppgift att konsekvensbeskriva dagsaktuella förändringar medan
de mest långsiktiga prognoserna avser
förhållanden 15 till 25 år framåt i tiden.
Prognoser baseras på historiska data
och antaganden gällande hur dessa hänger
ihop och hur de kommer att fortsätta
utvecklas och hänga ihop. Prognoser kan
vara användbara om man vill planera och
anpassa sig till vad någon tror kommer att
hända. Planering kan bygga på prognoser,
då man försöker påverka framtiden så att
någon form av mål uppnås. I den långsiktiga planeringen ser man inte framtiden
som bestämd, utan man strävar efter att
göra något åt framtiden. Man använder ett
långsiktigt perspektiv för att få stöd i de
beslut som kommer att ha påverkan under
lång tid, men som behöver fattas i närtid.
Kortsiktiga trafikprognoser

Vissa trafikplaneringsproblem skapar
behov av prognoser som förutsäger den
omedelbara framtiden – det kan vara
omvandlingen av en central gata till
gågata, en ny vägförbindelse eller förändringar av kollektivtrafikresandet när en ny
busslinje öppnas.

Denna typ av prognoser kommer
mycket nära de befintliga förhållandena
när det gäller orsakerna till trafikens
uppkomst. Det betyder t.ex. att grundförutsättningarna för en sådan prognos är att
folk bor och arbetar på samma ställen som
idag, att bilinnehavet är oförändrat osv.
Huvudproblemen för prognosmakaren är
då att förutse hur trafikanterna kommer
att reagera på förändringar i själva trafiksystemet (nya vägar och nya busslinjer)
och/eller att förutse vilket resmönster en
ny stor trafikalstrare medför (exempelvis
ett köpcentrum).
Långsiktiga trafikprognoser

Prognoser med långt tidsperspektiv
behövs för att kunna uppskatta framtida
behov och problem i trafiksystemet och för
att beräkna investeringars lönsamhet.
I trafikekonomiska beräkningar har
man behov av att veta trafikens storlek
under investeringens hela ekonomiska
livslängd. På så sätt kan man beräkna den
trafikekonomiska vinsten av investeringen.
Studerade projekt kommer ibland inte att
stå till trafikanternas förfogande på många
år, därefter pratar man om ekonomiska
livslängder på 30 till 40 år. Det betyder
egentligen ett behov av att förutse trafiken
närmare 50 år framåt i tiden. Trafikprognoser kan rimligen inte svara mot sådana
krav. De flesta prognoser riktas ofta mot
drifttagandet/öppningstillfället för att

med ledning av dessa resultat skriva fram
projektets nytta med hjälp av förenklade
antaganden om trafikutvecklingen.
I långsiktiga prognoser kompletteras
prognoskraven med modeller som bör
kunna hantera hur lokaliseringen av
befolkning och verksamheter anpassar
sig till det tillgängliga trafiksystemet,
hur trafikefterfrågan förändras utifrån
erbjuden standard.
En mycket viktig del av prognosarbetet
är att klargöra hur och i vilken utsträckning den framtida utvecklingen är möjlig
att påverka. Genom detta kan nya alternativ tas upp till diskussion. En prognos är en
hypotes om ett eller flera rimliga utvecklingsförlopp under vissa förutsättningar.
Om dessa förutsättningar förändras så
är den prognostiserade utvecklingen inte
längre den mest rimliga. En beskrivning
av förutsättningar och antaganden är en
viktig del av redovisningen.
I sin enklaste form handlar ”prognosen”
om en endimensionell frågeställning, t.ex.
hur kommer trafikvolymen att utvecklas
över ett enstaka vägavsnitt. Det vanligaste
i detta fall är att man använder någon form
av tidsserieanalys, i sin enklaste form en
ren trendframskrivning av ett antal historiska observationer. I de flesta fall, mot en
relativt närliggande prognoshorisont, är
det en fullt tillfredsställande metodik.
En tidsserie är en sekvens av observa
tioner ordnade efter när de inträffat.
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Genom att analysera dessa data nås bättre
förståelse för bakomliggande faktorer
och därmed också bättre möjligheter till
säkrare prognoser. Det karakteristiska
med tidsserier är att data som genereras
är bundna till bakomliggande faktorer.
Data varierar över tiden, de styrs ibland
av trender och/eller har cykliska perioder.
Modeller för tidsserieanalys kan ha många
former och baseras i många fall på mycket
avancerad statistisk teori. Det kan handla
om att ta fram företeelser i samhället
och ändringar i resrelationer som kan ha
påverkat resandet. Statistik måste därmed
finnas som innehåller observationer över
en, relativt sett, längre tidsperiod. Genom
s.k. multipel regression kan man skilja ut
vilka variabler som har påverkat resandet
över tiden och hur. Man får alltså fram ett
orsakssamband till de historiska resandeförändringarna som sedan kan utnyttjas i
en prognosförutsägelse.
Tillväxtfaktormodellen

Modellen förutsätter att det redan finns en
”historisk” resmatris. Denna basmatris kan
vara uppmätt genom trafikundersökningar
eller beräknad med hjälp av en tidigare
trafikmodell.
Tillväxtfaktormodellen används för att
”blåsa upp” denna matris till en ny matris
för prognosåret baserat på tillväxtfaktorer
för de enskilda delområdena (zonerna).
Vid dessa beräkningar är det bara

utvecklingen i de enskilda delområdena
– uttryckt som tillväxtfaktorer – som
påverkar resandet. Resstandarden mellan
delområdena (resavstånd/resuppoffring)
förutsätts oförändrade. Metodiken är därför bäst lämpad för situationer där vägnät
och resmotstånd inte ändras i väsentlig
omfattning fram till prognosåret.
Tillväxtfaktormodellen beräknar den
relativa tillväxten i trafiken jämfört med
en basmatris. En viktig begränsning i sammanhanget gäller därmed de resrelationer
som i basmatrisen inte har någon trafik
– dessa kommer heller inte att få någon
trafik prognosåret. Eventuella nybyggnadsområden måste således hanteras
utanför själva modellen.

FRAMTIDSSTUDIER
Det kan vara intressant att själva antagandena i prognosmodellerna utforskas
och fokus i studierna snarare ligger på att
öppna upp för en diskussion om hur olika
framtider kan komma att utvecklas. Här
beskrivs framtidsstudier. Beskrivningen
som följer liknar i stort metoden Back-
casting.
En framtidsstudie behöver omfatta en
eller flera beskrivningar av möjliga eller
önskvärda framtider. En framtidsstudie
bör syfta till att antingen förbereda för
olika tänkbara framtider, eller för att förstå vilka förändringar som behövs för att

Verktyget finns på www.trafikverket.se.

uppnå ett visst önskvärt framtida tillstånd.
Därför behöver en framtidsstudie också
innehålla analyser av de framtider som
beskrivs i förhållande till nutiden. Det är
framför allt kunskaper för nuet som framtidsstudier kan bidra med.
För att man ska kunna bilda sig en
uppfattning om trender, behövs prognoser
som underlag. Det gör inte en prognos
till en framtidsstudie, men det gör den
nödvändig för att genomföra en framtidsstudie. En liten risk med prognoser är att
en förutsägelse kan vara föråldrad i den
stund den görs, eftersom människor kan
agera på prognosen och därmed förändra
förutsättningarna. Det man kan lära sig av
att skapa framtidsbilder och använda dem
i olika sammanhang är hur förväntningar
om framtiden kan te sig och hur de kan
variera i samhället.
När man använder framtidsstudiemetodik i långsiktig samhällsplanering, skapar
det en möjlighet att visa på och reflektera
över flera framtider, inte bara en förhärskande beskrivning av framtiden. Det möjliggör att man kan öppna upp processer
och släppa in fler perspektiv i planeringen.
Om det bara finns en beskrivning av ett
framtida tillstånd, kan det ge en bild av att
handlingsutrymmet är litet och inte går att
påverka.
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2.4 Uppföljning
Både resvaneundersökningar och mätningar av olika slag kan användas för att
följa upp effekten av genomförda åtgärder,
hur de påverkar trafiken som helhet eller
ett enskilt färdsätt. Även kvalitativa aspekter kan mätas, exempelvis restider mellan
olika områden, hastigheten i enskilda
gatuavsnitt samt hur trafikens förändringar påverkar exempelvis trafiksäkerheten, barriäreffekter, buller- och avgasförhållanden. Kontinuerliga räkningar i
utvalda punkter kan användas för att mäta
hur trafiken förändras över tiden.
Det är också viktigt att försöka följa
upp hur förändringarna i trafiksystemet
uppfattas av medborgarna och hur de
påverkar näringslivets förutsättningar och
stadens utveckling. Detta kan exempelvis
ske genom enkäter eller genom möten
med boende i olika områden och genom
att bjuda in näringslivet till kontinuerliga
diskussioner om tillståndet i staden.
Hälsokonsekvensbeskrivningar eller funktionsbeskrivningar av olika slag kan också
användas.

Med hjälp av Malmös cykelbarometer kan man följa upp antalet cyklister i en punkt över året.
Foto: Sari Wallberg.
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3.1 Tillgänglighet
BEGREPPET TILLGÄNGLIGHET

Samhället ska vara tillgängligt för alla. Det
är ett nationellt mål. Transportsystemets
utformning, funktion och användning
ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara
mot kvinnor respektive mäns resbehov.
Tillgänglighet skapas av bebyggelse
och trafiksystem i samverkan. Närhet och
koncentration är viktiga inslag i bebyggelsestrukturen. Samverkan och genhet är
viktiga inslag i trafiksystemens uppbyggnad, likaså trafiksystemens användbarhet.
Planeringen måste utgå från den
enskilda trafikantens förmåga. Barn, äldre
och människor med funktionsnedsättning
behöver särskild omtanke. Dessa grupper
är också särskilt beroende av en fungerande kollektivtrafik och möjligheterna att
ta sig fram till fots eller per cykel. Transporter av varor och gods måste också ges
tillgänglighet. Annars fungerar inte staden
och dess olika verksamheter.
Trafiksystemets grundläggande uppgift
blir därför att skapa tillgänglighet för alla.
Tillgängligheten skapas genom bidrag från
alla trafikslag. I många fall krävs ett stort
mått av samverkan mellan trafikslagen
för att bidraget ska få full kraft. Den stora
utmaningen i planeringen är att uppnå
så stor samverkande tillgänglighet som

Tillgänglighet definieras som den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga
organisationer kan nå utbud och aktiviteter. Foto: Eslövs kommun.

möjligt, för så många som möjligt och med
så små negativa konsekvenser som möjligt,
för den enskilda trafikanten, för omgivningen och för staden.
Tillgänglighet kan definieras som den
lätthet med vilken medborgare, näringsliv
och offentliga organisationer kan nå det
utbud och de aktiviteter som de har behov
av eller önskar. Lättheten beror på hur stor
uppoffringen är i restid, kostnader, hinder,
otrygghet, tillgång till färdmedel osv. för

att nå önskad destination. Tillgänglighet
behöver inte bara betyda att man fysiskt
når till en viss målpunkt utan kan även
erhållas genom hemleveranser, utbildning
eller arbete på distans etc.
Användbarhet

Användbarhet handlar om transportsystemets förmåga att hantera användargruppernas behov av resor och transporter.
Användbarhet relaterar till brukaren, och
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är ett mått på effektivitet, tillfredsställelse
och nöjdhet, som utgår från användarens
perspektiv. Lättheten att nå de utbud och
aktiviteter som man önskar är olika för
olika användare av transportsystemet.
Användargrupper som barn, äldre och
personer med funktionsnedsättning ställer
särskilda krav för att uppnå användbarhet
och därmed god tillgänglighet och är
därför i många sammanhang dimensionerande i planeringen. Många fler barn
bor i städerna numera och många blir
gamla framöver – man behöver kunna
ta sig fram med rullator, rullstol och
barnvagn. Användbarheten beror även av
orienterbarhet, överblickbarhet, skyltar,
trafikinformation. Man behöver ta hänsyn
till personer som inte kan svenska.
Framkomlighet

Begreppet framkomlighet är kopplat till
trafiksystemets kapacitet och beskriver
förbrukning av tid för förflyttning i
trafiknätet som gående, cyklist, busspassagerare eller bilförare i förhållande till förväntad tid. Bristande kapacitet kan leda till
försämrad framkomlighet i punkter eller
längs stråk. Framkomlighet handlar också
om kollektivtrafikens linjenät, hållplatser,
turtäthet och anslutningar till gång- och
cykelvägnätet. Barriäreffekter påverkar
framkomligheten för gående och cyklister.

Nya Uppsala resecentrum har blivit en attraktiv och tillgänglig bytespunkt. Illustration:
Uppsala kommun.

”Trafiksystemets grundläggande uppgift är att
skapa tillgänglighet för alla. Tillgängligheten
skapas genom bidrag från alla trafikslag. ”
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3.2 Faktorer som påverkar
tillgänglighet
TILLGÄNGLIGHET HAR FLERA
DIMENSIONER

Tillgängligheten i en stad påverkas av
många olika faktorer. På en övergripande
nivå kan de samlas under följande rubriker:
> Stadens form och struktur
> Trafiksystemet
> Människans förmåga
Tillgängligheten påverkas av det fysiska
avståndet mellan olika aktiviteter, dvs.
mellan resans start- och målpunkter.
Avståndet beror i sin tur på hur bebyggelsen är organiserad, dess täthet och samband med trafiksystemen samt hur trafiksystemen är uppbyggda. Tillgänglighet är
särskilt viktigt till regionalt betydelsefulla
målpunkter, som gymnasiet och sjukhuset,
och framför allt till arbetsplatser, även
utan egen bil. Restiden ger därför en sammanfattande bild av tillgängligheten, men
tillgänglighet är ett alltför vitt begrepp för
att endast uttryckas som restid. Tillgängligheten beror även på hur tillgången till
olika färdmedel ser ut, standarden på de
olika färdmedlens infrastruktur och vilken
prioritering respektive färdmedel har i trafiksystemet. Även användarens förutsättningar och förmåga (ålder, kön, inkomst,
funktionsnedsättning m.m.) påverkar.
Tillgängligheten kan också variera under
olika tider på dygnet till exempel på grund
av trängsel, trafikutbud eller otrygghet.

INDIKATORER

Det finns flera skäl att använda indikatorer i
planeringen. En indikator kan användas för
att beskriva nuläget i form av ett mätbart tal
(mätetal). Mätetalet kan i sin tur kvalitetsbedömas med t.ex. grön-gul-röd standard,
där grön standard motsvarar ett önskvärt
tillstånd, gul standard ett acceptabelt tillstånd och röd standard ett icke acceptabelt
tillstånd. En indikator kan också användas
vid uppföljning för att bedöma i vilken
riktning som utvecklingen går och för att
göra jämförelser med andra städer.
I princip används två typer av indikatorer i stadsplaneringen: plan- respektive
fältindikatorer. Planindikatorerna används
för att beskriva konsekvenser av fysiska

planer, exempelvis egenskaper som kan
ha betydelse för att uppnå miljömål,
arkitekturpolitiska eller transportpolitiska
mål. Fältindikatorerna bygger på empiriskt
insamlat material och får därför vanligen
en mer detaljerad form. Vilken typ av indikator som används beror på om man ska
beskriva nuläget eller ett framtida planerat
tillstånd.
Tillgängligheten påverkas av en mängd
olika aspekter. I princip kan en indikator
formuleras för varje aspekt, men antalet
indikatorer skulle då bli mycket stort och
kräva ett omfattande arbete. Därför bör
endast de viktigaste aspekterna som i
störst utsträckning påverkar tillgänglig
heten formuleras som indikatorer.

Tabell 3:1. Exempel på indikatorer för att mäta tillgängligheten
Fråga

Mått

Hur är marken disponerad?
(strukturell närhet)

Strukturella
Exempelvis medelavståndet mellan bostäder och arbetsplatser och
olika koncentrationsmått

Hur reser man?
(faktisk närhet)

Funktionella
Exempelvis medelavstånd hämtade från en resvaneundersökning

Hur väl täcks marken?

Täckningsgrad
Hur mycket når man av ett visst utbud inom x meter eller y
minuter
Hur stor andel av utbudet ligger inom ett område med attraktiv
kollektivtrafik

Hur kan man resa?

Restidskvoter
Underlag för val av färdmedel

Norra
Kallfors
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Befintlig
väg

Valet av indikatorer påverkas av i vilken
planeringssituation man befinner sig.
I varje läge bör de kopplas till de mätbara
mål som formulerats för planeringen. På
en översiktlig nivå kan följande aspekter
vara intressanta att beskriva:
> Bebyggelsens täthet och koncentration
(centralisering)
> Närheten mellan start- och målpunkt
(beror på stadens struktur)
> Strukturen på de olika trafiknäten
(maskvidd, genhet)
> Nätens standard (hastighet, turtäthet,
bytesbehov, kontinuitet, funktion över
året)
> Restiden (beror av alla aspekter ovan)
Indikatorerna kan i arbetet formuleras
som ”planeringsfrågor”, exempelvis som
i tabell 3.1. I trast-guiden ges fler förslag
på mål och mått. Förslag till mål och mått
avser att mäta och följa upp transportsystemets funktion och dess kvaliteter. Målen
pekar ut viljeinriktningen och är de viktig
aste ledstjärnorna för val och prioritering
av åtgärder. Mått kompletterar målen och
kan ge en både bredare och djupare förståelse transportsystemets funktion och
utvecklingsbehov.

Alternativ
väg

Järna
station

Startpunkt
Målpunkt Järna station
Vägalternativ GC
Utredningsområde
Busshållplats

Ny gång- och cykelväg
Genhetskvot

Ny busshållplats
Restidskvot koll/bil
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Befintlig gångoch cykelväg

Alternativ gångoch cykelväg

1,90

1,25

Befintliga busshållplatser

Ny busshållplats

3,47

1,65

Figur 3:1. Exempel på restidskvoter från Järna i Södertälje kommun. Källa: Södertälje kommun.
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TILLGÄNGLIGHETSMÅTT

För att kunna planera för ett tillgängligt
och därmed mer hållbart samhälle behövs
indikatorer som mäter tillgängligheten i
tätorter. Mätbarhet underlättar möjligheterna att styra mot ökad tillgänglighet
– helst utan ökad rörlighet. Ökad kunskap

om olika lokaliseringars tillgänglighet
möjliggör mer välunderbyggda beslut och
kan indirekt leda till ökad användning av
gång, cykel och kollektivtrafik. Långsiktigt
bör sådan kunskap också kunna leda till
en bebyggelse- och samhällsstruktur som
är mer energieffektiv och mer miljö- och

Figur 3:2. Andelen arbetsplatser som kan nås med
Cykel/Bil %
(15 min)

12 Trafikverket
och Energimyndigheten (2010).
Enkla tillgänglighetsmått för resor i tätort. Publikation 2012:193.

0–50
50–55
55–60
60–65
65–70
70–75
75–80
80–85
85–90
90–95
95–100

cykel jämfört med bil inom
15 minuter från respektive
område. Figuren visar förhållandena i Växjö tätort.
Källa: Lyborg (2000). Tillgänglighetsanalys med gis, Lunds
Universitet. Trafikverkets och
Energimyndigheten (2010).
Enkla tillgänglighetsmått för
resor i tätort. Publikation
2012:193.

klimatanpassad än dagens. Kategorier av
mått som identifierats som relevanta är:
> Restider
> Avstånd
> Täthet
> Relativ attraktivitet (restidskvoter, genhetskvoter, flexibilitet för kollektivtrafik
etc.)
De tre första beskriver tre olika enheter
som är centrala för fysisk tillgänglighet
– tid, avstånd och täthet. Den fjärde är
kvoter som jämför färdmedlens tillgänglighet och beskriver dess inbördes relativa
attraktivitet.
Det kan finnas stora skillnader inom
respektive målgrupp för vad som värderas
ur ett tillgänglighetsperspektiv. Värderas
enbart god tillgänglighet med ett givet
färdsätt eller är det viktigare med flera
olika bra (likvärdiga) alternativ? Är det
viktigt med god tillgänglighet (närhet) till
en stor population/marknad eller är det
tillgängligheten till en specifik kundgrupp
(eller en specifik del av arbetskraften, t.ex.
de med en viss utbildning) som räknas? 12
Mer om enkla tillgänglighetsmått står att
läsa i rapporten Enkla tillgänglighetsmått
för resor i tätort.

EXEMPEL Tillgänglighetsindex
Mer hållbar tillgänglighet är en utgångspunkt
och målsättning för Malmö stad. I förslaget till
ny översiktsplan för Malmö, ÖP20121, pekar
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att bo och verka i. I den nära, täta, gröna och
funktionsblandade staden ska gång-, cykel- och
kollektivtrafik utgöra grunden i trafiksystemet.
Genom att utveckla ett tillgänglighetsindex
ämnar Malmö Gatukontor att i kartform få en
samlad beskrivning av tillgängligheten i Malmö
baserat på en sammanvägning av olika kriterier
för mer hållbar tillgänglighet. Kriterierna bygger på tillgänglighetmått utvecklade vid tidigare
studier, inte minst inom Enkla tillgänglighetsmått för resor i tätort (Trafikverket Publikation
2010:072). Tillgänglighetsindexet kan utgöra
beslutsstöd för beslutsfattare vid prioritering av
olika investeringar och åtgärdsalternativ. Tillgänglighetsindexet möjliggör även jämförelser
mellan olika områden och befolkningsgrupper
med avseende på tillgänglighet. Det kan också
utgöra stöd för uppföljning av hur transportsystemets tillgänglighet utvecklas över tid och
därmed för att stämma av måluppfyllelse.
Följande åtta kriterier för hållbar tillgänglighet ingår i tillgänglighetsindexet:
1. Restid till fots till tio målpunkter
2. Restid med cykel till tio målpunkter
3. Restidskvot cykel/bil för resor till tio målpunkter
4. Restidskvot kollektivtrafik/bil för resor till
city, närmsta handelsplats/köpcentrum och
närmsta större kollektivtrafiknod
5. Avstånd till närmsta busshållplats (med god
turtäthet)
6. Avstånd till närmsta större kollektivtrafiknod
7. Avstånd till närmsta bilpool
8. Utbud av resmöjligheter, dvs. tillgång till
flera hållbara färdsätt med god tillgänglighet

3% 4%

(valfrihet)
I tillgänglighetsanalysen är Malmö indelat i 226

22%

områden. Tio områden har fått högsta poäng vad
gäller hållbar tillgänglighet och återfinns i city.
Fyra procent av Malmöborna bor i dessa områden.

37%

Totalt har hälften av områdena acceptabel tillgänglighet eller bättre och i dessa bor 59 procent
av Malmöborna. Många av områdena med dålig
tillgänglighet har relativt få boende och låg befolkningstäthet – några är snarare industriområden än

33%

n 5–Bra tillgänglighet
n 4–
n 3–”Acceptabel nivå”
n 2–
n 1–
n 0–Dålig tillgänglighet

(4%)
(22%)
(33%)
(37%)
(3%)
(0%)

bostadsområden.
Källa: Trivector Traffic (2014). Normativt index för mer hållbar
tillgänglighet i Malmö – så fungerar indexet. Serie nr 2013:96.
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3.3 Analys av stadens form
och struktur
STADENS FORM

En stads uppbyggnad eller struktur, om
den är stjärnformad, centrisk, långsmal,
eller flerkärnig, påverkar avståndet mellan
olika funktioner och olika delar av staden,
därmed också vårt resande och tillgängligheten. Att redovisa stadens principiella
uppbyggnad med förenklade skisser är
ett sätt att få en uppfattning om struktur
och helhet. Det är ett stöd i det fortsatta
arbetet med att diskutera inriktning och
åtgärder. Den principiella nivån innebär
att man inte förlorar sig i detaljer.
Sambanden mellan stadens funktioner
är en avgörande faktor för tillgängligheten. Den inbördes placeringen eller
lokaliseringen av till exempel bostäder,
handel, verksamheter och service påverkar behovet av resor i hög grad. Ligger
funktionerna centralt kan de lättare nås
av många, när man tittar på medelstora
städer. Ett område som innehåller många
olika utbud och funktioner innebär genom
korta avstånd en hög tillgänglighet.
En koncentrerad och blandad stad har
ur denna synpunkt fördelar framför en
zonindelad eller funktionsuppdelad, som
har långa avstånd mellan aktörer och attraktiva platser. När det gäller större städer
och funktionella regioner kan dock en
extrem fokusering på ett centrum belasta
transportsystemet hårt och den dynamiska
utvecklingen man önskar kanske inte
stöds.

Läs mer om regionalt perspektiv i
kapitel 2.1.
Rumslig analys är en teori och modell
som utifrån detta perspektiv visar tillgängligheten i staden. Här fokuserar man
inte så mycket på själva funktionen utan
lägger mer vikt vid hur väl integrerad en
plats eller ett område är med den övriga
stadsbygden och de förflyttningar som
sker mellan olika rum/platser i staden. Just
själva integreringen och de rörelser som
krävs för att ta sig till och mellan olika
platser har en avgörande betydelse för
områdets/platsens tillgänglighet. Se även
avsnitt om rumslig syntaxanalys, kapitel
1.5.
Med hjälp av kartbilder är det möjligt
att få en bild av ortens tillgänglighet och
vilken standard (kvalitet) den kan erbjuda
invånare och näringsliv. När det gäller en
stads struktur och kopplingen till tillgänglighet går det inte att alltför kategoriskt
slå fast vad som är bästa alternativet för en
god transportförsörjning. Stadens struktur
beror ofta av geografiska förutsättningar,
topografi och vatten. transportförsörjningen planeras utifrån vad man har för
mål med staden, men olika trafikslag eller
färdmedel kan lämpa sig olika väl för olika
strukturer. Den linjärt uppbyggda staden
skapar exempelvis förutsättningar för
en effektiv kollektivtrafik, den cirkulära
staden har ofta en tydlig centrumbildning
som ger cyklisterna närhet till många

funktioner och utbud. Jämförelser med
andra orter i samma storlek kan ge en bild
av hur man ligger till när det gäller avstånd
och täthet, särskilt om jämförelsen utvidgas till konsekvenser i form av trafikarbete
och färdmedelsval. Klimat kan också spela
in i färdmedelsvalet.

BEFOLKNINGEN
En kartläggning görs över antalet invånare
inom olika områden och hur tätt bebyggda
olika delar av staden är. Tätheten beror
på boendeformen och hur stor boyta som
varje individ har. Ålder och könsfördelning
är också relevant att redovisa. Fördelningen av befolkningen visar hur tätheten
varierar över stadens yta. Centrum och
områden med underlag för flerfunktionell
service liksom mer glesa områden kan
utläsas. Undersökningsområdets boendestruktur redovisas med en enkel kartbild,
t.ex. med cirklar graderade i olika storlekar tillsammans med förklarande text.
Boendetätheten kan exempelvis redovisas
som antal invånare per kvadratkilometer,
totalt för orten som helhet och för olika
delar av orten.

SERVICE OCH NÄRINGSLIV
Offentlig service, skolor, sjukhus och vårdcentraler genererar många reserörelser.
Genom att redovisa var verksamheter är
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En stads struktur och form påverkar vårt resande
och tillgängligheten. Södra delarna av Helsingborg.
Foto: Helsingborgs stadsbyggnadskontor.

Till höger: Exempel på befolkningstäthet.
Källa: Resvanor i Umeå, Intervjuundersökning 1998.

lokaliserade och hur många som är sysselsatta får man fram en bild av näringslivets
täthet även om den inte är komplett.
Exempelvis täcker den inte in besöksfrekvens eller transportvolymer. Kartläggningen ger dock ett grovt mått på stadens
täthet och representerar ett resandebehov.
Näringslivets täthet kan redovisas på
samma sätt som befolkningens.
Tillgängligheten till arbetsplatser har
också en regional koppling. Den regionala
arbetspendlingen ökar. Regionförstor
ingen har utvecklats genom efterkrigstidens utbyggnad av vägnätet. Nu sker
regionförstoringen med stöd av snabba
tågförbindelser som ger längre räckvidd
än vad som är rimligt för bilpendling.

GRÖNSTRUKTUR OCH
MÖTESPLATSER

Parker, grönstråk, naturområden och
liknande påverkar stadens täthet genom
att de kan öka avstånden. Samtidigt är
grönområdena målpunkter för rekreation
och fritidsaktiviteter som kan vara både
bostadsnära och lite mer avlägsna. Knutpunkter, torg, mötesplatser och kulturmiljöer bidrar också till stadens identitet och
genererar reserörelser.

Fördelningen av grönområdena,
deras form och storlek, liksom andra
mötesplatser, behöver beskrivas för att
rätt kunna bedöma områdenas påverkan
på tillgängligheten. Viktigt är också att
beskriva förekomsten av impediment, dvs.
oanvändbara markytor exempelvis skyddsområden kring trafikleder. Vattendrag och
andra geografiska företeelser påverkar
också stadens utbredning och form.

SKAPANDET AV KORTDISTANSSTRUKTURER

För att utveckla staden mot ökad hållbar
het behöver samtliga aktörer i handelsutvecklingen involveras och delta i utvecklingen. En viktig del blir då att vara överens
om stadens handelspolicy. En sådan kan
göras genom den process som beskrivs i
kapitel 2.1 och i trast-fördjupningen En
hållbar handelspolicy.
En viktig start i det arbetet är att genomföra en formfaktoranalys, se kapitel 1.2.
Här skapas en gemensam grund mellan
de samverkande aktörerna för synen på
stadens form och struktur. Det ger möjligheter att ta vara på potentialen att skapa en
kortdistansstruktur avseende inköpsresor
i staden. När dessa resor är mindre än 1 km
ökar snabbt andelen människor som kan

göra dem med hållbara färdsätt. Analysen
ger en grund för att välja ett utvecklingsscenario som beskrivs i en handelspolicy
som sedan fastställs i den kommunala
beslutsprocessen.

BEDÖMNING AV FRAMTIDA
FÖRÄNDRINGAR

Stadens struktur och de faktorer som
påverkar strukturen förändras med tiden.
I den kommunala översiktsplaneringen
redovisas kommande förändringar som
i sin tur ger effekter på stadens form och
olika täthetsmått. Med stöd av prognoser
för framtida boende, sysselsättning och
resmönster är det möjligt att bedöma hur
tillgängligheten påverkas, om kapaciteten
i trafiksystemet är tillräcklig eller om kommunikationsstrukturen behöver byggas ut.

Tabell 3:2. Exempel på indikatorer för
stadens struktur
Indikator
Boendetäthet i staden
Näringslivstäthet i staden
Koncentrationsindex

Enhet
Inv./Ha
Anst./Ha
%

78
Kapitel 3
Tillgänglighet

3.4 Analys av trafiksystemet
HELHETEN

En intressant fråga är hur väl trafiksystemet och dess olika färdmedel täcker upp
den markanvändning som finns. Detta
kan exempelvis illustreras med ”restidsiso
kroner” för olika områden, dvs. en kartbild
som visar hur stor del av staden som nås
inom en viss restid. Analysen kan vara
intressant att göra för centrum, ett stort
arbetsområde eller en viktig knutpunkt
i kollektivtrafiksystemet. Materialet kan
också ligga till grund för en analys av
hur tillgängligheten förändras som följd
av ändringar i trafiksystemet. För ett
centrumområde kan exempelvis en beräkning göras av medelrestiden. Beräkningen
baseras på andelen resor och restiden med
respektive färdmedel före och efter åtgärd.
Den nya medelrestiden kan ses som en
illustration av hur tillgängligheten har
förändrats. Beräkningarna blir arbetskrävande och översiktliga och bör nog främst
användas för ett delområde, exempelvis
för ett centrumområde, där diskussionen
ofta gäller om försämrad tillgänglighet
med bil kan uppvägas av bättre tillgänglighet med andra färdsätt.
Underlag för analyserna av trafiksystemets funktion kan hämtas från en
resvaneundersökning som ger en god bild
av resmönstret för den aktuella orten.
Resvaneundersökningen bör kompletteras
med uppgifter om näringslivets transporter för att ge en fullständig och mer

korrekt uppfattning av rörelserna i en stad.
Näringslivets tillgänglighet är en viktig
faktor när den totala tillgängligheten för
en stad ska bedömas. Resandet kan visas
på kartor och diagram, exempelvis för alla
resor, arbetsresor, inköpsresor, service
resor och fritidsresor för respektive färdmedel. Redovisningen kan också inriktas
på olika områden i staden.
Mot bakgrund av inventeringen av
boendet, verksamheter, service m.m. samt
resvaneundersökningen kan sambanden
mellan dem analyseras. Temakartor
som till exempel visar arbetsresor, dvs.
resor mellan boende och arbetsplats på
orten kan tas fram. Om helhetsbilden
blir komplex och svåröverskådlig kan
t.ex. ett utsnitt för ortens centrala delar
göras. Både in- och utpendling redovisas.
Vidare kan särskilda målpunkter och de
resandeströmmar som de ger upphov till
beskrivas. Man kan också välja att redovisa
tillgängligheten till en särskild målpunkt
med ett visst färdmedel. Genom att på
detta vis göra en serie temakartor får man
en god bild av hur rörelserna i orten ser ut.

GÅNGTRAFIK
Tillgängligheten för gående påverkas
främst av gångtiden mellan start- och målpunkt, vilken i sin tur beror på närheten
till målpunkter, genhet och barriärer.
Vidare påverkas tillgängligheten av konti-

nuiteten i gångnätet, drift och underhåll
och trygghet.
Närheten till målpunkter bör beskriva
de målpunkter som används dagligen. Ett
mått på detta skulle exempelvis kunna
vara andelen boende som har högst 10
minuters gångväg till närmaste närbutik,
där det finns ett visst utbud av livsmedel.
10 minuter bedöms vara en accepterad
och rimlig gångtid för att nå en närbutik.
Tiden är naturligtvis beroende både av
tätortens storlek och butikens sortiment.
En förutsättning vid bedömningen är
att gångvägen ska vara säker och trygg.
Avståndet in till centrum bör för de flesta
inte heller vara alltför långt, vilket talar för
en stad med hög täthet nära de centrala
delarna i staden. Upp till 2 km betraktas
ofta som ett acceptabelt gångavstånd,
vilket motsvarar 25–30 minuters gångtid.
Genheten kan beskrivas som skillnaden mellan fågelvägen och det verkliga
avståndet, där det verkliga avståndet
förutsätter ett säkert och tryggt gångstråk.
Genhetskvoten är lämplig att använda
för att bedöma ett stråks genhet mellan
dess start- och målpunkt. Skillnaden bör
inte vara större än 25 procent, vilket bland
annat påverkar maskvidden i gångnätet.
Barriärer för gående är framförallt
trafikerade gator och järnvägar. Vid gator
som är minst 6 meter breda och har trafik
flöden som överstiger 600 fordon per
timme blir den gåendes väntetid mer än
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Tillgängligheten för fotgängare under vintertiden beror till stor del på hur snöröjning och halkbekämpning genomförs. Foto från de centrala delarna
av Sundsvall. Foto: Maria Johansson.

60 sekunder, vilket bedöms motsvara låg
standard. Med detta resonemang finns det
i de flesta svenska städer många barriärer
för gående, eftersom det är vanligt med
gator som har mer än 600 fordon per
dimensionerande timme (f/Dh). Barriär
effekten minskar dock om passagen är
reglerad på något sätt, har mittrefug, är
hastighetssäkrad eller om den är planskild.
Passagerna bör ligga relativt tätt, annars
tvingas den gående till långa omvägar
vilket gör att den gående uppfattar gatan
eller järnvägen som en barriär.
Ett sätt att beskriva barriärerna i staden
är att på en karta markera alla järnvägar,
gator (> 600 f/Dh), alla säkra gångpassager
samt alla kända passagebehov över barriär
erna. Då framgår det om det finns passage
behov för en säker gångpassage. Antalet
”osäkra” passager över en barriär kan vara
ett mått på barriäreffekt för gående.
Kontinuiteten påverkas av om det finns
säkra gångstråk när den gående rör sig i
staden. Längs de flesta gator bör det finnas
gångbanor, men i lågtrafikerade bostadsområden med låga hastigheter kan den
gående utan problem röra sig i blandtrafik.
Genom att markera befintliga gångbanor

(inklusive gång- och cykelbanor), trafikflöden och skyltad hastighet på en karta,
så går det att bedöma var nya gångbanor
behövs. Utgångspunkten bör vara att de
gående ska kunna förflytta sig nästan
överallt inom staden.
Tillgängligheten för fotgängare under
vinterperioden beror på hur snöröjningen
och halkbekämpningen genomförs.
Tillgängligheten kan beskrivas med
utgångspunkt från kommunens kriterier
för när snöröjning ska sättas igång och om
gångbanor prioriteras före bilvägar.
Upplevelsen av miljön längs gångvägar
påverkar känslan av tillgänglighet. I ett
industriområde med stora hus som ligger
glest kommer gångfärden upplevas längre
och tråkigare än genom innerstadskvarter
med trevliga hus, mycket folk och aktivitet.
De gåendes upplevelse av trygghet är i
stort en funktion av stadens strukturella
egenskaper. I den rumsliga strukturen
upplevs blandade och samlade miljöer som
tryggare än åtskilda. Gångvägar och gångbanor bör vara användbara under dygnets
alla timmar. Två kriterier som bör vara
uppfyllda är att de är belysta och ligger
intill hus eller trafikerade gator. En rimlig

ambition bör vara att huvudnätet för
gång- och cykeltrafik ska fungera både när
det är ljust och mörkt. Hur många oskydd
ade trafikanter som upplever otrygghet
kan undersökas med enkätutskick eller
trygghetsvandringar. Enkäten kan även
kompletteras med en karta där markering
av otrygga platser och stråk kan göras.
Detta ger en bild av hur invånarna i en stad
upplever tryggheten och hur detta kan
påverka nätets funktion. Mer om trygghet
kan läsas i kapitel 4 Trygghet, se även
trast-fördjupningen Gångbar stad.

CYKELTRAFIK
Tillgängligheten för cyklisterna påverkas
främst av närhet till målpunkter, genhet,
kontinuitet, trygghet, drift och underhåll,
parkeringsmöjligheter, orienterbarhet,
standard (beläggning, belysning) och
trafikreglering.
Restiden kan beräknas utifrån en antagen medelhastighet och en given start- och
målpunkt. Genom att jämföra cykelns
restid med bilens och kollektivtrafikens
kan restidskvoterna cykel/bil och cykel/
buss beräknas. Restidskvoten för cykel/
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Figur 3:3. Exempel på restider för cyklister.
Källa: Mats Reneland (2002). gis-metod för analys
av tillgänglighet med bil, buss, cykel och gång –
under villkor beträffande säkerhet, trygghet och
bekvämlighet för barn, äldre och kvinnor. Rapport
2000:7, Tema Stad och Trafik, Chalmers tekniska
högskola, Göteborg.

bil bör helst vara lägre än 1,5. På en karta
kan avståndszoner till centrum för olika
restidsintervall redovisas (täckningsgrad).
Närheten till målpunkter bör beskriva
de målpunkter som används dagligen. Ett
mått på detta skulle kunna vara andelen
boende som har högst 10 minuters cykel
färd till närmaste närbutik. En förutsättning är att cykelbanan ska vara säker och
trygg. Staden bör därför ha en storlek,
form och täthet som gör att de flesta i
staden har cykelavstånd in till centrum.
Det ideala är att staden har en cirkulär
form där avståndet till centrum från ytterområdena inte är större än 5–6 km. Håller
cyklisten en hastighet på 15 km/tim så blir
restiden till centrum 20–25 minuter.

FAKTA GC-kalk

>

GC-kalk används för att
göra samhällsekonomiska

lönsamhetsberäkningar av gångoch cykelinfrastrukturinvesteringar
och andra gång- och cykelfrämjande
åtgärder. Beräkningarna i verktyget
speglar aktuellt kunskapsläge om
effekter för gång- och cykeltrafiken.
Verktyget och manual finns på
www.trafikverket.se/gckalk

Genheten kan bedömas utifrån en
jämförelse mellan fågelvägen och det
verkliga avståndet, genhetskvot, för en
given start- och målpunkt. Cykelnätet
måste vara så finmaskigt att cyklisten inte
tvingas till kännbara omvägar eller lockas
att cykla i blandtrafik på en trafikerad
gata. Med ett kort avstånd blir skillnaden
mellan fågelvägen och den faktiska vägen
större jämfört med ett längre avstånd. Med
ett längre avstånd blir skillnaden mellan
fågelvägen och den faktiska vägen mindre.
Ett riktmått är att det verkliga avståndet
inte bör vara mer än ca 25 procent längre
än fågelvägen.
Kontinuiteten i cykelnätet kan beskrivas
genom att mäta antalet saknade länkar
i stadens cykelnät. Cykelnätet består av
både cykelbanor och säkra och trygga stråk
i blandtrafik (gator med lite trafik och låg
hastighet). På en karta kan cykelnätet och
saknade länkar identifieras. På samma
karta kan viktiga målpunkter markeras
för att bedöma närheten till målpunkter.
Trygghet kan beskrivas genom att
markera otrygga avsnitt i cykelnätet på
en karta. Uppgifterna tas fram genom
enkäter. Ett mått på trygghet kan vara
andel cykelbanor som upplevs otrygga.

Av praktiska skäl kan det vara lämpligt
att undersöka tryggheten för gående och
cyklister samtidigt.
Drift och underhåll kan beskrivas
genom att markera cykelbanor med låg
standard på en karta. Dessa kan utläsas
utifrån kommunens drift- och underhållsplan, men bör även kompletteras med
inventeringar. Ej prioriterad snöröjning
och bristfällig halkbekämpning kan med
föra att cykling inte är möjlig vid vissa
väderförhållanden.
Parkeringsmöjligheterna kan redovisas
som antalet parkeringsplatser vid varje
viktig målpunkt. Det är också intressant att
studera antalet lediga cykelställ samt antalet cyklar som inte får plats vid ett cykelställ.
Orienterbarheten är normalt inget problem för den vane cyklisten. Men i en tid
där cykeltrafiken måste öka och där många
cyklister kan behöva stöd för att hitta rätt
är en fungerande vägvisning viktig. Den
kan beskrivas som andelen av alla vägskäl
i cykelsystemet som saknar vägvisning.
Barriäreffekten kan beskrivas på samma
sätt som för gående.
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Figur 3:4. Principkarta som visar gångavstånden till närmsta busshållplats.
Varje grön prick representerar en radie
om 300 meter. Källa: Haninge kommun,
Miljö- och Stadsbyggnadskontoret.

KOLLEKTIVTRAFIK
Den viktigaste förutsättningen för en
effektiv och attraktiv kollektivtrafik är
en god samplanering mellan linjenätets
uppbyggnad och bebyggelsen i form av
bostäder, arbetsplatser och besökspunkter
av olika slag samt att skapa så god samverkan mellan de olika färdsätten som möjligt. Då får man ett bra resandeunderlag,
vilket är en förutsättning för hög turtäthet.
Detta innebär att bebyggelseutvecklingen
bör ske utmed befintliga eller planerade
kollektivtrafikstråk. Linjenätet bör ha en
central och gen sträckning genom bebyggelsen. Det är också viktigt att bytespunkterna får en strategisk lokalisering nära
boende, arbetsplatser och besökspunkter.
Bytespunkterna måste också vara utformade så att det är enkelt att byta mellan
olika trafikslag eller färdsätt.
Resenärens tillgänglighet till kollektivtrafiken påverkas främst av restiden,
effektiva linjesträckningar, närhet till hållplats vid start- och målpunkt, turtäthet,
lokalisering av resecentra och bytesmöjligheter mellan olika trafikslag eller färdsätt.
Tillförlitlighet och information påverkar
också tillgängligheten.

Restiden beror naturligtvis främst på
avståndet till målpunkten. För busstrafiken som sådan avgörs restiden av närheten
till hållplats, turtäthet och åktid. Åktiden
påverkas av nätets struktur och standard.
Gena linjesträckningar med hög framkomlighet minskar åktiden. Linjerna är gena
och effektiva om de går centralt genom
ett område som har hög boendetäthet.
Linjenätets standard kan uttryckas som
medelhastigheten för linjen. Restiden
till viktiga målpunkter som används till
vardags bör i en medelstor stad inte vara
större än att de flesta i staden kan nå centrum inom 10–15 minuter med buss. För
jämförelse med bilens och cykelns restid
kan restidskvoterna beräknas. Restiden
med buss bör inte vara mer än 1,5 gånger
längre än med bil.
Närhet till hållplats påverkar resenärens
uppfattning om kollektivtrafiken. Den
bekväma trafikanten föredrar bilen om
det är långt att gå till hållplatsen eller om
gångvägen innehåller branta lutningar
eller andra hinder. För äldre och personer
med funktions- nedsättning kan närheten
och friheten från hinder vara helt avgörande för om kollektivtrafiken är möjlig att
använda eller inte. Närheten kan redovisas

med kartor som visar linjesträckningar,
boendetäthet, antal anställda, målpunkter
(antal besökande) och bytespunkter.
Närhet kan uttryckas som avståndet till
hållplats och som avståndet till viktiga
målpunkter, exempelvis en livsmedelsbutik eller ett lokalt centrum.
Bilden ovan är en principbild som visar
gångavstånd till närmaste busshållplats.
Radien på bilden är 300 meter fågelvägen,
vilket i verkligheten brukar motsvara ett
gångavstånd på cirka 400 meter.
Se även trast-fördjupningen Kol-trast.

BILTRAFIK
Tillgängligheten med bil påverkas av
bilnätets struktur (maskvidd, genhet,
regleringar), färdhastighet, trängsel, orienterbarhet, avgifter och tillgång till bil eller
körkort. Tillgängligheten påverkas också
av gatunätets kapacitet och tillgång på
parkeringsplatser. Genom att beräkna den
relativa hastighetsnedsättningen kan man
se var flaskhalsarna finns (dvs. beräkna
kvoten mellan hastighetsnedsättning och
det fria fordonets hastighet samt fördröjningar i korsningar).
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Orienterbarhet i staden är för vanebilisten inget större problem, men som
besökande bilist i en ny stad är det nog
så viktigt med en bra vägvisning. Vägvisningen bör utformas så att en besökande
bilist utan problem kan hitta till viktiga
målpunkter och olika stadsdelar.
Bristen på parkeringsplatser kan
påverka tillgängligheten till stadens centrum och andra viktiga besöksmål. Antalet
parkeringsplatser kan mätas för ett särskilt
geografiskt område t.ex. centrum eller vid
viktiga målpunkter. Det kan också vara
intressant att mäta beläggningsgrad vid
olika tidpunkter under dygnet. Tillåten
parkeringstid och avgiftens storlek påverkar tillgängligheten. Detta blir särskilt
tydligt i större städer där avgifterna är
höga, bland annat i syfte att prioritera
besöksparkering framför arbetsparkering.

Figur 3:5. Principkarta med godstransporternas viktiga vägar och målpunkter samt fysiska hinder
i vägnätet. Källa: Haninge kommun, Miljö- och Stadsbyggnadskontoret.

för omlastning för distributionstrafiken
skapar förutsättningar för effektivare distributionstrafik. Kommunen kan dessutom
styra mot ökad samlastning, vilket kan
vara en del i lösningen på trafikproblem i
trånga stadsutrymmen med lite plats för
distributionsfordon.
Godstransporternas tillgänglighet
påverkas främst av körutrymme och

framkomlighet för tunga fordon, närhet
till viktiga målpunkter, trafikregleringar i
form av förbud mot tung trafik, eventuella
miljözoner och antal lastplatser. Framkomligheten påverkas av fysiska hinder
som fartdämpande åtgärder.
Godstransporter med tunga och stora
fordon (släp) behöver nå målpunkter som
omlastningspunkter, industrier, hamn,

Tabell 3:3. Kvalitetsbedömning av godstransporternas tillgänglighet

GODSTRANSPORTER

Indikatorer

Enhet

Grön

Gul

Röd

Godstransporterna kan grovt delas in i
transporter med större och tyngre fordon
(tyngre än 3,5 ton) och transporter med
mindre och lättare fordon. De större fordonen rör sig i princip endast i huvudnätet
med målpunkter som större industrier
och omlastningspunkter. De mindre
fordonen har som regel målpunkter som
mindre industrier, butiker m.m. Dessa
fordon behöver även kunna nå stadens
centrum för varuleveranser. Terminaler

Andel gator med nedsatt framkomlighet
(av viktiga vägar)

%

<5

5–20

>20

Nyttjandegrad för lastplatserna under
maxtimmen

%

<85

85–95

>95

Tabell 3:4. Kvalitetsbedömning av utryckningstrafikens tillgänglighet
Indikatorer
Andel gator med nedsatt framkomlighet
i det primära utryckningsnätet

Enhet

Grön

Gul

Röd

%

<5

5–20

>20
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Figur 3:6. Principkarta med fysiska hinder på det primära utryckningsnätet. Källa: Haninge kommun, Miljö- och
Stadsbyggnadskontoret.

stormarknader m.m. En del av gods
transporterna har inget slutmål i staden
utan är genomfartstrafik. På en karta bör
viktiga vägar och målpunkter för gods
transporter med större fordon markeras.
Då kan närheten till målpunkterna analyseras. På kartan kan det även framgå vilka
gator som har hög andel genomfartstrafik.
Genom att på samma karta markera gator
med hastighetsdämpande åtgärder, går
det att identifiera eventuella konflikter
mellan godstransporternas framkomlighet
och trafiksäkerheten. Markera gärna även
eventuella förbud mot tung trafik på
samma karta, för att lättare kunna analysera godstransporternas tillgänglighet.
För godstransporter med mindre
fordon är utbudet av lastplatser viktigt för
tillgängligheten. Om det finns tillräckligt
många lastplatser har godstransportörerna
lätt att leverera sina varor och tillgängligheten kan anses vara god. Detta förutsätter dock att lastplatserna inte blockeras
av parkerade bilar. För att kunna bedöma
tillgängligheten till lastplatserna kan man
mäta den dimensionerande beläggnings-

graden på lastplatserna i staden. Detta
kan göras genom att inventera hur lång
tid fordonen nyttjar lastplatserna under
maxtimmen. Antalet lastplatser som är
blockerade av parkerade bilar bör också
noteras.
Indikatorerna kan exempelvis beskriva
aspekterna vägnätets standard (fysiska
hinder) samt tillgänglighet till lastplatser.
Närheten till olika målpunkter kan bedömas med stöd av kartmaterial.
Se även trast-fördjupningen Handbok
för godstransporter i den goda staden.

UTRYCKNINGSTRAFIK
Tillgängligheten för utryckningstrafik
påverkas i första hand av framkomligheten
på det primära utryckningsnätet, som kan
bestå av länkar i både huvudnät och lokalnät. Framkomligheten beror på gatunätets
rymlighet, exempelvis antalet körfält,
trängsel och förekomsten av fysiska hastighetsdämpande åtgärder. För att bedöma
var framkomligheten kan vara nedsatt kan
alla ”hinder” på det primära utrycknings-

nätet kartläggas och markeras på en karta.
Vid behov kan även samma kartläggning
göras på det sekundära utryckningsnätet.
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3.5 Analys av tillgängligheten
för olika användare
BARN

Med barn avses här åldern 6–12 år, dvs. den
tid då barnen börjat i skolan men ännu
inte är trafikmogna (fn:s barnkonvention
gäller annars barn upp till 18 års ålder).
Närhet till dagliga målpunkter, exempelvis
skolan, kan ses som ett mått på tillgängligheten (tabell 3:5).
En god tillgänglighet för barn består
främst i en säker och trygg närmiljö
samt säkra och trygga vägar till skolan,
kompisar, kiosk, idrottshall m.m. En säker
och trygg miljö för barnen kan definieras
som en miljö som är så säker och trygg
att föräldrarna vågar låta barnen röra sig
själva i miljön. Föräldrarna ska med andra
ord inte uppleva att det finns risk för att
barnen ska råka ut för någon trafikolycka.
Där det finns risk för konflikt mellan barn
och biltrafik måste biltrafiken hålla låg
hastighet dvs. max 30 km/tim. Tryggheten
påverkas också av den upplevda risken för
överfall. Gångstråk som används mycket
av barn bör därför planeras så att mörka
partier, nära buskar och träd, undviks.
Stråken kan hellre ligga där det är liv och
rörelse.
Tillgänglighet för barn kan mätas som
andel säkra och trygga gång- och cykel
vägar till skolan, andel elever som går/
cyklar till skolan eller som går/cyklar till
kompisar eller fritidsintressen. Dessa
uppgifter tas fram genom inventeringar
och enkäter.

För barn är god tillgänglighet främst en säker och trygg närmiljö. Foto: Camilla Abered.

Tabell 3:5. Kvalitetsbedömning av barns tillgänglighet
Indikatorer
Andel barn som bor inom 500 meter
från skolan

Att involvera barn i samhällsplaneringen skapar nya värden och är till nytta
för alla som berörs. Barn är experter på
sin egen miljö och enligt fn:s konvention
om barnets rättigheter har barnen rätt att

Enhet

Grön

Gul

Röd

%

>80

70–80

<70

vara delaktiga i beslut som rör dem och
deras närmiljö. För att pröva vilka åtgärder
som är de bästa för de berörda barnen kan
barnkonsekvensanalyser genomföras.
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Figur 3:7. Principkarta med otrygga gång- och cykel-

Figur 3:8. Principkarta med stråk och passager som ej är anpassade för personer med

vägar för barn. Källa: Haninge kommun, Miljö- och Stads-

funktionsnedsättning. Källa: Haninge kommun, Miljö- och Stadsbyggnadskontoret.

byggnadskontoret.

PERSONER MED FUNKTIONS
NEDSÄTTNING

De funktionsnedsattas tillgänglighet
påverkas av anpassningen i gatumiljön
och i kollektivtrafiksystemet, närheten till
service m.m. Även trygghet och tillförlitlighet påverkar tillgängligheten.
Användbarheten för funktionsnedsatta
kan beskrivas som andel användbara
gångytor, andel användbar kollektivtrafik
(inklusive busshållplatser), andel funktionsnedsatta som kan nyttja transportsystemet. Personer med rörelsenedsättning
behöver ofta längre tid på sig att förflytta
sig. En del använder rullstol eller rollator.
Jämna underlag underlättar även för
personer som har svårt att lyfta fötterna.
Personer med synnedsättning orienterar
sig på olika sätt beroende på typ av synnedsättning. Åtgärder som kan underlätta
orientering för personer med synnedsättning, särskilt över öppna ytor, är ledstråk.
Personer med hörselnedsättning har svårt
att överblicka omgivningen. En del personer kan även ha problem med balansen.
Trafikmiljöerna bör därför vara lätta att
orientera sig över och gåytorna måste vara
släta, precis som för flera andra grupper

av personer med funktionsnedsättningar.
Personer med kognitiv funktionsnedsättning måste ofta lära in orienterings- eller
förflyttningsmönster. Därför är lätt igenkänning av miljön är viktigt för personer
med kognitiv funktionsnedsättning.
Tillgänglighet för funktionsnedsatta
hänger samman med hur kombinationer
av förflyttningar t.ex. till fots och med buss
kan göras. Avståndet till service ska inte
vara för långt. För en funktionsnedsatt
person som är beroende av t.ex. en rollator bör enligt Gator för alla13 avståndet
till busshållplatser och närservice inte
överstiga 100 meter om inte gångstråken
förses med viloplatser såsom sittbänkar.
Med vilomöjligheter bör avståndet kunna
utökas till 300 meter vilket innebär att
målpunkten kan nås med två vilopauser
på vägen. Andelen funktionsnedsatta som

bor inom 300 meter från närservice kan
redovisas som ett mått på tillgänglighet för
funktionsnedsatta.
Under senare år har funktionskraven för
barn, äldre och människor med nedsatta
funktioner lyfts fram och förtydligats
genom beslut på nationell och internationell nivå. Dessa grupper är dimensionerande och ska kunna använda stadens
platser med god tillgänglighet, trygghet
och säkerhet. I skriften Attraktiva stadsrum
för alla – Shared space ges inspiration till en
utformning som är anpassad för alla trafikanter, även funktionsnedsatta. Begreppet
Shared Space avser en plats som är ett
gemensamt utrymme för skyddade och
oskyddade trafikanter och ska inbjuda till
mänsklig vistelse och rörelse i ett stadsrum
för alla.

Tabell 3:6. Kvalitetsbedömning av funktionsnedsattas tillgänglighet
Indikatorer

Enhet

Grön

Gul

Röd

Andel anpassade gångytor
(gångbana + passage)

%

>95

80–95

<80

Andel anpassad kollektivtrafik (hpl, fordon)

%

>95

80–95

<80

13 Svenska
Kommunförbundet (1994).
Gator för alla –
en idéskrift om
tillgänglighet för
gående

”Skillnader i resmönster för
kvinnor och män avspeglar
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i dag fortfarande finns i
samhället i stort.”

KVINNOR OCH MÄN
Kvinnor och män har olika tillgång till
transportsystemet. Skillnader i resmönster
för kvinnor och män avspeglar de skillnader i roller som i dag fortfarande finns i
samhället i stort. Kvinnor utför en större
del av hemarbetet än män när familjen
har småbarn och arbetar då mer deltid.
Resmönstren skiljer sig åt, liksom användningen av olika färdmedel. Skillnaderna
beror bland annat på inkomst, värderingar,
pendlingsavstånd, tillgång till färdmedel
och rädsla för våld. Mäns arbetsresor är
i genomsnitt längre än kvinnors. Istället
har kvinnor en större andel inköps- och
serviceresor. Bilen används mest av män,
kvinnor använder i större utsträckning
kollektivtrafik. Kvinnor reser mer kollektivt och går mer än män. Män cyklar något
mer än kvinnor. Statistik visar att även i
hushåll med två bilar åker mannen mer bil
än kvinnan, det är alltså inte enbart tillgången till bil som avgör färdmedelsvalet.
Tillgängligheten för kvinnor försämras
också av att de känner en större rädsla för
våld än vad män gör. Kvinnor upplever
i högre grad otrygghet när de åker buss,
går eller cyklar, särskilt när det är mörkt.
Tillgänglighet för kvinnor kan t.ex. mätas
som andel kvinnor som upplever gång-

60
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n Män
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40
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20

10

0
Egen bil

Bil som
passagerare

Buss

Cykel

Till fots

Övrigt

Figur 3:9. Exempel på färdmedelsval för kvinnor och män. Källa: Kvinnor och mäns resvanor i Umeå
1998.

och cykelvägar otrygga och andel kvinnor
som upplever kollektivtrafiken som otrygg.
Uppgifterna tas fram genom enkäter och
trygghetsvandringar. Tillgänglighet påverkas också av tillgången till olika färdmedel.
Kvinnors respektive mäns val av färdmedel
kan kartläggas genom en resvaneunder-

sökning. Generellt bidrar insatser som
innebär prioritering och ökad framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik
till ökad jämställdhet för både kvinnor och
män i form av ökad möjlighet för kvinnor
och män att själva utforma sina liv.
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3.6 Att arbeta med tillgänglighet
VID FRAMTAGANDET AV EN
TRAFIKSTRATEGI

Genom att göra en analys av en ort kan
man få ett verktyg att hantera olika
frågeställningar som rör trafiksystemets
tillgänglighet för invånarna och bidraget
från de olika trafikslagen eller färdsätten.
På en övergripande och strategisk nivå
analyseras de faktorer som påverkar och
beskriver tillgängligheten i staden, t.ex.
lokalisering av boende, arbetsplatser och
större målpunkter, stadens täthet, strukturen på de olika trafiknäten, hur resandet
ser ut, hur trafikslagen samverkar med varandra, tillgång till olika färdmedel, mäns
och kvinnors resvanor, parkeringspolicy,
handelspolicy m.m. Det handlar både om
att redovisa hårda fakta som fysiska strukturer och mjuka där invånarnas livsstil,
ålder, kön m.m. ingår.
Nulägesbeskrivningen är arbetskräv
ande om alla tillgänglighetsaspekter ska
belysas samtidigt och dessutom i hela
staden. Arbetet bör därför göras som en
integrerad del av översiktsplaneringen. På
så vis kan planeringen för bebyggelse och
trafiksystem ske samordnat. Förslag och
konsekvenser kan tas fram och samordnas
med den övriga fysiska planeringen.
Analyserna kan också genomföras stegvis
genom att man koncentrerar sig på ett
antal viktiga frågor i staden eller genom att
börja med analyser för en del av staden.
I analysen ingår även bedömning av fram-

tida förändringar inom transportsystemet
samt en analys av planeringstrender i
staden. Analysen ger mått som dessutom
kan kvalitetsbedömas och uttryckas som
indikatorer.
På en övergripande nivå påverkas tillgängligheten i staden främst av det fysiska
avståndet. Avståndet i sin tur avgörs av
hur många invånare som bor inom ett
visst område (boendetäthet), hur många
som är sysselsatta inom ett visst område
(näringslivstäthet), andra viktiga målpunkters fördelning, grönytor och geografiska
förhållanden. Dessa faktorer bildar därför
utgångspunkt för såväl kartläggning som
val av indikatorer. Delar av det material
som behöver tas fram i kartläggningen kan
hämtas från eller samordnas med den typ
av ortsanalys som beskrivs i kapitel 1.
För att få fram indikatorernas mätetal
kan det bland annat behövas analys av
statistik, fältinventeringar, enkäter,
mätningar och beräkningar. Flera mätetal
kan med fördel tas fram med hjälp av
gis-analyser och modellberäkningar. gis
är dessutom ett utmärkt redskap för att
analysera flera olika aspekter samtidigt,
som t.ex. kollektivtrafikens linjesträckning
i kombination med boendetäthet och
målpunkter.

I PLANERINGEN FÖR NY
BEBYGGELSE OCH
OMVANDLINGSOMRÅDEN

Tillgänglighet är en grundläggande
kvalitet vid planeringen för ny bebyggelse
såsom bostäder, verksamheter eller
publika lokaler. Ofta handlar nya områden
om kompletteringsbebyggelse, förtätning
och omvandling av tidigare industri, logistik, hamn, militärområden. Många sådana
områden ligger i centrala lägen. Det ger
möjligheter att förbättra tillgängligheten,
inte bara i berörda områden utan också i
kvarter och stadsdelar intill. Man kan riva
stängsel och skapa nya vägar igenom.
En ny typ av arbetsområden är de som
växer fram intill universitet och högskolor,
forskningsparker, ibland tidigare militärområden. Detta är ofta kunskapsintensiva
och innovativa verksamheter med stort
behov av regional, nationell, internationell tillgänglighet. Några exempel
är Brunnshög (ess och Max iv) i Lund,
Mjärdevi i Linköping, Kista i Stockholm
och Lindholmen i Göteborg. Ofta handlar
det om studenter, professorer, experter
som behöver kunna röra sig mellan olika
platser utan bil.
Tillgängligheten mellan ett nytt område
eller ett område med förändrad funktion
och stadens olika delar kan beskrivas på
olika sätt. Enklast är att studera kartan,
vilket kan ge en generell uppfattning, som
dock är svår att omsätta i mer precisa jäm-
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Figur 3:10. Restidsprofil för stadsdelen
Halvorstorp i Trollhättan.
Källa: Vägverket (2003). Två metoder
för gemensam planering av bebyggelse och
trafik. Vägverket publikation 2003:147.

förelser av olika geografiska lägen eller vad
olika trafikslag eller färdsätt kan erbjuda.
Med stöd av gis-teknik kan däremot en
fylligare och mer noggrann beskrivning
tas fram.
Ett sätt är att arbeta med restider eller
restidskvoter. Restidsprofiler (se bild ovan)
kan tas fram för hur lång tid det tar att
nå stadens olika arbetsplatser, livsmedelsbutiker eller olika fritidsaktiviteter.
Metoden går ut på att ta fram restider
för olika färdmedel i det enklaste fallet
mellan en startpunkt och en målpunkt.
I restiden för buss inräknas även viktade
gångtider, väntetider och bytestider, dvs.
resuppoffringen. I restiden för bil ingår
även gångtider till och från parkering. Med
hjälp av gis kan beräkningarna utvecklas
till att omfatta en beskrivning för i princip
hela stadsområdet. Antal boende och verksamma behöver då kodas och digitaliseras
på detaljerad nivå, trafiknäten beskrivas
och kodas, vilket kan ske med hjälp av olika
standardprogram. Med detta material som
grund kan restiderna beräknas för en eller
samtliga relationer.
Bilden ovan visar hur stor andel av
arbetstillfällena i Trollhättan som kan nås
inom en viss restid från en stadsdel.

HANDELNS UTVECKLING

Omfattande konsekvenser och möjligheter
att skapa en hållbar utveckling baseras
på hur tillgängligheten hanteras i staden.
Om en vital handel skall utvecklas är
tillgängligheten också avgörande. Skapandet av en hållbar handelspolicy är ett
kraftfullt verktyg för att samla aktörerna
kring ett scenario för handelsutveckling
i staden. Det kan ske enligt ett arbetssätt
som beskrivs i trast-fördjupningen En
hållbar handelspolicy. Kort består processen
av en formfaktoranalys (se kapitel 1.2), en
kriterieanalys (se kapitel 1.5) och slutligen
fastställandet av en handelspolicy.

FÖR OLIKA ANVÄNDARE
Människor har olika behov och förutsättningar att utnyttja stadens aktiviteter.
Närhet är viktigt för alla. Barn behöver
kunna röra sig på egen hand. Äldre
behöver trygghet, överskådlighet och gott
underhåll. Rörelsehindrade behöver väl
utformade detaljer. Se även kapitel 3.5.
Tillgängligheten för olika användare
beskrivs ofta på en mer konkret och
detaljerad nivå, exempelvis vid analys av en
stadsdel, men den behöver vara med redan
i den översiktliga planeringen. Tyngdpunkten läggs på de aspekter som bedöms
vara relevanta för den kommunala planeraren. Det kan vara förekomst av gena och
sammanhängande gång- och cykelstråk,

närhet till service, anpassning till personer
med funktionsnedsättning, tillgänglighet
för barn, drift- och underhållsfrågor,
upplevd otrygghet, barriäreffekter, res
tidskvoter eller gator med nedsatt framkomlighet. De viktigaste aspekterna, som
ger en god och sammanfattande bild av
tillgängligheten för användarna, uttrycks
som indikatorer.

I DEN MINDRE KOMMUNEN
Analysen kan genomföras mer eller mindre detaljerat beroende på vilka problem
man har och hur väl man känner sin stad.
För den mindre kommunen kan det räcka
med att studera prickkartor som visar
hur boende och verksamheter av olika
slag är lokaliserade. Genom detta får man
en bild av hur resmönstret ser ut. Utöver
detta rekommenderas att man analyserar
pendlingen och räknar genom ett antal
restidssamband, exempelvis restider och
restidskvoter från några stora bostadsområden till några stora verksamhetsområden, varav centrum är ett. Även avståndet
som sådant bör man ta fram, eftersom
planeringen ofta har som mål att överföra
avståndsmässigt korta resor till gång eller
cykel.

”Tillgänglighet är en grundläggande kvalitet vid
planeringen för ny bebyggelse såsom bostäder,
verksamheter eller publika lokaler.”

EXEMPEL Så har man arbetat i Huddinge
Huddinge kommun är med i ett samar-

Däremot är gång- och cykelnätet på

spara tid genom att dessa indikatorer inte
behöver undersökas varje gång.

betsprojekt, ”Hållbart resande i sam-

vissa ställen osammanhängande, vilket

hällsplaneringen”, där syftet är att få

borde ses över. Gång- och cykel- vägar är

hållbart resande att bli en prioriterad del

inte heller alltid separerade från biltra-

arbetsgrupp att nedanstående fem

av samhällsplaneringen. Bland annat har

fiken och bilar får köra i mer än 30 km/

indikatorer prioriteras och att de övriga

ett pilotprojekt om hur man kan använ-

tim på många gator kring planområdet.

indikatorerna bör tas med i mån av tid:

da TRAST-indikatorer när nya områden

Det finns för få cykelparkeringar vid

planeras, genomförts i Vistabergs allé i

målpunkterna och närmaste livsmedels-

Indikatorer

Huddinge.

butik ligger 800 m bort. Ett par barriärer

> Andel viktiga målpunkter som kan nås

Syftet med att använda indikatorer är

har även uppmärksammats där man bör

att prioritera hållbart resande i planering-

undersöka om åtgärder behöver vidtas.

en och då inte bara titta på planområdet i

Efter samman- ställning av inventeringen

sig utan även hur man kan resa hållbart till

har resultaten ställts upp och förslag på

viktiga målpunkter utanför det avgränsade

åtgärder tagits fram.

planområdet.
Huddinge kommun har valt ut ytter-

Det är viktigt att avgränsa målpunkterna redan från början och bestämma

För att spara tid föreslår kommunens

inom en viss tid med gång/cykel/kollektivtrafik

> Andel av planerade bostäder som kommer att ha mer än 400 meter till service
via gång- och cykelnätet

> Andel av planerad bebyggelse som har
mer än 400 meter till närmaste hållplats

> Antal trafikbarriärer till viktiga mål-

ligare ett planområde, Ängsnäsområdet,

vilka indikatorer som ska användas. För

för att testa och effektivisera metoden

att tydliggöra åtgärdsförslagen kan kartor

som togs fram i pilotprojektet. 15 viktiga

användas. Ett fortsatt arbete med att

målpunkter utanför planområdet har valts

involvera byggbolagen när det gäller avtal

trafik där hastigheten för bilar är högre

ut, framför allt har dagliga målpunkter

respektive information till medborgarna

än 30 km/tim.

såsom skolor, arbetsplatser, knutpunkter

angående hållbart resande föreslås. En

för kollektivtrafik och service prioriterats.

cykelparkeringsnorm för Huddinge kom-

Övriga indikatorer

mun skulle säkerställa att tillräckligt med

> Genhetskvoter för gång och cykel till

Resultatet från inventeringen visar
att Ängsnäsområdet erbjuder goda

parkeringsplatser för cykel inom plan-

möjligheter för ett hållbart resande då

området och även vid viktiga målpunkter

området ligger strategiskt med närhet

planeras.

till Huddinge centrum och andra viktiga

För att spara tid i kommande projekt

målpunkter. Området är redan försörjt av

anser man att antalet indikatorer kan be-

kollektivtrafik och har endast 200 m till

gränsas och att övergripande utredningar

närmaste busshållplatser. Cykeln är mycket

skulle kunna göras för exempelvis cykel-

konkurrenskraftig gentemot bilen både

parkering vid målpunkter och kartläggning

när det gäller genhet och restid. Gång- och

av var gång– och cykelvägar inte är sepa-

cykelvägarna ligger nära bostadsbebyggel-

rerade från biltrafik. Resultatet kunde då

se och har god belysning.

användas i nya planområden vilket skulle

punkter (gator/vägar med > 600 f/Dh)

> Andel av gång- och cykelnät med bland-

viktiga målpunkter

> Restidskvoter; cykel/bil samt kollektivtrafik/bil

> Andel av gång- och cykelvägar som
ligger nära bostadsbebyggelse och har
god belysning

> Andel av cykelnät som är separerat från
gångnätet

> Antal säkra cykelparkeringar som
planeras inom planområdet
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3.7 Att läsa vidare
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4.1 Vad är trygghet?

14 Brå (2014).
NTU Nationella
trygghetsundersökningen 20062013 – regionala
resultat. Rapport
2014:3.
15 Brå (2013).
NTU 2012 Nationella trygghetsundersökningen.
Rapport 2013:1.

Transportpolitikens mål består av funktionsmål (tillgänglighet) och hänsynsmål
(säkerhet, miljö och hälsa).
För att uppfylla funktionsmålet behöver
vi bl.a. uppnå funktionsmålen att medborgarnas resor förbättras genom ökad
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet
och att arbetsformerna, genomförandet
och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle.
I Sverige finns ett nationellt mål för
jämställdhet som innebär att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Till det över
gripande målet finns fyra delmål där
det fjärde delmålet, att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra, direkt kopplar till
trygghetsaspekten. Trygghet i stadsmiljö
är ett komplext område där det finns flera
ingående faktorer.
Trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv
är en fråga om demokrati och mänskliga
rättigheter. Att känna sig trygg är en förutsättning för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare, att exempelvis kunna
delta i föreningsaktiviteter, att ta del av
nöjeslivet eller att kunna ta en jogging
tur. I många tätorter finns miljöer som
är utformade så att de får människor att
känna sig otrygga, vilket kan få konsekvenser för att som aktiv medborgare kunna
delta i samhällslivet. Framförallt ger det
direkta negativa konsekvenser på kvinnors
och flickors liv genom att dessa känner sig

begränsade i sina möjligheter att röra sig
utomhus. Planering med ett väl integrerat
jämställdhetsperspektiv kan bidra till att
fler stads- och tätortsmiljöer blir tillgängliga för såväl män som kvinnor samt flickor
och pojkar. Både män och kvinnor upplever hot från män som en större risk än hot
från kvinnor. För en del kvinnor kan det
räcka att de möter en ensam man för att de
ska uppleva känslor av otrygghet, framför
allt gäller detta om kvinnan i fråga är
ensam och platsen i övrigt är folktom. Män
däremot upplever vanligen inte otrygghet
i mötet med en ensam man. Varken kvinnor eller män upplever vanligtvis mötet
med en ensam kvinna som hotfullt. Både
kvinnor och män upplever oro för att bli
rånade och misshandlade, men den mest
grundläggande skillnaden är att kvinnor,
framför allt beaktar risken för att utsättas
för sexuellt våld i form av våldtäkt och
sexuella trakasserier.
Andelen personer som känner sig
otrygga när de går ut sent en kväll har över
tid minskat från 21 procent år 2006 till 15
procent år 2013.14 Minskningen i andelen
otrygga personer avser främst kvinnor
medan andelen otrygga män är relativt
oförändrad. Det är drygt tre gånger fler
kvinnor än män som känner sig otrygga
när de går ut sent på kvällen. Personer i
medelåldern känner sig otrygga i minst
utsträckning. Sett över tid är det äldre
kvinnor (65–79 år) och unga kvinnor

(20–24 år) som upplever mest otrygghet.
Att känna sig otrygg är vanligare för
personer födda i utlandet än för personer
födda i Sverige. Utrikesfödda personer
upplever även i betydligt högre grad att
otryggheten påverkar deras livskvalitet.15

”Trygghet ur ett
jämställdhets
perspektiv är en
fråga om demokrati
och mänskliga
rättigheter.”
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4.2 Vad påverkar trygghet?
STADSPLANERING

Stadsbyggandet spelar en viktig roll för
tryggheten. Bra stadsplanering kan bidra
till att förebygga brott och minska otryggheten. Kommunerna har en särskilt viktig
ställning i det brottsförebyggande arbetet
eftersom man förfogar över de instrument
inom den fysiska planeringen som kan
användas för att stödja och genomföra
lokala utvecklingsprogram som innehåller
brottsförebyggande aspekter.
Ställningstaganden i översiktsplanen
kan exempelvis innehålla idéer om hur
stadens struktur bör utvecklas för att
motverka otrygghet. Den kan innehålla en
policy för hur bebyggelsemiljön bör blanda
bostäder, arbetsplatser och handel för att
skapa befolkade platser större delen av
dygnet eller idéer om hur kommunikationer ska utvecklas för att främja trygghet.
Översiktsplanen kan också innehålla uppmaningar om att senare beslut ska rikta
uppmärksamhet på platser som är särskilt
utsatta för brott.
Detaljplaner kan användas för att skapa
miljöer som motverkar brottslighet genom
att reglera utformningen av byggnader
och allmänna platser, till exempel gator,
gångvägar, cykelvägar, parkeringsplatser,
torg och parker. Detaljplanen kan styra så
att bebyggelsens skala blir mänsklig, att
mörka prång inte bildas samt stimulera till
ett ökat socialt liv i stadens offentliga rum.
Funktionsblandade kvarter med entréer

Det är viktigt att arbeta med trygghet, oro att drabbas av brott eller olyckor kan göra att
människor håller sig borta från offentliga platser. Vid Möllevångstorget och Folkets park i Malmö
har man arbetat aktivt med flera projekt. Foto: Sari Wallberg.

i fotgängarnas rum ger mer aktivitet och
trygghetskänsla.
Med stöd av översiktsplan och detalj
plan kan kommunen, i samband med
bygglovsprövningen, ställa krav på bygg
nadernas placering och gestaltning.

I kriminologin påpekas ofta att det finns
en samvariation mellan urbaniseringsgrad
och brottslighetens omfattning. En större
andel stadsbefolkning och speciellt stora
städer sammanfaller ofta med hög brottslighet. En av de kopplingar som görs är till
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En ljus, öppen och
befolkad hållplats
bidrar till att öka
tryggheten. Buss
terminalen i Växjö.
Foto: Åsa Nilsson.

16 Grönlund, Bo
(2002). Om rädsla, stadsbyggande
och urbanitet.
17 Grönlund, Bo
(2002). Om rädsla, stadsbyggande
och urbanitet.

storstadens anonymitet, men det finns
också andra möjliga samband.16 En studie
visar att brottsutvecklingen följer bruttonationalproduktens utveckling – brottsligheten minskar faktiskt vid ekonomiska
kriser. Ekonomisk tillväxt och urbanisering går ofta hand i hand, så stadslivet kan
spela en roll även här. Större städer går
ofta också i spetsen för individualisering,
kommersialisering och konkurrens samt
ett minskat intresse för religion, med gradvis upplösning av traditionella etik- och
moralbegrepp som följd.
Brott underlättas om risken för upptäckt och påföljd är liten. Brott bagatelliseras om den fysiska miljön signalerar att
ingen gör något åt de brott som begås. Till
exempel leder klotter som får sitta kvar till
att klottrande får karaktären av ett banalt
brott, och att andra klottrare får både uppmuntran och friare händer. Situationellt
brottsförebyggande innefattar åtgärder
som minskar antalet situationer som kan
resultera i brottslighet. I staden handlar
det, förutom lämpligt skalskydd (t.ex.
bättre lås på fönster och dörrar), först och
främst om en lämplig fysisk utformning,
som ger överskådlighet och befolkade
offentliga rum. Det är viktigt att undvika
tomma områden längs stråk där folk måste

röra sig samt att undvika onödigt exponerade baksidor.
Det moderna stadsbyggandet har inte
tagit särskilt mycket hänsyn till situationell brottsprevention. Mycket av det
som byggts efter 1930 är fel utformat ur
trygghetssynpunkt, speciellt efter 1960,
när den moderna stadsplaneringen slog
igenom i stor skala. En del av koncentrationen av ungdomsproblem till vissa
stadsdelar hänger också samman med att
stora stadsdelar har byggts ut på kort tid.
Ofta uppstår ungdomsproblem cirka 15 år
efter första inflyttningsvågen i nya, snabbt
utbyggda, större stadsdelar.
Att göra staden trygg i brottshänseende
är inte det enda som är viktigt i stadsbyggandet – lika lite som det snäva urval
av aspekter som den moderna stadsplaneringen ursprungligen handlade om.
De flesta av oss önskar ett socialt öppet
samhälle, som är ekologiskt hållbart,
trafiksäkert, fungerande för alla människor
oavsett ålder eller funktionsnedsättning,
allmänt trivsamt och vackert. En del av
dessa mål är inte omedelbart lätta att
förena. Trafiksäkerhetstänkandet har
gett oss isolerade trafikanläggningar och
gångtunnlar, där folk blir rädda för överfall
i stället. Nya krav på avfallshantering har

lett till miljöbodar och tillbyggnader, som
skymmer sikten och därmed reducerar
den informella sociala kontrollen. Hus
med lätt förhöjda bottenvåningar och en
liten trappa upp – som bidrar till bättre
överblick och större trygghet – strider mot
kraven på tillgänglighet eller betyder extra
kostnader.
Det är också ett reellt problem att större
fokus på brottsförebyggande kan leda till
ett mindre öppet samhälle med flera för
allmänheten stängda zoner – även om det
inte byggs ”gated communities” av usa-typ.
”Gated communities” är bostadsområden i
större skala som är omgivna av murar eller
staket och har en kontrollerad entré för
gående, cyklister och bilar. De innehåller
ofta service- och vardagsfunktioner.
Övergångszoner mellan offentligt och
privat samt mellan inne och ute är viktiga
för liv och kontakter i staden. Säkerhetsåtgärder i form av portkoder och liknande
gör att dessa övergångar blir hårda och
försvårar aktivitet och kommunikation.
Det sociala livet i staden blir fattigare.
Även barns möjligheter att leka, lära och
experimentera utan alltför mycket kontroll
från vuxna blir mindre.17
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Exempel på ljussättning
av gång- och cykeltunnel
i Täby. Foto: Täby kommun.

MÄNNISKORS OLIKA
FÖRUTSÄTTNINGAR

Bara en del av otryggheten är direkt
sprungen ur brottshändelser och trafik
olyckor i egen miljö. Den upplevda otryggheten är betydligt större än den statistiska
risken att faktiskt bli drabbad. Många
saker förstärker otryggheten: hur media
uppmärksammar brott, underhållnings
industrins fokusering på spänning, ensamhet, anonymitet, olika mer eller mindre
främmande kulturer samt tecken i miljön
som signalerar att något är fel (klotter,
galler, nedskräpning etc.). Härtill kommer
de många ödsliga platserna i våra städer.
Det finns många brott som påverkar
tryggheten i det offentliga rummet,
bland annat bilbrott, inbrott, klotter och
skadegörelse, våldsbrott, sexualbrott, rån,
nedskräpning, narkotika- och alkoholrelaterade problem, ficktjuvar och överfall vid
bankomater.
Hyresgäströrelsen i Sverige har genomfört en Sifoundersökning av otrygghet i
bostadsområden och konstaterar att var
femte person beskriver sig själv som rädd
och att unga kvinnor bland annat är rädda
för våldtäkt i det egna bostadsområdet. De
som bor i lägenhet är mera otrygga än de
som bor i villa.18

Individuella skillnader som t.ex. kön,
ålder, erfarenhet av olycka eller våld,
samt vilken uppfattning man har om sin
egen sårbarhet har betydelse för hur man
upplever trygghet, liksom t.ex. tidpunkt på
dygnet. Vissa platser i stadsmiljön anges
ofta som otrygga. Kvinnor upplever större
otrygghet än män i samband med olika
transportrelaterade platser och situationer. Oro för våld har i undersökningar
visat sig vara större bland kvinnor än
bland män, trots att det är fler män som
utsätts för våldshandlingar.19 Kvinnor
känner större otrygghet i kollektivtrafiken
och en generellt starkare preferens för
trygga miljöer. För att öka kvinnornas
reella tillgång till transportsystemet och
dela det offentliga rummet och motverka
könsrelaterat våld bör trafikmiljöerna
i planeringsarbetet utformas så att de
upplevs som trygga, t.ex. när det gäller
utformning och ljussättning av gångtunnlar, återvändsgränder, grönområden och
på andra platser med begränsad insyn,
särskilt där få personer vistas. Äldre vistas
ofta i trafiken som oskyddade trafikanter
och som resenärer med kollektiva färdmedel. Många äldre upplever trafiksituationer
som komplicerade och riskfyllda.

I en enkät riktad till äldre uppgav de
svarande följande orsaker till upplevda
risker i trafiken:20
> Snabb trafik
> Mycket trafik
> Problem att gå över gatan
> Kort tid för grönt ljus
> Rädd för trafikolycka
> Rädd att falla omkull
> Höga trottoarkanter
> Ojämna trottoarer
> Cyklar och mopeder på gångbanan
> Halka och dålig snöröjning
> Svårt att läsa informationsskyltar
Föräldrar känner ofta oro för att deras
barn ska skadas i trafiken. Oron gäller
såväl att barnen inte är aktsamma som
att bilister inte visar varsamhet. Det finns
även en oro för att barnen kan antastas
av vuxna. Barnen själva uppfattar ofta
trafikmiljön som hotfull och otrygg. Det
som skapar oro och ängslan hos barnen är
bland annat:21
> Att trafikanter inte följer reglerna, till
exempel att bilister kör för fort, mot rött
eller in på gång- och cykelbanor.
> Sikten är skymd av t.ex. höga häckar,
parkerade bilar eller snövallar.
> Trafikbuller och avgaser från bilar.

18 Grönlund, Bo
(2002). Om rädsla, stadsbyggande
och urbanitet
19 Tiby, Eva
(1991). Kvinna
och rädd? I G.
Wiklund (red.),
Rädslan för brott,
13–26. BRÅ-rapport 1991:2.
Stockholm.
20 Brottsförebyggande
rådet Englund,
A, Gregersen,
NP, Hydén, C,
Lövsund, P &
Åberg, L (1998).
Trafiksäkerhet –
en kunskapsöversikt. Lund, Studentlitteratur.
21 Björklid, P
(1992). Barns
och ungdomars
upplevelser av
trafiksäkerhet i
olika närmiljöer. TFB-rapport
1992:3, Stockholm, Transportforskningsberedningen..
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22 VTI (2002).
Upplevd risk vid
resor med kollektiva färdmedel.
Alm, Charlotte &
Lindberg, Erik,
VTI-notat 9192002.
23 Lynch, G &
Atkins, S (1988).
The influence of
personal security
fears on women’s
travel patterns.
Transportation,
15, 257–277.
24 VTI (2002).
Upplevd risk vid
resor med kollektiva färdmedel.
Alm, Charlotte &
Lindberg, Erik,
VTI-notat 9192002.

Barn behöver en naturlig stimulans för sin
utveckling av rörelser och fantasi. Det i sin
tur ställer krav på trafiken i bostädernas
närhet och kring skolorna. I dessa områden bör skolbarn kunna röra sig på egen
hand.
När vuxna planerar barns miljöer utgår
de oftast från sina egna referensramar. Det
kan finnas en konflikt mellan vuxnas och
barns bilder av hur miljöer ska utformas.
Vuxna har en önskan att kontrollera
barnens lek så att den är säker och trygg.
Samtidigt behöver barnen spännande och
utvecklande miljöer som ger frihet att
utvecklas till självständiga individer. Tillgång till parker, grönområden och andra
områden lämpliga för lek och utevistelser
regleras av plan- och bygglagen.
Personer med funktionshinder eller
andra medicinska hinder är sårbara. En
person med astma kan känna otrygghet i
en stadsmiljö med starkt nedsmutsad luft.
Hjärt- och lungsjuka kan uppleva
otrygghet om de befinner sig i miljöer där
de är osäkra på om det finns platser att vila
på, t.ex. bänkar. Funktionshindrade kan
uppleva otrygghet genom att de är osäkra
på om hela resan går att genomföra eller
om det finns oöverkomliga hinder någonstans på vägen.
Olika typer av omständigheter har
betydelse för upplevelsen av trygghet, t.ex.
veckodag, tid på dygnet, belysning.22 En
trivsam plats under dagtid kan förvandlas

till en skrämmande plats under dygnets
mörka timmar. Parkanläggningar är
exempel på detta.23 En studie har visat att
följande omständigheter kan ge upphov
till otrygghet hos alla:
> kvälls- och nattetid
> avsaknad av belysning
> frånvaro av personal eller andra rese
närer
> nedskräpning, vandalism eller klotter
> närvaro av onyktra och högljudda eller
på annat sätt störande personer.
Trafiksystemet innehåller platser som
många upplever som otrygga. Placering,
utformning och utrustning av hållplatser
och terminaler är av central betydelse. En
dåligt upplyst hållplats i ett ensligt läge
kan inge obehag. Även förflyttningar till
hållplatser och terminaler kan upplevas
som otrygga, ibland mer otrygga än själva
vistelsen på platsen eller resan med färdmedlet.24
Parkeringsanläggningar, garage,
gång- och cykelvägar, gångtunnlar, broar,
passager förbi skogsdungar och stora
buskage är andra platser som kan upplevas
som otrygga. Gemensamt för platser och
anläggningar som upplevs som otrygga
är att dessa och deras omgivning är svåra
att överblicka, både för den som använder
anläggningen och när det gäller möjligheten för andra att se vad som händer på
eller kring anläggningen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera
att upplevelsen av trygghet är subjektiv
och beroende av många faktorer. Ändras
trafikmiljön så att den upplevs som trygg
av de mest sårbara eller mest otrygga trafikanterna eller trafikantgrupperna gynnas
sannolikt alla trafikanter.
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4.3 Nuläge
Att beskriva hur tryggheten ser ut idag är
nödvändigt för att kunna åtgärda brister.
Det pågår en ständig utveckling inom
detta område. Övergripande kunskap får
man genom att följa vad som sker inom
relevanta forskningsområden som till
exempel miljöpsykologi, kriminologi, och
genusforskning. Även hos myndigheter
med ansvar för dessa och närliggande frågor finns stor kunskap. Befintlig statistik,
på nationell och lokal nivå, är ytterligare
en källa till kunskap. Statistik på lokal nivå
kan ge information om specifika platser
som bör åtgärdas och även hur de ska
åtgärdas.

REGISTRERA LOKALA
FÖRHÅLLANDEN

För att nå kunskap om lokala förhållanden
finns olika metoder att tillgå. Tillvägagångssättet bör väljas utifrån behovet av
kunskap. Vill man kartlägga förhållandena
i en hel tätort, i en viss stadsdel eller längs
ett visst stråk?25
Ortsanalysen som beskrivs i kapitel 1 är
en metod som man kan utgå från.
Enkäter och intervjuer med frågor till
trafikanterna/medborgarna kan användas
för samtliga ändamål, men urvalet av
intervjupersoner görs naturligtvis på olika
sätt. Att låta utvalda personer föra dagbok
under en period och notera när, var och
varför de upplever otrygghet lämpar sig

bäst vid undersökning av utvalda stråk.
Observationer av beteenden direkt i
trafikmiljön är också möjliga att göra.
Inventering och kartläggning av platser
som uppges vara eller bedöms vara otrygga
kan utföras på många sätt. Ett sätt är att
utgå från den generella kunskap som finns
idag och/eller från den kunskap som tagits
fram på lokal nivå. Med stöd av listor över
kunskapsbehov kan inventeringar göras
stråkvis eller områdesvis. Genomförs de
stråkvis bör samtliga relevanta brister
kartläggas. Väljer man områdesvisa
inventeringar kan ett arbetssätt vara att
begränsa sig till ett fåtal saker i taget, så
kan man t.ex. inventera belysning och
växtlighet längs alla gångstråk för att i
nästa skede inventera alla busshållplatser
osv. Inventeringar kan utföras av olika
personer beroende på vilket syfte de har,
t.ex. av boende, planerare från kommunen
eller fastighetsägare.
Kunskap om lokala förhållanden är
nödvändig. I flera städer har trygghetsvandringar gjorts där de boende i området
tillsammans med någon från kommunen
har kartlagt miljön i området.26
Det är rimligt att räkna med geografiska
variationer – t.ex. kan otryggheten i en
mindre stad se annorlunda ut än den gör i
våra största städer. Även om man kan lära
sig av andras erfarenheter är det viktigt att
i första hand studera de egna förhållandena.

Trafik- och vistelsemiljöer som är
otrygga på grund av brister i utformning
och utrustning inventeras genom fält
studier och dokumenteras t.ex. i ett
gis-baserat register. I ett sådant arbete
kan man med fördel använda sig av
gis-analyser där uppgifter kopplas till en
markanvändningskarta över området.27 Då
blir också uppföljning och dokumentation
enkel och överskådlig.

TRYGGHETSVANDRING
Trygghetsvandring är en metod som alla
kan använda för att skapa en bättre och
tryggare närmiljö. Trygghetsvandring
är också en metod för att undersöka
hur människor använder och trivs i sin
närmiljö. Lokalkännedomen gör att man
vet vilka platser som upplevs som trygga
respektive mindre trygga och varför det
är så. Den kunskapen är ovärderlig vid
förändringar i stadsdelar och bostadsom
råden. När människor trivs och gärna
rör sig ute blir staden mer levande, mer
intressant och tryggare.
Trygghetsvandringen gör också att
människor kommer samman, har trevligt
och diskuterar viktiga frågor kring den
mänskliga och fysiska miljön i området.
Det kan i sin tur inspirera till ytterligare
engagemang och delaktighet.
Det är lika väsentligt att notera det som
är vackert, trivsamt och tryggt! Det gäller

25 Se t.ex. Patel,
Runa och Tibelius, Ulla (1987).
Grundbok i forskningsmetodik:
kvalitativt och
kvantiativt. Lund:
Studentlitteratur.
26 Trafikverket
(2012), Samhällsekonomiska principer och
kalkylvärden för
transportsektorn:
ASEK 5 Kapitel
10 Buller, Trafikverket publikation 2012:085.
27 Se t.ex. Reneland, Mats
(2002), GIS-metod för analys
av tillgänglighet
med bil, buss,
cykel och gång:
under villkor
beträffande säkerhet, trygghet
och bekvämlighet
för barn, äldre
och kvinnor. Göteborg: Chalmers
tekniska högskola.

EXEMPEL
Trygghetsvandringar
i Göteborg
I Göteborg har flera trygghetsvand-
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ringar i området kring Wieselgrens-

Exempel på en cykel-

platsens spårvagnshållplats gjorts.

väg i Lund. På dagtid

En synpunkt som ofta kom upp

kan cykelvägen kän-

var att hållplatsen kändes otrygg.

nas trivsam och trygg

Hållplatsen ligger nedsänkt mellan

eftersom den är helt

tre bilvägar, och nås via gångtunnlar

separerad från biltra-

från två olika håll. Muren vid den

fik. På kvällstid kan

ena tunneln gjorde att resenärerna

den däremot k
 ännas

som kom från spårvagnshållplatsen

otrygg på grund av

inte såg vad som väntade på andra

buskage som någon

sidan tunneln. Så småningom kom

kan gömma sig bak-

en förändring till stånd som både

om.

kunde tillgodose behovet av en

Foto: Lunds kommun.

avskärmning mellan nedgången till
tunneln och gångbanan bredvid,
samtidigt som det blev både ljusare
och säkrare för dem som skulle gå
genom tunneln. I stället för att ta
bort muren helt, kapades den helt
enkelt och ersattes delvis av ett
räcke.

28 Boverket
(2010). Trygghetsvandring
– en vägledning
samt Boverket
(2010). Trygghetsvandring –
tankar på vägen.
29 Grönlund, Bo
(2002). Om rädsla, stadsbyggande
och urbanitet.

att se det som fungerar och använda sig av
den kunskapen när man förändrar mindre
väl fungerande platser. Det är också viktigt
att barn och ungdomar medverkar för att
deras perspektiv ska kunna inarbetas.
Det finns i huvudsak tre grundläggande
fördelar med trygghetsvandring:
1. Man kan upptäcka fel som kan avhjälpas.
2. De boende stärker sina sociala nätverk.
3. De boende, speciellt de äldre, kan se att
det sällan finns något att egentligen vara
rädd för.
Boverket har tagit fram dokument om
trygghetsvandring.28 Trygghetsvandring
– en vägledning visar steg för steg hur
arbetet kan bedrivas före, efter och under
en trygghetsvandring. För de personer
som planerar att gå med som deltagare
på en trygghetsvandring är skriften
Trygghetsvandring – tankar på vägen ett
bra stöd. Den ger bland annat exempel på
frågor som är viktigt att tänka på under
vandringen för fånga upp olika aspekter av
trygghet och trivsel.

Före och efter trygghetsåtgärder vid
gångtunneln på Wieselgrensplatsen.
Foto: Göteborg stad/Veronica Johansson.

UNDERLAG
Från enkäter, intervjuer och dagböcker
kan man få data både om antal och om
andel individer i en tätort eller i en viss
population, till exempel boende i ett
område, elever vid en skola eller arbetande

vid en större arbetsplats, som upplever
otrygghet i olika sammanhang. Man kan
också få uppgifter om vad otryggheten
leder till, som att ett antal av de berörda
inte använder en viss väg kvälls- och
nattetid eller åker bil i stället för cykel vid
byte av skift sent på kvällen. Därigenom
får man en grund för bedömning av behov
och typ av åtgärder.
Den ganska höga grad av otrygghet som
kommer fram i enkätundersökningar kan
delvis vara ett resultat av hur vi förväntas
svara. Ibland passar folks åsikter dåligt
samman med faktiska observationer – till
exempel av var i staden de helst går och
inte går. Olika personer, beroende på bakgrund och läggning, är också olika ängsliga
– eller olika optimistiska och pessimistiska
om man så vill – även om situationen för
övrigt är lika.29
Resultaten från fältinventeringar kan
sammanställas i databaser som redovisar
brister av olika slag, t.ex. hållplatser utan
belysning, gång- och cykelvägar genom
ödsliga grönområden etc. Dessa data kan
uttryckas som antal brister och andel
platser (av det totala antalet) med brist
längs ett stråk eller inom ett område. Som
underlag för prioritering av åtgärder bör
dessa mätetal kompletteras med uppgifter
om hur många som berörs av att en brist
avhjälps.
Som exempel visar resultaten från en
studie utförd i sex kommuner att i genom-
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En gång- och cykeltunnel i Borlänge har gjorts tryggare genom att buskage tagits bort. Foto: Borlänge kommun/Magnus Bäckmark.

snitt 40–50 procent av kommunernas
gång- och cykelnät var belyst och låg i
närheten av hus eller trafikerad väg. 10–30
procent var endast belyst eller låg endast
nära hus eller väg. Sammantaget återstod
en förhållandevis liten del som inte hade
tillgång till någon trygghetsskapande
fysisk faktor.

HUR MÄTS FÖRÄNDRINGAR?
Det är viktigt att utvärdera om genomförda åtgärder har avsedd effekt och att
de inte har negativa bieffekter. Vid mer
omfattande åtgärder bör före-mätningar
göras innan en åtgärd sätts in och eftermätningar genomföras när åtgärden
har varit i bruk ett tag. Utvärderingsmetoderna kan variera från att studera på
förhand bestämda specifika beteenden
till att mer förutsättningslöst studera
situationen.
En åtgärd kan ge många effekter, varav
en del icke förväntade. Dessa kan i sin
tur ge positiva eller negativa effekter på
det man vill åstadkomma med åtgärden.
Risken med att enbart studera på förhand bestämda beteenden är att de icke
förutsedda effekterna helt kan falla bort i
analysen. För att utvärdera vissa effekter
kan det krävas att så kallade kontrollplatser definieras, där inga åtgärder sätts in.
Detta för att utröna om det är åtgärden i
sig som gett effekt eller om det finns någon

bakomliggande variabel som kan förklara
förändringen.
Den enklaste uppföljningen av förändringar är att räkna antalet utförda
åtgärder och relatera dem till det behov
som bedömts utifrån inventeringar. Ett
exempel: i en stad fanns 35 gång- och
cykelportar som saknade belysning. Efter
insats har alla belysning. Dock återstår att
visa om åtgärderna har ökat den upplevda
tryggheten och lett till ändrat beteende.
Detta kan göras med tidigare beskrivna
metoder, till exempel frågeformulär,
intervjuer eller observationer. Vid en
sådan utvärdering kan det vara nödvändigt
att notera andra omgivningsfaktorer
och relatera dem till resultaten. Har det
till exempel rapporterats mycket om
våldtäkter i massmedia, har misshandel
eller våldtäkt skett i staden samtidigt som
undersökningen pågick? Sådana händelser
kan överskugga effekterna av åtgärden.
Vid redovisningen kan gis-analyser
användas. Genom olika visualiseringsmetoder kan en före- och eftersituation
presenteras.
Trygghet gynnas av en tät stad med
mycket stadsliv. Därför kan ett mått på
trygghet vara täthet. Det allt dominerande
täthetsmåttet i nutida stadsbyggande
är exploateringstalet, dvs. den byggda
våningsytan i förhållande till en ganska
snävt definierad tomtyta eller markyta
för fastigheten i fråga. Detta täthetsmått

uttrycker inte nödvändigtvis något om
tätheten i stadsdelen eller i stadsbyggandet
i stort – som i genomsnitt kan vara en helt
annan och oftast är betydligt lägre. Exploa
teringstalet säger i sig heller ingenting
om närhet mellan människor och mellan
människor och funktioner, eftersom
det inte visar hur våningsytan används
(utöver att exploateringstalet normalt
är sammankopplat med funktionell
zonering). Exploateringstalet säger heller
inget om kontinuitet i stadsbyggandet,
alltså om frånvaro eller förekomst av större
obebyggda områden mellan de utbyggda –
impediment, stora trafikytor etc.
Stadsbyggandet har idag – om trygghet
och urbanitet ska främjas – behov av
fler och mer raffinerade täthetsmått,
som inkluderar till exempel boende och
arbetande per kvadratkilometer, antalet
av förväntade fotgängare utomhus i olika
”uterum” och längs olika rörelselinjer,
den genomsnittliga markytan per person i olika rum utomhus för det antal
människor som i genomsnitt vistas där
och liknande. Närhet har i modernt stadsbyggande i bästa fall setts som ett visst
önskvärt maximiavstånd till busshållplats,
station, butikscentrum, skola och/eller
grönområde (till exempel max 200 meter
till busshållplats).30

30 Reneland,
Mats (2002). GIS
– metod för analys av tillgänglighet med bil, buss,
cykel och gång
– under villkor
beträffande säkerhet, trygghet
och bekvämlighet
för barn, äldre
och kvinnor. Göteborg. Chalmers
Repro.
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4.4 Hur kan trygghet förbättras?
Det bebyggelseinriktade arbetet för att
öka tryggheten kräver ofta samverkan
mellan olika aktörer för att lyckas. Det
är därför nödvändigt med ett lokalt
angreppssätt och delaktiga medborgare
när det gäller att skapa trygghet och
säkerhet. Nyckeln till framgång är att
analysen och kartläggningsarbetet görs
av dem som är berörda – kommunen,
medborgare, boende, bostadsföretag,
polis, föreningar, brottsförebyggande
råd, lärare, butiksföreståndare, fastighetsskötare, brevbärare, hemtjänstens
personal etc. De har alla kunskaper
som kan vara av avgörande betydelse.
Bostadsföretagen har stora möjligheter
att i samverkan med de boende, kommunen och polisen förhindra brott genom att
öka den sociala kontrollen. Ett sätt är att
stödja de boendes initiativ till aktiviteter
som skapar gemenskap. Bostadsföretagen
kan genom att vårda miljön, fräscha upp
sina hus och gårdar ge signalen att de bryr
sig om boendemiljön.
Många åtgärder för ökad trygghet faller
ut vid en inventering. För att få ett systematiskt arbetssätt kan följande arbetsgång
användas. Arbetsgången beror till viss
del av kommunens storlek, men följande
planeringsmodell i sju steg är generell och
kan tillämpas i flertalet kommuner. I de
minsta och största får dock några av stegen
en mindre respektive större omfattning.

1. Beskriv trygghetsläget i kommunen
(se föregående avsnitt) samt identifiera
platser med hög risk för överfall och
miljöer som betraktas som otrygga av
olika grupper.
2. Analysera orsakerna bakom problemen.
3. Sätt upp lokala mål för hur tryggheten
ska förbättras.
4. Föreslå möjliga åtgärder för att undanröja problemen.

5. Uppskatta kostnad för och effekter av
åtgärderna.
6. Prioritera och välj de åtgärder som uppskattningsvis ger störst förbättring per
krona.
7. Ställ samman kommunens trygghetsprogram.
Det finns olika strategier för att bygga bort
brott:

EXEMPEL Olika brott och förebyggande planering
Inbrott: Skalsäkring, rumslig organisering, överskådlighet, uppsikt.
Vandalism: Arkitektonisk utformning, materialval och liknande i nåhöjd, skyddszoner
framför fasader, rumslig organisering, överskådlighet, uppsikt.
Kvällslivsvåld: Placering av krogar och diskotek i förhållande till varandra och i
förhållande till trafikknutpunkter (buss, taxi, tåg) på ett genomtänkt sätt (spritt eller
koncentrerat), organisering av köer (köstativ) utanför krogar och diskotek, undvika
stängning samtidigt, överskådlighet, uppsikt.
Rån på öppen gata och våldtäkter: Rumslig organisering, överskådlighet, uppsikt,
bebyggelsetäthet.
Ficktjuvar: Planering så att trängsel undviks, minst 4 kvm per person i det offentliga
rummet, inga passager smalare än 4 meter.
Butiksstölder: Rumslig organisering, överskådlighet, uppsikt, märkning.
Ungdomsbrottslighet generellt: Andra attraktiva aktivitetsmöjligheter än kriminalitet
ska finnas, både åldersintegrerade miljöer och alternativa vistelseplatser för olika
grupper och åldrar.
Otrygghet generellt: Förebyggs också genom vänliga och allmänt attraktiva miljöer,
god belysning, välfungerande fastighetsskötsel och välfungerande kommunal skötsel
av offentliga rum.
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Att belysa gaturummet kan förstärka dess karaktär och minska otryggheten, som här i Sundbyberg. Foto: Sundbybergs stad.

> Försvåra genomförandet av brottet, till

>

>

>

>

exempel genom säkra dörrlås, tillträdeskontroll, rattlås och starka konstruktioner.
Se till att brottet lättare upptäcks, t.ex.
genom larm, övervakning, patrullering
och belysning.
Göra brottet mindre lönande, t.ex.
genom märkning av egendom, bort
tagande av graffiti och begränsad
tillgång till kontanter i kassorna.
Försvåra bortförklaringar, t.ex. genom
skyltar om förbud, god tillgång på
papperskorgar, etiska regler för upp
trädandet.
Ta bort provokativa situationer, t.ex.
genom att eliminera krogköer och ge
säkerhetsåtgärderna en diskret utformning.31

Vid bedömning av behovet av åtgärder för
att minska otrygghet bör möjligheterna
till alternativt resande vägas in, liksom

effekten av att inte kunna resa på önskat
sätt. Därvid bör följande studeras:
> Finns alternativ resväg som är användbar? Kan man gå eller cykla en annan
väg? Kan man välja en annan busslinje?
> Finns alternativt färdsätt som är
användbart? Kan man åka buss eller
bil i stället för att cykla? Kan man åka
färdtjänst i stället för buss?
> Vilken är effekten av annat vägval eller
annat färdsätt?

ORGANISATION OCH SAMVERKAN

En omedelbar möjlighet att öka trygg
heten är att organisera sig ut ur tomheten
i de svenska stadsrummen genom systematiska stadsvandringar. På många håll
bidrar nu folk genom sin närvaro till större
trygghet för ungdomar, nöjesliv, bostadsområden, bilparkering, småbåtshamnar
och varandra. Trygghetsvandrarna – både
dagtid och nattetid – bidrar till att befolka

uterummen samtidigt som de ser hur
det faktiskt är. De ska inte förväxlas med
mindre önskvärda medborgargarden, som
på egen hand och utan rättsligt underlag
påtar sig polisiära uppgifter.32
En stor del av de brott som begås sker
i stadskärnan på kvällar i och i närheten
av barer och nattklubbar. Ett livfullt och
varierande kvällsliv med exempelvis
kaféer, barer, restauranger, biografer,
teatrar, detaljhandel gör att tryggheten
ökar eftersom fler människor är ute och
rör på sig. Städer kan arbeta med en vision
och strategi för kvällsekonomin och det är
viktigt med en gemensam dagordning för
alla aktörer som är berörda av kvällsekonomin.
Myndigheten Brå (Brottsförebyggande
rådet) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Brå
arbetar bl.a. med stöd till lokalt förebyggande arbete.

31 Polismyndigheten i
Stockholms län
(2005). Bo tryggt
05, Handbok för
brottsförebyggande och trygghetsskapande i
bostäder och bostadsområden. Se
www.botryggt.se.
32 Grönlund, Bo
(2002). Om rädsla, stadsbyggande
och urbanitet.
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Ljussättning påverkar om en plats upplevs som trygg eller otrygg. Järnvägsbron och Kyrkbron i Eskilstuna. Foto: Helena Karjalainen.

33 Grönlund, Bo
(2002). Om rädsla, stadsbyggande
och urbanitet.
34 Grönlund, Bo
(2002). Om rädsla, stadsbyggande
och urbanitet.
35 Polismyndigheten i
Stockholms län
(2005). Bo tryggt
05, Handbok för
brottsförebyggande och trygghetsskapande i
bostäder och bostadsområden. Se
www.botryggt.se.
36 Polismyndigheten i
Stockholms län
(2005). Bo tryggt
05, Handbok för
brottsförebyggande och trygghetsskapande i
bostäder och bostadsområden. Se
www.botryggt.se.

STADSPLANERING
Rädslan för brott i staden kan leda till två
grundläggande olika strategier i stadsbyggandet. I den första sprider man ut sig
och isolerar sig, i den andra håller man
staden samman och försöker förstärka det
offentliga livet. I den första kan rädslan
reduceras i den omedelbara närmiljön, i
varje fall på kortare sikt (för dem som har
råd), samtidigt som otryggheten bortom
närmiljön tenderar att öka både genom
mer otrygga förbindelser, genom segregationsprocesser och genom gradvis mindre
kännedom om förhållandena i resten av
staden. I den andra kan rädslan reduceras
genom att bejaka stadslivet och delta i det,
samtidigt som staden gradvis kan omdanas, så att fler människor befolkar gator
och andra stadsrum och får kontakt både
med likasinnade och – det är viktigt – med
dem som tillhör andra grupperingar.33
Urbaniteten kan tänkas som utspänd
innanför en triangel, vars hörn är ’den
trevliga staden’ respektive ’den trygga
staden’ och ’den spännande staden’.
Kommer man helt ut i ett av hörnen

fungerar inte urbaniteten. En stad kan
knappast vara trevlig om den inte också
är trygg – men det trevliga kan samtidigt,
i det långa loppet, bli banalt om det inte
också innehåller eller konfronteras med
det spännande. Det trygga kan tränga bort
både det trevliga och det spännande, om
det trygga drivs för långt.
Det spännande handlar bland annat om
att det ska finnas plats för skillnader och
oväntade möten, samt att staden ska vara
tillräckligt komplex – också i sina rumsliga
förhållanden – så att inte allt kan överblickas på en gång. Om staden ska vara
spännande, måste den kunna ge möjlighet
för upptäcktsfärder i det okända.34
Man eftersträvar att öka tryggheten
genom att:
> Skapa överblickbarhet och möjlighet att
orientera sig, till exempel genom att eliminera nischer och skymmande buskar, göra
eventuella gångtunnlar raka och breda,
parkeringen synlig från fönstret, tydlig
planstruktur, logisk namngivning av gator
och genom att infoga ”landmärken” och
skapa tillräcklig belysning.

> Ge förutsättningar för befolkade uterum
med blandad befolkning, till exempel
genom blandning av verksamheter
(funktionsblandning) och hög bebyggelsetäthet.35 Det leder till kortare restid, bättre
tillgänglighet och färre byten (med exempelvis kollektivtrafik). Det är viktiga aspekter i en hållbar stads- och tätortsmiljö, inte
minst ur ett trygghetsperspektiv.
> Oskyddade trafikanter skyddas ur trafik-

säkerhetssynpunkt – separera gångtrafik,
cykeltrafik och motorfordonstrafik samt
reducera motorfordonstrafikens hastighet
vid konfliktpunkter med oskyddade trafikanter.
> Ur brottsförebyggande perspektiv finns
det anledning att försöka koncentrera och
samla olika trafikslag så att de tillsammans
ökar närvaron av människor i utemiljön
och därmed skapar en grund för social
trygghet. Av samma orsak finns det skäl att
inte i allt för hög grad skilja kommunika
tionsstråk från bebyggelse.36 Gång- och
cykelvägar i anslutning till bilvägar upplevs
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Tilltalande och roliga offentliga rum kan skapas med hjälp av ljussättning. Temalekplatsen Upptäckten i Rinmansparken i Eskilstuna. Foto: Sten Jansin.

som tryggare på kvällen för att det ofta är
mer rörelse längs bilvägarna.

> Inga ödsliga områden mellan anläggningar skapas.

> its-baserade system för varning och
reglering i trafiken har visat sig ha positiva
effekter för att skapa trygghet för oskyddade trafikanter. Exempel är åtgärder som
dynamiskt sänker hastighet eller varnar
motortrafikanter för fotgängare och
cyklister, som system för variabel hastighet
eller hastighetspåminnare.

> Skötsel och förvaltning av anläggningen
säkerställs.

> God belysning i lagom höjd som inte

bländar ökar överblicken och förmågan till
igenkänning av mötande människor.
> Känslan av trygghet ökar med många
entréer där man kan förvänta sig att folk
kan komma från samt bostäder och annan
verksamhet där människor vistas kvällstid.
Att det rör sig människor i området till och
från sina hem samt att det lyser i fönstren
ger en upplevelse av att om man ropar så
kan någon titta ut, vilket ökar känslan av
trygghet.

> Konst i kombination med funktion, lek
och ljussättning kan skapa offentliga rum
som är tilltalande, roliga, trygga och attraktiva att vistas i för alla människor.

Ljussättning påverkar i stor utsträckning
om en plats upplevs som trygg eller otrygg.
En plats som upplevs som otrygg att vistas
på kan med en förändrad ljussättning
upplevas som tryggare, vilket i sin tur kan
leda till att fler människor använder platsen efter mörkrets inbrott. Det är viktigt
att ljussättningen skapar möjligheter till
överblick av omgivningen, att ljuskällornas
styrka anpassas efter situationen och att
bländande ljus undviks. Tryggheten ökar
också om ljuset riktas rätt och återger
omgivningens färger på ett bra sätt. En
stor del av stadens ljus kommer från
fasader, butiksfönster och liknande. För

att inte alla ljuskällor ska konkurrera ut
varandra är det bra att försöka skapa en
god helhetsverkan. Då ställs det krav på
samverkan och att ljussättningen tas med
tidigt i planeringen. Det blir allt vanligare att kommuner och fastighetsägare
utarbetar särskilda planer för kvällar och
nätter, så kallade belysningsplaner eller
ljusplaner. Det utvecklas också strategier
och planer där ljus behandlas som en av
flera viktiga gestaltningsaspekter i den
fysiska planeringen och som ett medel
som kan förstärka rumsliga samband,
arkitektoniska särdrag med mera.37
Under 2008–2010 genomförde Boverket, i samverkan med länsstyrelserna, ett
uppdrag att stärka tryggheten i stads- och
tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. I uppdraget ingick bland annat
kunskapsuppbyggnad, seminarier,
metodutveckling och fördelning av stöd.
I ett senare uppdrag fick Boverket, i samverkan med länsstyrelserna, uppdraget
att utvärdera effekterna i ett urval av de
nästan 130 projekt som beviljats medel.
Utvärderingen visade att satsningen har

37 Boverket
(2010). Plats för
trygghet. Inspiration för stadsutveckling.
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Gång- och cykeltunnel i Täby. Foto: Täby kommun.

Konst i tunnel. Foto: Täby kommun.

EXEMPEL Tryggare snyggare tunnlar för gång- och cykeltrafik
I Täby kommun finns ett 50-tal tunnlar för gång- och cykeltrafik

målades några av tunnlarna om med klotterbeständig färg.

som bildar viktiga och trafiksäkra passager under vägar och järn-

Belysning byttes också ut och förbättrades i och omkring en del

vägsspår. Tunnlarna sammanbinder grönområden och underlättar

tunnlar. Elever som gick i en skola fick skapa konstverk som sattes

framkomligheten för såväl barn och vuxna.

upp i närliggande tunnlar. De åtgärdade tunnlarna ”certifierades”

Tidigare kunde ibland tunnlarna upplevas som obehagliga av en
del personer och då särskilt av kvinnor och under dygnets mörka

och kommunen satte därefter upp en plakett i anslutning till varje
aktuell tunnel.

timmar. En del av tunnlarna hade vandaliserats regelbundet och en
del boende uppgav att det uppehöll sig personer i tunnlarna vilka

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

ökade känslan av otrygghet. Därför valde kommunen att skapa ett

Projektet har gett goda effekter och kommunen har arbetat vidare

projekt för att komma till rätta med problemen.

utifrån sin tunnelstrategi. Flera av kommunens centrala gång- och
cykeltunnlar har förbättrats och konstverken som exempelvis

Mål

gjordes av Åvagymnasiets elever har till huvudsakligen undgått

Målet var att skapa en lägesbild och därefter göra en prioritering

vandalisering, vilket är ett tecken på att åtgärderna varit välkom-

över vilka insatser som behövde göras för att skapa tryggare och

na och att tunnlarna förvaltats väl.

snyggare tunnlar.

Boverket anser att Täby kommun gjort en tydlig analys
av trygghets- och jämställdhetsproblemen i centrum och att

Metod och tillvägagångssätt

kommunen i samband med det här projektet beaktat flera olika

Kommunen tog fram en tunnelstrategi för gång- och cykeltunnlar

åldersgruppers upplevelser. Boverket vill uppmuntra kommunen

där medborgarna gavs möjlighet till inflytande på flera olika sätt.

att fortsätta sitt tvärsektoriella arbete även i kommande planpro-

Flera fokusgrupper bildades och dessa kom med en mängd olika

cesser och vid fysiska förbättringsarbeten. Kommunen har på ett

analyser och förslag till vilka åtgärder som skulle kunna förbättra

konkret sätt möjliggjort för sponsorer ett bidra till upprustning

miljön i och omkring olika tunnlar. I fokusgrupperna kom barn och

och drift av andra tunnlar som behöver åtgärdas. Detta tyder

ungdomar som vuxna till tals. Kommunen delade ut enkäter till

på ett intressant nytänkande och som helhet anser Boverket att

förbipasserande vid en av tunnlarna för att få ökat inflytande från

projektet, tunnelstrategin tillsammans med de fysiska åtgärderna

allmänheten och det fanns också möjligheter att besvara frågor

inneburit en positiv utveckling ur både trygghets- och jämställd-

om tunnlarna, trygghet och jämställdhet via kommunens hemsida.

hetssynpunkt.

Efter dialogen med allmänheten och olika berörda parter

lyft frågorna om jämställdhet och trygghet
inom verksamheter som arbetar med samhällsplanering och att kunskapen kring
dessa frågor har ökat. Mer än 50 procent
av projekten har utvecklat metoder för att
hantera dessa aspekter i planeringen.
I utvärderingen framkom också att många

verksamheter inte skulle ha arbetat med
trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv i
samma utsträckning utan stödet. Utvärderingen visade dock att det var betydligt
fler åtgärder som varit trygghetsskapande
än som haft jämställdhetsfrågorna i fokus.
Exempel på ett projekt finns att läsa ovan,

Källa: Boverket.se

fler exempel finns på Boverkets hemsida.
Som ett led i detta arbete har regeringen
gett Boverket i uppdrag att under tre år
fördela statligt stöd till jämställda offentliga miljöer.

”För att åstadkomma förbättringar på ett effektivt sätt
bör trygghetsskapande åtgärder genomföras stråkvis.”
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ÅTGÄRDSSTRATEGI

Alla faror och brister ska naturligtvis på
sikt åtgärdas i den mån det är rimligt,
oavsett om de ger upphov till otrygghet
eller inte. Vid prioritering bör de faror och
brister som kan ge störst skadeverkningar
undanröjas först. En fara eller en brist som
medför att många känner sådan otrygghet
att det påverkar deras möjligheter att
resa, bör undan- röjas före sådana faror
och brister som inte skapar otrygghet. Ett

undantag är när en dold fara eller brist kan
ge svåra skador, till exempel om en olycka
inträffar.
För att åstadkomma förbättringar på ett
effektivt sätt bör trygghetsskapande åtgärder genomföras stråkvis. Med det avses att
man väljer ut de viktigaste stråken där brister/ faror finns och åtgärdar dem en efter
en. Det är viktigt att inte någon brist/fara
som kan hindra att hela stråket används
kvarstår, för då kan en stor del av arbetet

vara bortkastat. Om det på till exempel en
gångväg mellan ett bostadsområde och
en lågstadieskola finns tio platser som var
för sig upplevs så otrygga att eleverna inte
kan färdas utan ledsagare, kan inte en av
platserna lämnas utan åtgärd.

EXEMPEL Trygghet – en del av attraktiviteten i Jönköping
Jönköpings stadsbyggnadsvision har varit vägledande för plane-

satsat på ett nytt busslinjesystem med handikappanpassade

ringen och omdaningen av staden. Visionen har tagit ett helhets-

stomlinjebussar och hållplatser med bra informationssystem

grepp om planeringsfrågorna – staden ska vara ett vardagsrum för

som främjar tillgängligheten och orienterbarheten, vilket ger alla

invånarna såväl dag som natt. För att skapa just detta vardagsrum

resenärer en ökad trygghet. Även fysiska platser som resecentrum

krävs att invånarna känner sig trygga. I Jönköping är trygghetsfrå-

och några parker i staden har byggts om för att öka attraktiviteten

gorna en naturlig del i processen att skapa en attraktiv stad. Flera

och tryggheten kring kollektivtrafiken – hela resan från dörr till

små delprojekt har bidragit till att Jönköping blivit tryggare.

dörr ska fungera.

Inför arbetet med att ta fram Stadsbyggnadsvisionen skicka-

Trygghetsvandringar har också gjorts med flera olika grupper,

des bland annat en enkät ut till invånarna. Frågor kring stadens

bland annat funktionshindrade, äldre, barn och ungdomar, kvinnor,

attraktivitet diskuterades också i ett antal öppna och slutna forum

män etc. En jämförelse med polisens statistik om var överfall sker,

med olika expertpaneler. Olika förslag var utställda för att få en

visar att de platserna inte alltid sammanfaller med de platser där

öppen dialog med invånarna kring staden. Det fanns flera platser i

människor känner sig otrygga.

kommunen som pekades ut som otrygga och åtgärder vidtogs för
att göra dem bättre.
Kommunen och Länstrafiken har också tillsammans genomfört

Staden har också arbetat med ett ljusprojekt för att öka attraktiviteten och tryggheten.
I strävan att skapa en attraktiv stad får man på köpet också

projektet Tryggare och säkrare kollektivtrafik, där hela resan

trygghet, till exempel förtätas staden så att stora parkeringsytor

studerades, inte bara själva tiden på bussen. För att höja attrak-

försvinner och rivningstomter bebyggs.

tiviteten och trygghetskänslan i kollektivtrafiken har kommunen
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5.1 Vad är trafiksäkerhet?
Trafiksäkerhet definieras enligt National
encyklopedin som resultatet av åtgärder
för att minska olycks- och skaderiskerna
i trafiken. Med Nollvisionens synsätt är
trafiksäkerhet frånvaro av skadehändelser
som leder till att människor dödas och
skadas allvarligt i trafiken. Man kan också
beskriva trafiksäkerhet i termer av ”att ta
ansvar för, begränsa och destinera rörelseenergi i trafiken”.
En hög trafiksäkerhet har stor betydelse
för människors vilja att röra sig i staden,
inte minst för barn och äldre. Genom att
förbättra trafiksäkerheten förbättrar man
livskvaliteten för stadens medborgare,
vilket ger en mer socialt hållbar stad. Ett
hastighetssäkrat övergångsställe kan göra
att föräldrar låter sina barn gå på egen
hand till skolan i stället för att skjutsas
med bil. Säkra cykelvägar kan bidra till
ökat cyklande. Intresset för trafiksäkerhet
bland kommunernas invånare är oftast
stort, det visar inte minst den mängd
brev och telefonsamtal som kommer in
om önskade åtgärder och klagomål på för
höga hastigheter. I princip så bidrar alltid
säkerhetshöjande åtgärder för gående och
cyklister även till ökad trygghet, tillgänglighet och hälsa för dessa trafikantgrupper.

TRAFIKSÄKERHET – EN GLOBAL
FOLKHÄLSOFRÅGA

Trafiksäkerhet påverkar hälsa och trygghet
och är alltså en förutsättning för att
människor ska kunna ta del av samhället.
Enligt en regeringsskrivelse ska folkhälsan förbättras för de grupper i samhället
som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt.
Med folkhälsa menas det allmänna
hälsotillståndet för hela eller delar av
befolkningen samt hälsans utveckling och
hur den fördelas i befolkningen.38
Dödsfall och personskador genom
vägtrafikolyckor utgör ett av de stora
folkhälsoproblemen. I Sverige dödas varje
år nära 300 personer och tusentals skadas
så svårt att de får bestående men till följd
av olyckor på gator och vägar. Skador och
dödsfall av vägtrafikolyckor är enligt who
klassat som en av de allvarligaste orsakerna
för ohälsa globalt. 1 200 000 personer
omkommer varje år i trafikolyckor sett
över hela världen.39

DEFINITIONER
Vägtrafikolycka

Vägtrafikolycka är en händelse som in
träffat i trafik på väg, där minst ett fordon
i rörelse varit inblandat och som lett till
person- eller egendomsskador.

Järnvägsolycka

En järnvägsolycka är en olycka där minst
ett spårburet fordon varit i rörelse, men
som inte är en elolycka. En elolycka är
en olycka där person- eller egendomsskada direkt eller indirekt förorsakats av
elektrisk ström. Med en olycka menas en
oönskad händelse som resulterat i skador
på människor, material eller miljö.
Personskada

Dödad i vägtrafikolycka, järnvägsolycka
eller elolycka är en person som avlidit
inom 30 dagar efter olyckan. Personen ska
ha avlidit som en direkt eller indirekt följd
av olyckan. Svårt skadad i vägtrafikolycka
är en person som fått skador som väntas
medföra intagning på sjukhus. Lindrigt
skadad i vägtrafikolycka är en person med
övriga personskador. Bedömningarna
av svår och lindrig skada görs av polisen.
Eftersom de som förts till sjukhus då
klassas som svårt skadade har detta
medfört att exempelvis ett benbrott
bedömts som en svår skada, medan en
whiplashskada kan ha räknats som lindrig.
Kategorin svårt skadade har följaktligen
bedömts relativt godtyckligt. Sedan
införandet av strada (Swedish Traffic
Accident Data Acquisition) 2003 rapporterar akutsjukhus skadeföljd av trafikolyckor
och detta möjliggör bättre medicinsk
bedömning till följd av trafikskador. Det i
sin tur har gjort att måttet ”allvarlig skada”
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Skador och dödsfall av vägtrafikolyckor är en av de allvarligaste orsakerna för ohälsa globalt.
Foto: Scanpix.

tillämpas för trafikskadade. Allvarligt skadad i en vägtrafikolycka är en person som
fått en skada eller skador som förväntas ge
en medicinsk invaliditet på över 1 procent.
Detta mått måste räknas fram genom
prognostisering och går inte att applicera
på enskilda individer, men går väl att
använda för att studera utvecklingen för
olika grupper och populationer.
Allvarligt skadad i en järnvägsolycka
eller elolycka är en person som blir oförmögen att arbeta under mer än 14 dagar
till följd av olyckan.

NOLLVISIONEN
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen antogs
1997 av riksdagen och har till syfte att ange
inriktningen på det nationella trafiksäkerhetsarbetet. Det är bilden av en önskad
framtid där ingen dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Vi kan inte acceptera
att människor straffas med döden eller
livslångt lidande för att de gör ett misstag
i trafiken. Eftersom människor ibland gör
misstag, går det inte att helt förhindra
trafikolyckor. Däremot kan följderna av
olyckor mildras genom säkrare gator, vägar
och fordon. Människans behov sätts i
centrum tack vare att människans fysiska
tolerans mot yttre våld är den dimensionerande faktorn för utformningen av

hela trafiksystemet enligt Nollvisionens
synsätt.
Riksdagens beslut om Nollvisionen
förändrar synen på ansvar i vägtransportsystemet. Den enskilda människan
är ansvarig för att följa lagar och bestämmelser, medan systemutformarna ska se
till att hela systemet är säkert. Förutom
väghållare, fordonstillverkare och transportföretag hör exempelvis också politiker,
tjänstemän, lagstiftande myndigheter och
polisen till systemutformarna. Trafikan
ternas ansvar är att följa de regler som
systemutformarna fastställer, exempelvis
hastighetsbegränsningar och användning
av bilbälte. Om trafikanterna inte följer
spelreglerna och/eller om personskador
uppstår, är det systemutformarna som ska
se till att liknande händelser inte sker igen.
Systemutformarna ska ständigt göra allt
vad de kan för att förhindra att människor
dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Som
en följd av Nollvisionen läggs alltså det
yttersta ansvaret på systemutformarna.
Den juridiska bedömningen har dock
inte förändrats. Enskilda trafikanter är
med få undantag de enda parterna i de
rättsliga processer som följer efter en
trafikolycka. Det främsta undantaget från
detta är den vägsäkerhetslag som trädde i
kraft 2010 och som ställer krav på att väghållaren tydligt utvärderar och följer upp
säkerheten på ten-t vägnätet. Detta gäller
den statliga väghållaren Trafikverket.
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Cirkulationsplats nära centrum med
tydliga cykelstråk i Trollhättan.
Foto: Krister Isaksson.

NATIONELLA TRAFIK
SÄKERHETSMÅL

Transportpolitikens övergripande mål
är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet
är nedbrutet i ett så kallat funktionsmål
och två hänsynsmål. Dessa mål är jämbördiga. Hänsynsmålet som rör trafiksäker
heten lyder:

INDIKATORER

För att kunna följa och påverka trafiksäkerhetsutvecklingen mer i detalj finns
tio indikatorer utpekade. Dessa pekar på
tillstånd som är viktiga att uppnå för en
ökad trafiksäkerhet. Varje indikator har
ett mål för 2020, och om målen för alla
indikatorer nås innebär det att också att
etappmålet för år 2020 uppnås.

”Det långsiktiga målet
för trafiksäkerheten
ska vara att ingen
dödas eller skadas
allvarligt till följd av

Säker trafik – Det långsiktiga målet för
trafiksäkerheten ska vara att ingen dödas
eller skadas allvarligt till följd av trafik
olyckor inom transportsystemet. Transportsystemets utformning och funktion
ska anpassas till de krav som följer av
detta.

FAKTA Indikatorer

Etappmålet för Nollvisionen till 2020 är
max 220 omkomna och en reduktion av
allvarligt skadade med 25 procent mellan
2007 och 2020. På eu-nivå finns ett mål
om att halvera antalet omkomna i väg
trafikolyckor mellan 2010 och 2020, vilket
motsvarar max 133 omkomna i Sverige år
2020.

Säkra personbilar

> Hastighetsefterlevnad, statligt
vägnät

> Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät

>
>
>
>
>
>
>
>

Nykter trafik
Bältesanvändning
Hjälmanvändning
Säkra mc (abs)
Säkra statliga vägar
Säkra gång- och cykelpassager
Underhåll på gång- och cykel
vägar

trafikolyckor inom
transportsystemet.”
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5.2 Vad påverkar trafiksäkerheten?
RISK

KROCKVÅLD

Risken att skadas i trafiken delas i två
begrepp, sannolikhet och konsekvens.
Begreppen är viktiga att skilja på då de
fokuserar på olika delar av trafiksäker
heten. Sannolikheten är kopplad till exponeringen, dvs. den mängd trafik som trafikanten exponeras för. Konsekvens är den
grad av skada som en trafikolycka leder till.
Traditionellt anges risken för trafikolyckor
som kvoten mellan antalet olyckor och
den aktuella trafikantkategorins exponering uttryckt som personkilometer eller
fordonskilometer i trafikmiljön. Höga
olyckskvoter har gett en låg trafiksäkerhet,
låga kvoter en hög trafiksäkerhet. I och
med Nollvisionens genomslag tar man nu
endast med antalet dödade och svårt skadade vid kvantifiering av olycksrisken.

Det som avgör om en trafikolycka resulterar i allvarliga personskador eller inte
är det krockvåld som kroppen utsätts för.
Krockvåldet är främst beroende av färdhastigheten och av de energiupptagande
egenskaper som finns hos det fordon som
man färdas i och/eller krockar med. För att
illustrera hastighetens betydelse för risken
att skadas eller dödas använder man så
kallade krockvåldskurvor.
Krockvåldskurvorna nedan är hämtade
från oecd-rapporten Towards Zero40 och
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visar hur den principiella risken att dödas
vid olika typer av kollisioner varierar med
olika kollisionshastigheter. För fotgängare
finns det även andra, mer flacka krockvåldskurvor, som tyder på att den dödsrisk
som framgår av kurvan nedan, kan vara
något överskattad för fotgängare. Men
med Nollvisionens synsätt är ambitionen
att även motverka allvarliga personskador,
varför nedanstående krockvåldskurva för
fotgängare och cyklister är den mest lämpliga att utgå ifrån vid utformning stadens
gaturum.

Tabell 5:1. Risken för olika trafikantkategorier
relaterat till personkilometer

Transportmedel

Dödade per miljarder
personkilometer

Gående

44,6

Cykel

20,8

Moped

81,7

Motorcykel

77,3

Personbil, förare

5,8

Personbil, passagerare

3,6

Buss, landsväg

0,1

Figur 5:1. Krockvåldskurvor som visar den principiella risken att dödas vid olika typer av kollisi-

40 OECD (2008),
Towards Zero –
Ambitious Road
Safety Targets
and the Safe
System Approach
(Summary Docu
ment).

oner och vid olika kollisionshastigheter. Källa: Towards Zero, OECD (2008)41 Illustration: Caroline Linhult.

41 Ibid.

Upplevelsen av risk hos människan
är mer utvecklad i höjdled än i sidled.
Det våld som en människa utsätts för
om en bil kör på henne i 50 km/tim
kan sägas motsvara ett fall på cirka
tio meter. Källa: Trafikverket.
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Med Nollvisionen som utgångspunkt
bör tätortens trafiksystem dimensioneras
utifrån det krockvåld som den mest
sårbara trafikanten klarar av i olika delar
av systemet. På platser och i områden där
bilar, fotgängare och cyklister blandas
bör kollisionshastigheten mellan bil och
gående och cyklister inte överstiga 30
km/tim. Vid korsningar för biltrafik bör
kollisionshastigheten vid sidokollision
inte överstiga 50 km/tim och när det gäller
mötesolyckor får kollisionshastigheten
vara max 70 km/tim.
Kollisionshastigheten, och därmed
krockvåldet, påverkas i hög grad av
gatans eller vägens utformning, såsom
t.ex. genom hastighetssäkrad passage,
cirkulationsplats eller mitträcke. Även
bilens egenskaper är av stor betydelse för
konsekvenserna av en kollision, både vad
gäller det passiva och det aktiva skyddet.
Allt fler nya fordon är t.ex. utrustade med
nödbromssystem som gör att bilen automatiskt bromsas ner till en lägre hastighet
i samband med en kollision. Ansvaret för
att skapa ett säkert system är därför delat
mellan väghållaren och fordonstillverkaren.
De senaste årens tekniska utveckling
av nya bilar har medfört en radikalt ökad
säkerhet för både de som färdas i bilen och
dess motpart vid en kollision. Merparten
av de allvarliga skadefall som i dag sker i
vägtrafikmiljön uppstår snarare i samband

med singelolyckor bland cyklister och
fotgängare (fallolyckor).
I många fall räcker det med det krockvåld
som uppstår genom fallhöjden till marken
för att krockvåldet ska ge bestående men.
Förutom att minimera risken för att dessa
olyckor uppstår, inte minst genom bra
drift och underhåll, så kan dessa skador
motverkas genom olika typer av skydd,
inte minst cykelhjälm.

HASTIGHETEN –
TRAFIKSÄKERHETENS KÄRNA

Mobiliteten är en viktig grund för det
moderna samhället och för medborgarnas
livskvalitet. Hastigheten, eller egentligen
restiden, är en av de viktigaste kvaliteterna
hos mobiliteten. Samtidigt är hastigheten
ofta avgörande för olyckans konsekvenser
och påverkar starkt förarens möjligheter
att undvika den. Detta är trafiksäkerhetsarbetets kärna. Man kan säga att så gott
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Det är önskvärt att säkra bilarnas
hastighet till 30 km/tim där oskyddade
trafikanter blandas med biltrafik, som
till exempel vid övergångsställen.
Foto: Mathias Wärnhjelm.

som allt trafiksäkerhetsarbete är inriktat
på att göra hastigheten mindre farlig.
Hastigheten har stor betydelse för
trafiksäkerheten, men även för miljön.
Om alla höll nuvarande hastighetsgränser
på det statliga vägnätet skulle vi rädda
drygt 40 liv per år och cirka 250 förre
skulle skadas svårt. Det motsvarar en
20-procentig minskning av antal dödade
och en minskning av antal svårt skadade
med cirka 15 procent. Samtidigt skulle
utsläppen av koldioxid från vägtrafiken
minska med cirka 440 000 ton per år.
Lägre hastigheter är alltså en mycket viktig
del i att skapa ett hållbart transportsystem,
inte bara ur trafiksäkerhetssynvinkel utan
även för att minska miljöpåverkan.

HASTIGHETENS KOPPLING TILL
GATANS STANDARD

Det måste finnas en balans mellan fordonets utformning, gatans utformning,
trafikantens skyddsutrustning och hastigheten för att konsekvenserna av en olycka
inte ska leda till död eller allvarlig skada.
Korrekt anpassade hastighetsgränser och
respekten för dessa är därför helt avgör
ande för Nollvisionen.
En gatas eller vägs hastighetsgräns ska
sättas utifrån den högsta ”säkra” hastigheten under goda förhållanden. Länge var

hastighetsgränserna generellt sett för höga
i förhållande till gatornas och vägarnas
standard, men sedan 2008 är det möjligt
att införa även jämna hastighetsgränser,
vilket har lett till att många gator och vägar
har fått hastighetsgränser som är bättre
anpassade efter gatans och vägens utformning och standard.
Utgångspunkten för utformningen av
systemet är att det ska dimensioneras efter
människans biologiska tolerans mot yttre
våld, alltså vad kroppen tål, se krockvåldskurvan.
Vid planering och projektering används
flera hastighetsbegrepp. Med färdhastighet
menas fordonens medelhastighet över en
given sträcka vid angiven trafiksituation.
Referenshastighet är ett sammanvägt
funktionellt begrepp för att ange mål för
biltrafikens framkomlighet i hög- och
lågtrafik. Vald referenshastighet ska
normalt överensstämma med för länken
eller dellänken planerad hastighetsgräns
där också faktorer som trafiksäkerhet,
miljöpåverkan, trygghet, tillgänglighet och
stadens karaktär ska vägas in.
I trafiksäkerhetssammanhang används
dessutom begreppen kollisionshastighet,
punkthastighet eller snitthastighet.
Dessa är grundläggande för att beskriva
trafiksäkerheten vid konfliktpunkter. De
mäts som 85-percentilen av motorfordons

punkthastigheter omedelbart före konfliktpunkten – till exempel strax före en
gång- och cykelkorsning. Med 85-percentil
menas att 85 av 100 bilar högst har den
angivna hastigheten.
Bashastigheterna på vägarna i Sverige
är 50 km/tim i tätbebyggt område och 70
km/tim utanför. Avvikelser från bashastigheten beslutas från fall till fall av Trafik
verket, kommunerna eller länsstyrelsen.
Till grund för hur hastighetsgränserna
sätts används bland annat vägens säkerhetsstandard (till exempel mitträcke, säkra
sidoområden, planskilda korsningar), hur
tät trafiken är, hur många som skadats på
vägen etc.

SPÅRTRAFIK
Inom spårtrafik är de vanligaste olyckstyperna självmord och andra person
påkörningar inom spårområdet, plan
korsningsolyckor och elolyckor. På statens
spåranläggningar (inkluderar inte tunnelbana, spårvägar och vissa regionala spår)
omkommer mellan 80 och 110 personer
per år, varav cirka tre fjärdedelar utgör
självmord.
Inom tunnelbana omkommer omkring
10 personer per år på grund av självmord.
Ungefär lika många skadas svårt i samband
med självmordsförsök.
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Alltför många barn skjutsas till skolorna, vilket får negativa konsekvenser för barns hälsa. Det är
en av anledningarna till att göra skolvägarna säkrare. Foto: Scanpix.

42 VTI (2003).
Trafik, trafikmiljö
och trafiksäkerhet i svenska
kommuner av olika typer. VTI-notat 950-2003.

Självmord på järnvägen är vanligast i
eller i närheten av tätorter. Fler män än
kvinnor begår självmord på järnvägen.
Flertalet har uppehållit sig i järnvägens
närhet före självmordsförsöket. Det innebär att det finns ett teoretiskt tidsutrymme
för upptäckt och åtgärd från det att spårområdet beträds.
Studier visar att förare som har erfarenhet av självmord eller självmordsförsök har
ett högre antal sjukfrånvarodagar per år.
På statens spåranläggningar dödas
årligen omkring 10–15 personer som
obehörigt befinner sig inom spårområdet
utan suicidal avsikt. Obehörigt spårbeträdande kan ske där resenärer för att nå en
plattform genar över spåret istället för att
använda en gångväg som de anser ligger
för långt bort. En annan anledning kan
vara att vissa personer uppehåller sig inom
spårområdet för att sabotera järnvägsanläggningen exempelvis genom att förstöra
signaler, klottra eller stjäla koppar från
kablar. Det har visat sig att när samhällen
runt järnvägen växer har man i många
fall inte tillgodosett tillgängligheten till
järnvägsstationer genom att ordna fler
gångvägar över eller under spåren.
Vid plankorsningsolyckor med väg- och
järnvägsfordon inblandade omkommer
idag cirka 5 personer årligen. Även om
plankorsningsolyckor är relativt få till
antalet (idag omkring 30 per år på statens
spåranläggningar) utgör de den största

olycksrisken för personer som befinner sig
ombord på ett tåg.
Vid helbommar, som är vanligast i tätorter, finns det risk för att vägtrafikanter blir
instängda mellan bommarna. En anledning kan vara att vägtrafikanten upptäcker
för sent att bommarna håller på att fällas,
panikbromsar och blir stående mellan
bommarna. En annan kan vara att en kö
med vägfordon har uppstått över plankorsningen när bommarna börjar fällas.
Vägutformningen kring en plankorsning
kan alltså ha betydelse för olycksrisken.

VAD PÅVERKAR RISKERNA
I TRAFIKEN?

Hur många som skadas och dödas i trafikolyckor i en kommun skiljer sig beroende
på skillnader mellan invånarnas resvanor,
trafikmiljön och hur trafikanterna exponeras i miljön. Undersökningar 42 visar att
den typ av kommuner som har minst antal
trafikskadade per invånare är förortskommuner, därnäst storstadskommunerna.
Den största gruppen som skadas allvarligt
vid trafikolyckor på kommunalt vägnät är
cyklister som skadat sig i singelolyckor.
Förskolebarn utsätts för störst risker när
de färdas i bil utan bälte eller skyddsut-

rustning. Undersökningar visar att många
bilbarnstolar används felaktigt. Låg- och
mellanstadiebarn dödas och skadas främst
som bilpassagerare.
Antalet barn under 15 år som dör som
oskyddade trafikanter är mycket få, på
sin höjd 1–2 per år. Det har delvis skett
till priset av en begränsad rörelsefrihet
för barnen. Stress och oro för trafiken är
en av flera orsaker till att föräldrar i allt
större omfattning skjutsar sina barn till
dagis, skola och fritidsaktiviteter. Det
höjer trafikintensiteten och ökar riskerna
i närmiljön. Barnens hälsa påverkas också
negativt på grund av minskad motion.
Barn bedöms inte ha en fullt utvecklad
trafikförmåga förrän i 15-årsåldern. Det är
därför viktigt att trafikmiljön är enkel och
trafiksäker så att de yngre barnens rörelsefrihet inte begränsas i alltför hög grad.
I tonåren börjar barnen röra sig fritt i
trafiken – först som cyklister, sedan
som mopedister, motorcyklister och
passagerare i bil och när de blir vuxna som
bilförare. Den ökade riskexponeringen
återspeglas också i statistiken över antal
dödade och allvarligt skadade ungdomar.
I tonåren slutar många att använda cykelhjälm, eftersom lagen om cykelhjälm gäller
för barn under 15 år.
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Även om ungdomar relativt lätt lär sig
att tekniskt behärska moped och motorcykel har de svårigheter att använda dessa
på ett säkert sätt i trafiken, vilket också
avspeglas i olycksstatistiken. Sedan 2009
finns krav på körkort (för moped klass 1)
eller förarbevis (moped klass 2) för att få
köra moped vilket lett till men minskning
av antalet mopedister, och även att olyckstalen har gått ner för mopedister.
Unga bilförare är överrepresenterade
i olycksstatistiken och problemet
finns i högre eller mindre grad i alla
länder. Problemet handlar dels om
mognad, dels om körvana. Analyser av
dödsolyckor med unga förare visar att
männen dominerar starkt och att nästan
alla olyckor är förenade med olagligt
höga hastigheter, alkohol/droger och/
eller bristande bältesanvändning.
Äldre trafikanter är i behov av att trafiksystemet anpassas efter deras förutsättningar
och behov av mobilitet. Antalet äldre
trafikanter ökar – som bilförare, cyklister
och gående. De är dock skörare och löper
en betydligt större risk att dödas eller få
allvarliga skador vid en trafikolycka samtidigt som rehabiliteringen blir mer tidskrävande. Det naturliga åldrandet innebär
bland annat att rörligheten minskar och
att syn, hörsel och reaktionsförmåga
försämras. Därför krävs att trafikrytm,

korsningar, gångvägar, cykelvägar, övergångsställen och kollektivtrafik utformas
med hänsyn till äldres förutsättningar.
Statistik och undersökningar visar att
de flesta äldre kör säkert. Fysiska begränsningar kompenseras genom anpassad
hastighet och tryggare marginaler. Äldre
följer lagar och regler och undviker ofta
mörker, halka och rusningstrafik. Olyckor
sker i komplexa trafiksituationer där det
ställs höga krav på snabba, korrekta beslut
(till exempel korsningar och vänstersväng).
Singelolyckor bland gående (fallolyckor) och
cyklister är de olyckstyper som leder till
i särklass flest allvarliga personskador i
trafikmiljön. Det förekommer även dödsfall till följd av dessa singelolyckor. Skade
riskerna ökar betydligt vid halt väglag
för båda trafikantgrupperna. Fallolyckor
drabbar i hög grad kvinnor över medel
åldern och äldre personer.
Singelolyckor bland motorcyklister
och bilister i tätorter kan också leda till
att människor omkommer eller skadas
allvarligt, ofta i kombination med höga
hastigheter och hinder i sidoområdet,
såsom t.ex. icke eftergivliga lyktstolpar.
Sammansättningen av fordonsparken har
också stor betydelse för trafiksäkerheten.
Här kan kommunerna till exempel påverka
genom regler för tjänstebilar och arbetsfordon och genom att prioritera vissa bilar

i en parkeringspolicy. Uppskattningsvis är
de säkraste bilarna på nybilsmarknaden
åtminstone dubbelt så säkra som de minst
säkra nya bilarna. Jämför man nyare bilmodeller med äldre kan skillnaden till och
med vara ännu större.
Säkerhet i en bil kan delas in i två
kategorier, krocksäkerhet och körsäkerhet.
Krocksäkerhet omfattar de skyddande
egenskaper bilen har när olyckan inträffar,
till exempel bilbälten, krockkuddar,
huvudstöd etc. Med körsäkerhet menas
de egenskaper som hjälper till att minska
risken för att olyckor inträffar, exempelvis
bilens väghållning, förarens sikt och
bromssystemet. Nyare bilar kan ha viktiga
säkerhetssystem såsom automatiska nödbromssystem och avkörningsvarnare.
Det europeiska bilsäkerhetssamarbetet,
Euro ncap (European New Car Assessment Programme), ger sedan 2009 en
samlad bedömning av nya bilars säkerhet.
Bedömningssystemet utvecklas kontinuerligt med målet att fem stjärnor ska
motsvara högt ställda säkerhetskrav.
En säker personbil har:
> en tjänstevikt mellan 1 000–1 500 kg.
> ett bra skydd åt passagerarna och
fotgängare. (Detta anses vara uppfyllt
om bilen uppfyller kraven för minst 5
stjärnor vid provning enligt Euro ncap.)
> bältespåminnare.
> antisladdsystem.
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”Vägar och gators
utformning och
skötsel påverkar
De lagar och förordningar som reglerar
trafiksystemen, trafikövervakningen
och påföljder av trafikförseelser har stor
betydelse för trafiksäkerheten, men kan
inte påverkas av kommunerna. Detta
gäller särskilt övervakningsfrekvens och
påföljder vid överträdelser som gäller
hastighetsbegränsningar, trafikonykterhet,
bältesanvändning, körning mot rött ljus
och för korta avstånd i köer.
Poliskontroller är kostnadseffektiva
om de bedrivs på rätt sätt. Automatiska
och stationära hastighetskontroller med
så kallade trafiksäkerhetskameror är
till exempel mycket kostnadseffektiva.
Bältes- och nykterhetskontroller är
kostnadseffektiva och rörlig kontroll med
patrullbilar är kostnadseffektiv om den
koncentreras till städer under kvällar,
nätter och veckoslut.43
Vägar och gators utformning och skötsel
påverkar såväl trafikanternas beteenden
som konsekvensen av eventuella olyckor.
Här har kommunernas ett stort inflytande
i sin roll som väghållare. I trast-fördjupningen Trafiksäkra staden beskrivs hur
kommunen kan arbeta systematiskt med
trafiksäkerhet – och mycket fokus i denna
är på området kring gator och gaturummets utformning.

43 NTF:s policy
2006–2007.

>>

såväl trafikanternas

kilometer, begår färre hastighetsöverträdelser,

beteenden som

Jämställdhetsaspekt: Kvinnor är inblan-

dade i färre olyckor än män räknat per körd
kör mera sällan onyktra och använder bilbälte
i större utsträckning än män.

konsekvensen av
eventuella olyckor.”

Eftersom med tiden en allt större andel
handlar om oskyddade trafikanter, särskilt
ifråga om skadade, finns en allt större
anledning att ge området oskyddade
trafikanter större uppmärksamhet och
att vidta åtgärder som i praktisk handling
innebär ökad reell tillgänglighet och makt
att forma sina egna liv för kvinnor och
män, genom prioritering av kollektivtrafik,
gång och cykel. Inte minst från jämställdhetssynpunkt, eftersom fler kvinnor än
män är fotgängare och åker kollektivtrafik
och går till hållplatser. Till exempel visar
statistik från 2010 att av olyckor som
orsakat död eller svår skada vid övergångsställen var 83 procent av påkörande
bilförare män och 60 procent av påkörda
kvinnor. När det gäller fallolyckor (singel),
till exempel halkolyckor vintertid, drabbas
fler kvinnor än män.

5.3 Nuläge och ständig förbättring
av trafiksäkerheten
MÅLINRIKTAT ARBETE

MÅNGAS ANSVAR

Grunden för ett målinriktat och effektivt
säkerhetsarbete är en bra nulägesbeskrivning. Bilden av olycks- och skadeläget
i den egna kommunen varierar stort
mellan olika kommuner. Ambitionerna
till förbättring varierar lika så. En sak är
dock säker – baseras trafiksäkerhetsarbetet
endast på polisrapporterade olyckor så
har kommunen inte en rätt bild av varken
problemet eller de åtgärder som behöver
vidtas.
För att stödja kommunerna att få
fram en samlad och rättvisande bild av
nuläget i den egna kommunen – baserat
på sjukhusrapporterade skadefall – har en
trast-fördjupning för kommunalt trafiksäkerhetsprogram tagits fram: Trafiksäkra
staden.
Förutom att ge motiv till fortsatt mål
inriktat arbete för ökad säkerhet så beskriver handboken nuvarande kunskapsläge
och lotsar läsaren igenom en arbetsprocess
som leder fram till nya mål, och en
åtgärdsplan med tydliga insatsområden.
Handboken ger även stöd inför genomförande och uppföljning av åtgärdsplanen.
Handboken är en fördjupning av
detta trafiksäkerhetsavsnitt i trast och
bör vara ett naturligt redskap för varje
kommun som vill bedriva ett målinriktat,
systematiskt och framgångsrikt trafik
säkerhetsarbete.

I en kommun är ofta en teknisk nämnd
eller motsvarande ansvarig för kommunens trafiksäkerhetsarbete. Det är viktigt
att det samlade ansvaret för trafiksäker
heten åvilar en tydligt utpekad nämnd och
förvaltning. Men trafiksäkerhet är inte
bara en fråga för till exempel kommunens
tekniska nämnd och trafikplanerare
inom den tekniska förvaltningen. Frågan
berör många fler kompetensområden och
förvaltningar inom kommunerna. Det är
därför viktigt att det klargörs hur olika
delar inom kommunen kan bidra till en
ökad trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten
påverkas både på kort och lång sikt av de
prioriteringar som sker i hela kedjan från
fysisk planering och trafikplanering till
trafikreglering, projektering, byggande och
drift och underhåll av gator och vägar.
Skolan kan bidra till ökad insikt hos
eleverna och påverka den fysiska trafikmiljön genom att integrera trafikfrågorna
i undervisningen i alla stadier inom främst
grundskolan men även gymnasiet. Skriften
Trafiksmart 44 ger vägledning för pedagoger
inom skolan kring hur man kan integrera
trafiksäkerhet och andra hållbarhetsfrågor
i undervisningen.
Vid all upphandling av fordon, resor
och transporter inom kommunen är det
viktigt att ställa trafiksäkerhetskrav. Det
är dessutom viktigt att kommunen som
arbetsgivare ställer tydliga säkerhetskrav
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för resor i arbetet, både vid resor med
cykel inom till exempel omsorgen och vid
tjänsteresor med bil.
Flera kommuner samverkar även med
externa aktörer, såsom Trafikverket, polisen och olika intresseorganisationer, där
trafiksäkerhetsfrågorna bör har en naturlig
plats. Det finns till exempel flera skäl till
att låta arbetet för ökad hastighetsanpassning och nykterhet bli en viktig del i både
det lokala brottsförebyggande arbetet och
i olika trygghetssatsningar.

KOMMUNALA TRAFIK
SÄKERHETSMÅL

I kommunens trafikstrategi bör långsiktiga
mål i Nollvisionens riktning formuleras,
både vad gäller färre dödade och allvarligt
skadade. Målen bör tidsättas och kvantifieras. Ett enkelt och tydligt sätt att sätta konkreta och uppföljningsbara mål beskrivs i
trast-fördjupningen Trafiksäkra staden.
Inriktningen är här att peka ut ett antal
indikatorer som är viktiga att påverka för
att säkerheten ska öka, och sedan sätta
en målnivå för dessa indikatorer. Det
finns exempel på flera viktiga indikatorer
som kan användas på lokal nivå och som
samtidigt ansluter på ett tydligt sätt till det
nationella trafiksäkerhetsarbetet.
Kommunala mål kan vid behov även
omfatta skaderelaterade mål för olika
trafiksystem, trafikantkategorier, områden

44 Sveriges
Kommuner och
Landsting (2012).
Trafiksmart. Om
trafik i lärande
för hållbar utveckling.
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eller delnät. Ett problem med en mer
detaljerad uppdelning kan dock vara att
antalet skadefall blir litet för respektive
grupp, vilket gör att slumpen får stor betydelse för resultatet. Sådana mål bör därför
gälla en längre tidsperiod. Med ett större
statistiskt material och en längre tidsperiod för jämförelser minskar inverkan av
slumpen.
Exempel på skaderelaterade mål:
> Antal allvarligt skadade ska minska med
minst 25 procent mellan år 2010 och
2020.
> Antal dödade och mycket allvarligt
skadade ska halveras mellan år 2010 och
2020.
> Antal allvarliga skadefall med cykel ska
halveras mellan år 2010 och 2020.
> Antal allvarliga skadefall till följd av
fallolyckor bland fotgängare ska minska
med 30 procent mellan år 2015 och 2025.

KOMMUNAL TRAFIKSÄKERHETS
POLICY

KOMMUNALT TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM

Det är viktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt till trafiksäkerheten och dess
utveckling för att kunna arbeta effektivt.
Trafiksäkerhet finns med i stora delar av
kommunens verksamhet. Ett bra sätt att
skapa en gemensam bild av hur man ser på
trafiksäkerheten är att ta fram en trafiksäkerhetspolicy ur arbetsmiljösynpunkt.
Policyn kan visa hur kommunen ska arbeta
systematiskt för att minimera riskerna
för de anställda att drabbas av ohälsa och
olycksfall i trafiken. Arbetet med policyn
ger ökad förståelse och insikt mellan kommunens olika förvaltningar.
Det kan vara bra att arbeta med policyn
samtidigt som man tar fram ett trafik
säkerhetsprogram. Då kommer policyn
att landa i ett genomförandeprogram med
konkreta åtgärder.

Som nämnts i inledningen av detta avsnitt
så har en trast-fördjupning tagits fram
för utarbetandet av ett kommunalt trafiksäkerhetsprogram, Trafiksäkra staden.
Genom att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram blir det lättare att samla alla
berörda och därmed ge alla aktörer en
gemensam arena och gemensamma motiv
för sitt agerande.
Den arbetsgång som beskrivs i hand
boken är indelade i följande moment:
1. Initiering
2. Trafikolyckornas konsekvenser
3. Mål och förankring
4. Åtgärdsplan
5. Förankring av åtgärdsplaner
6. Genomförande och uppföljning
Arbetet med trafiksäkerhetsprogrammet
går lättare med bra förebilder. Det finns
en lång tradition av att ta fram program.

”Genom att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram
blir det lättare att samla alla berörda och där
med ge alla aktörer en gemensam arena och
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Men oavsett vilka kommunala trafiksäker
hetsprogram som används som förebild,
är rådet att de bör omfatta följande: En
nulägesbeskrivning baserad på skadedata
från sjukvården, kvantifierade och tidsatta
mål och åtgärder som är kopplade till
tydliga och mätbara indikatorer.

TRAFIKSÄKERHETSREVISION
Sveriges Kommuner och Landsting har
utvecklat verktyget Kommunal trafiksäkerhetsrevision 45. En trafiksäkerhetsrevision
kan vara en mycket bra start på ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete i kommunen, där revisionen föregår arbetet med att
ta fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram.
Men en trafiksäkerhetsrevision kan även
vara ett effektivt sätt att identifiera styrkor
och svagheter i ett redan väl utvecklat
säkerhetsarbete.
I en trafiksäkerhetsrevision engageras
både kommunala tjänstemän och politiker,
vilket ger både kvalitet och legitimitet åt
arbetet. Revisionen leder till att kommunen får en samlad nulägesbedömning av
sitt trafiksäkerhetsarbete samt förslag på
hur arbetet kan förbättras och utvecklas.
Revisionen bör genomföras av en utom
stående konsult.
Trafiksäkerhetsrevisionen resulterar
i att kommunen får maximalt 5 stjärnor
inom två olika områden: Trafiksäkerhetskultur och Trafiksäkerhetsstandard.

Denna samlade bedömning baseras på en
poängsättning av kommunens säkerhetsarbete inom sju olika områden:
> Olyckor och skador
> Organisation och styrning
> Fysisk planering
> Trafikplanering, trafiksäkerhets åtgärder
och lokala trafikföreskrifter (ltf)
> Drift och underhåll
> Fordon, resor och transporter
> Externt samarbete

säkerhet som baseras på iso 39001 kan
samverka med övriga ledningssystem som
till exempel kvalitetsledning (iso 9001)
och miljöledning (iso 14001) och är uppbyggt efter en liknande struktur.
Skälet för en kommun att anpassa sitt
arbete till iso 39001 är att det utgör en
viktig drivkraft för ständig förbättring.
Trafikverket och allt fler företag kommer
att i framtiden arbeta enligt den nya trafiksäkerhetsstandarden.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
GENOM ISO 39001

TRAFIKSÄKERHET I DEN
FYSISKA PLANERINGEN

I samhället finns en trend att organisationer själva vill och kan ta ansvar för miljöoch säkerhetsegenskaper inom sin sfär.
För att stödja arbetet med att systematisera och effektivisera trafiksäkerhetsarbetet inom olika organisationer – däribland
kommuner – har en internationell
ledningssystemstandard för trafiksäkerhet
tagits fram: iso 3900146. Standarden pekar
ut väsentliga områden att fokusera på om
man vill jobba effektivt med trafiksäkerhet. Varje organisation får själva välja de
områden som är mest relevanta inom sin
verksamhetssfär.
Standarden ger en systematik för att
hantera allt från mål till resultat, den tar
upp alla aspekter (fordon, infrastruktur,
användning etc.) och den innehåller
egenkontroll. Ledningssystem för trafik

I kommunens översiktsplan fastläggs
kommunens markanvändning och bebygg
elsens struktur. Därmed ges grunden för
invånarnas rörelsemönster och närings
livets transporter. Den översiktliga planer
ingen är således avgörande för storleken
av det totala trafikarbetet. Lokaliseringen
och avstånden mellan trafikens start- och
målpunkter har också betydelse för trafikanternas val av färdmedel.
En välplanerad tätort erbjuder korta
avstånd för gång- och cykeltrafik och goda
förutsättningar för attraktiv kollektiv
trafik. Det minskar bilberoendet och
främjar hållbart resande.
I planarbetet kan trafiksäkerheten be
aktas på två nivåer. I Översiktsplanen läggs
grunden för hur stort stadens resbehov
blir samt på vilka sätt det kan tillgodoses.

45 Verktyget
finns på skl.se.
46 ISO
39001:2012
(2012). Road
Traffic safety
management
systems – Requirements with guidance for use.
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Uppbyggnaden av markanvändningen och
trafiksystemet lägger en starkt styrande
grund för hur stor exponeringen blir
och vilka trafiklösningar som ryms inom
planen.
I detaljplanen styrs förutsättningarna
för att kunna detaljutforma trafiksystemet.
Gaturummens storlek styr till exempel
vilka trafiksystem som ryms i dem och hur
de kan utformas.
Under planeringsprocessen bör förändringar i människors rörelsemönster och
näringslivets transporter analyseras, så
att man kan skapa trafiksystem som tillgodoser stadens rese- och transportbehov
med högsta möjliga säkerhet och minsta
möjliga trafikarbete med bil. Samtidigt
som en ökad gång- och cykeltrafik är det
önskvärda så riskerar det att leda till fler
allvarliga personskador bland gående och
cyklister. Utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv är därför den viktigaste frågan i
den fysiska planeringen utformningen av
ett attraktivt och säkert gång- och cykel
vägnät med säkra passagepunkter.
Även kollektivtrafikens tillväxtmöjligheter bör diskuteras och analyseras tidigt
i planprocessen, så att inte nya säkerhetsproblem skapas vid omställningen mot
hållbart resande. Det är av särskild vikt att
motverka konflikter mellan kollektivtrafiken (tåg, spårvagn och buss) och oskyddade trafikanter, vilka inte sällan är på väg
till och från kollektivtrafiken. Det är därför

viktigt att både kollektivtrafikens struktur
och detaljutformning i alla delar bidrar till
ökad trafiksäkerhet.

TRAFIKSYSTEMETS UPPBYGGNAD
Olycksrisker skapas genom blandning av
kortväga lokal fordonstrafik med genomfartstrafik, blandning av långväga lastbilstrafik med vanliga personbilar och så
kallad smittrafik genom bostadsområden.

Trafiksäkerheten påverkas också av hur
man lokaliserar busshållplatser, lastplatser
och besöksparkering. Många av dessa
problem är kopplade till bilnätets och
bussnätets uppbyggnad. Det saknas kanske
ett överordnat trafiknät som avlastar
centrum. Huvudnätet för biltrafik kanske
är så glest att smittrafik genom ett känsligt
bostadsområde blir ett lockande alternativ.
Störningar längs gatan kan också bero
på brister i lokaliseringen av butiker eller
kontorslokaler.

Tabell 5:2. Kvalitetsnivå för korsande gång- och cykeltrafikanter vid angiven punkthastighet
(85-percentil)

Kollision mellan gång- och cykeltrafikant och bil

<30km/h

30–40 km/h

>40 km/h

Grön

Gul

Röd

Tabell 5:3. Kvalitetsnivå vid angiven punkthastighet vid sidokollision (85-percentil)

Sidokollision mellan bilar eller mellan
bilar och fasta hinder

<50 km/h

50–60 km/h

>60 km/h

Grön

Gul

Röd

Tabell 5:4. Kvalitetsnivå vid angiven punkthastighet vid frontalkollision (85-percentil)

Frontalkollision mellan bilar eller mellan
bilar och fasta hinder

<70 km/h

70–80 km/h

>80 km/h

Grön

Gul

Röd
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Cirkulationsplatser är effektiva
för att minska antalet skadade
och dödade, enfältiga är alltid
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att föredra. På bilden syns en
mindre cirkulationsplats i Falun.
Foto: Catarina Holdar.

TRAFIKNÄTSANALYS OCH RÄTT
HASTIGHET

FYSISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKRARE
TRAFIKMILJÖ

Hastigheten i olyckssituationen är av
görande för konsekvenserna av olyckan.
Biltrafiken utgör den allvarligaste trafiksäkerhetsrisken för oskyddade trafikanter
i tätort. Indelningen av trafiknäten i
huvudnät och lokalnät lägger grunden
för hastighetsklassificeringen. Denna
indelning görs i trafiknätsanalysen som
beskrivs i nätkapitlen. Detta är första
steget i avvägningen mellan anspråken på
gatornas egenskaper; karaktär, miljöpåverkan, säkerhet, trygghet och tillgänglighet.
Nästa steg i denna avvägning sker genom
val mellan flera hastighetsklasser.
I trast-fördjupningen Rätt fart i
staden 47 beskrivs en arbetsprocess som
kommunen bör tillämpa för att ta fram
förslag till en plan för nya hastighetsgränser i tätorten.
Förutom att skylta gatorna och olika
stadsdelar med en rätt hastighet som
skapar säkerhet och en attraktiv stad, så
är det viktigt att skapa en hög efterlevnad
av de skyltade hastighetsgränserna. atk
(Automatisk Trafiksäkerhetskontroll) är
ett mycket effektivt sätt att skapa ökad
hastighetsefterlevnad. I dag finns möjlighet för kommuner att söka etablering av
atk inom kommunalt vägnät.

Fysiska trafiksäkerhetsåtgärder syftar till
att påverka hastighet, flöde och fordonssammansättning på en bestämd plats eller
en avgränsad gatusträcka.
Många av de fysiska trafiksäkerhetsåtgärder som vidtas ger sammantaget
mycket goda effekter på flera av de
egenskaper som invånarna i staden vill
ha, inte minst ökad säkerhet, trygghet och
tillgänglighet för gående, cyklister, äldre
och barn samt bättre miljö och en mer
attraktiv trafikmiljö.
De tillämpningar som vuxit fram och
som tillämpas i svenska städer är att:
> Hastighetssäkra enskilda punkter, ofta
gång- och cykelpassager inom huvud
nätet.
> Hastighetssäkra stadsdelar, ofta lokalnätet i olika bostadsområden.
> Styra bort biltrafik från gaturum där
genomfartstrafik och höga hastigheter
inte är önskvärt.

DETALJUTFORMNING OCH DRIFT
OCH UNDERHÅLL

I tätorter är oskyddade trafikanter, främst
gående och cyklister, mest drabbade av
olyckor som leder till allvarliga, invalidiserande skador. Det är viktigt med ett väl
utformat och säkert gång- och cykelnät

inom tätorten som svarar upp mot
större delen av det resebehov som dessa
trafikantgrupper har.
Hastighetssäkring av passagepunkter
är viktig för att motverka att gående och
cyklister dödas eller skadas allvarligt.
Hastighetssäkring kan ske på flera olika
sätt, men det är viktigt att säkerställa att
det sker på ett sätt som minimerar de
negativa effekterna för buss i linjetrafik
och utryckningstrafiken. Att säkerställa
låga hastigheter vid övergångsställen är
särskilt viktigt, då det här föreligger en
väjningsplikt för biltrafiken gentemot
fotgängare. Studier visar att bilarnas
hastigheter måste ner till cirka 30–40 km/
tim för att skapa det väjningspliktsbeteende hos bilisten som trafiklagstiftningen
kräver. Övergångsstället i sig är ingen
säkerhetsåtgärd utan utmärkningen är
bara att betrakta som en åtgärd för ökad
tillgänglighet för fotgängare.
Men det räcker inte med att hastighetssäkra passager för att skapa säkerhet för
oskyddade trafikanter. Även detaljutformningen av själva gång- och cykelvägnätet
har stor betydelse för dessa trafikanters
säkerhet. Vid höga flöden med gående och
cyklister är det viktigt att gång- och cykelvägarna är tillräckligt breda och att gående
och cyklister skiljs åt på ett tydligt sätt.
De flesta allvarliga skadefall bland
gående och cyklister är singelolyckor.

47 Sveriges
Kommuner och
Landsting, Vägverket (2008).
Rätt fart i staden
– hastighetsnivåer i en attraktiv
stad. Vägverket
publ 2008:54
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Det finns flera projekt inom
kommunerna som vänder sig
till lärare och elever om hur
man kan arbeta med trafik
och trafiksäkerhet i skolan.
Foto: Sari Wallberg.

48 Sveriges
Kommuner och
Landsting, Trafikverket (2010).
GCM-handbok.
Utformning, drift
och underhåll
med gång-, cykeloch mopedtrafik
i fokus.
49 Sveriges
Kommuner och
Landsting (2009).
Åtgärdskatalog
för säker trafik i
tätort.
50 Trafikverket
(2014), Bussar
och gupp – Utgångspunkter, avsikter och fakta,
Publ. 2014:126.

En bra detaljutformning och frånvaro
av oväntade hinder inom gång- och
cykelvägnätet är viktig för att motverka
dessa olyckor. Kantstenar och fasta hinder
vid sidan av cykelvägen kan också utgöra
betydande skaderisker för fotgängare
och cyklister. Men viktigast av allt är att
säkerställa bra drift och underhåll, både
vad gäller barmarksunderhåll och vinterväghållning. Utifrån ett skade- och säkerhetsperspektiv är det betydligt viktigare
att säkerställa en hög kvalitet i drift och
underhåll på gångbanor och cykelvägar än
för biltrafiken inom tätorter.
Mer fakta och goda råd om gångoch cykelvägnätets utformning och
drift och underhåll finns att läsa i gcmhandboken 48.
För bilister och motorcyklister har
gatukorsningarnas typ, detaljutformning
och reglering samt utformningen av
gatans sidoområde med förekomst av
fasta hinder, till exempel träd och stolpar,
stor betydelse för såväl olycksrisk som
skadeföljd. Cirkulationsplatser och
fyrvägsstopp är exempel på åtgärder som
ger betydligt färre allvarliga skadefall
jämfört med till exempel en vanlig
fyrvägskorsning. Placering av lyktstolpar
i ytterradie är ett exempel på hinder i
sidoområdet som kan förorsaka allvarliga
skador och även dödsfall i tätortstrafiken.
I trast-fördjupningen Trafiksäkra
staden och skriften Åtgärdskatalog för säker

trafik i tätort 49 finns mer att läsa vad gäller
olika åtgärder för en säker trafikmiljö i
tätort.

BETEENDEPÅVERKAN
Hastighetssäkring genom fysiska åtgärder
i gatunätet har utvecklats och etablerats,
detaljutformningen kan ske med stöd av
råd för utformning av vägar och gator.
Behovet av alternativa metoder är dock
stort. På huvudnätet uppstår intressekonflikter mellan utrycknings-, buss- och
godstrafik å ena sidan och oskyddade
trafikanter, boende, barn och äldre å andra
sidan. Hastighetssäkring genom fysiska
åtgärder kan ge de tunga fordonens förare,
passagerare och gods låg komfort. För att
hantera denna intressekonflikt för kollektivtrafiken har en partsgemensam skrift
tagits fram, Bussar och gupp 50, vilken visar
att rätt utformade farthinder inte behöver
stå i konflikt med busstrafikens arbetsmiljö
och konkurrenskraft.
atk (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll) har använts under många år med stor
framgång, främst i landsbygdsmiljöer. En
ökad användning av atk i tätort bör kunna
ge goda effekter även där. Elektroniskt
stöd i fordonet, Intelligent Speed Adaptation (isa), för att hjälpa föraren, blir också
allt vanligare. Trafiksäkerhetspotentialen
är mycket stor.

En entydig statistik visar att överträdelse av hastighetsbegränsning och
onykterhet i trafiken är de beteenden som
har störst inverkan på trafiksäkerheten i
såväl tätort som på landsbygdens vägnät.
Därefter kommer, utan inbördes ordning;
alltför korta avstånd i bilköer, överträdelse av regler för väjning och stopplikt i
gatukorsningar och vid övergångsställen,
rödkörning vid trafiksignaler, överträdelse
av lagen om bältesanvändning, alltför liten
användning av cykelhjälm m.m.
För både cyklister och gående är synbarheten ett problem. För att öka synbarheten
hos dessa grupper måste användningen av
reflexer och cykelbelysning öka. Att åstadkomma en ökad användning av vinterdäck
för cykel är också ett viktigt område för att
minska skadorna bland cyklister.
Mer om beteenden och beteendepåverkande åtgärder finns att läsa i trast-
fördjupningen Trafiksäkra staden. I skriften
Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort finns
mer att läsa vad gäller olika åtgärder för en
säker trafikmiljö i tätort.
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5.4 Uppföljning – effekt av åtgärder
På en övergripande nivå kan man inom
kommunerna göra en uppföljning av
genomförda trafiksäkerhetsåtgärder
genom att studera olycksbilden före och
efter åtgärd. Mätning av olycksutfall före
och efter åtgärd har varit den vanligaste
metoden för att följa upp trafiksäkerhetseffekter. Nackdelen är dock att de kommuner som exempelvis enbart följer upp
olyckor med dödade och allvarligt skadade
kan få vänta länge innan någon effekt
visar sig. Slumpens inverkan är också stor
på olycksutfallet och för att minska detta

måste mätningarna ske över en längre tid,
exempelvis femårsperioder. Det är också
långt ifrån säkert att förändringen i olycksbild är direkt kopplad till de åtgärder som
genomförts. En ökning eller minskning av
trafiken kan exempelvis få större genomslagskraft än en genomförd åtgärd.
Genom att sätta upp indikatorer och
sätta mål för dessa indikatorer i sitt trafiksäkerhetsprogram kan man komma mer
åtgärdsnära i sin resultatuppföljning. Då
kan man på årsbasis mäta utvecklingen av
själva indikatorerna, vilka antas i sin tur ha

Allt fler företag arbetar aktivt med att kvalitetssäkra sina transporter och allt fler köpare ställer
högre trafiksäkerhets- och miljökrav. Foto: Sari Wallberg.

en direkt koppling till det långsiktiga målet
om färre dödade och skadade i trafiken.
Hastighetsmätningar, konfliktstudier
och beteendestudier kan användas direkt
efter genomförd åtgärd. I kombination
med enkla förestudier är detta ett verksamt medel, dels för att genomföra rätt
åtgärd på rätt plats, kunskapsuppbyggnad
och lokal erfarenhetsbank, dels för att få
argument och motiv för fortsatt arbete.
Hastighetsmätningar är en bra indikator
på om en åtgärd har fått effekt. Det krävs
hastighetsmätningar av ungefär 100 fria
fordon för att få en bra bild av hastigheten,
en ökad noggrannhet kräver så klart fler
mätningar. Hur många bilar måste vi mäta
hastigheten på för att vara säkra att inte
hamna mer än 2 km/tim fel med vår skattning av medelvärdet? Efter några provmätningar ser vi att standardavvikelsen är
ungefär 10 km/tim (standardavvikelsen är
ett mått på hur mycket de olika värdena
i en grupp av värden avviker från medelvärdet). Den önskade noggrannheten ger
att antalet mätningar av fria fordon måste
vara mer än 96 stycken.
Det är oftast slumpen som avgör när
en plankorsningsolycka med spårtrafik
får dödlig utgång. Statistik visar att det
i genomsnitt går ett dödsfall på fyra
plankorsningsolyckor. Av detta skäl är det
därför lämpligare att analysera samtliga
olyckor än enbart de där dödsfall har
inträffat.
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Figur 5:2. Exempel på h
 astighetsmätningar
med hjälp av slangar på Skvallertorget i
Norrköping. Grafen visar hastigheten under
ett dygn. Källa och foto: Anna Stjärnkvist och
Sari Wallberg.
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Eftersom det inträffar så pass få olyckor
i plankorsningar spelar tillfälligheter stor
roll när man jämför värden mellan olika år.
Det är därför bättre att studera medelvärden över flera år i följd.
Måluppfyllelsen kan också kopplas
till gående och cyklisters trafikarbete.
Målsättningen kan exempelvis vara att
andelen av trafikarbetet som utförs på ett
gång- och cykelnät med grön standard ska
öka med en viss procentenhet. En lyckad
prioritering av åtgärder kan då avspeglas
i att fler människor går eller cyklar, vilket
ju har goda folkhälsoeffekter samt det
positiva att biltrafiken förhoppningsvis
minskar i motsvarande grad. Förhoppningsvis får man också en omfördelning
mellan gång- och cykelnäten från mindre
trafiksäkra delar till de delar som getts en
mer trafiksäker utformning, vilket också
ger en trafiksäkerhetsvinst.
Effektstudier av trafiksäkerhetsåtgärder
har utförts sedan många år. Studierna
belyser effekten av de åtgärder som
vidtagits. Ofta omfattar effekterna
mer än trafiksäkerhet. I Åtgärdskatalogen redovisas effekterna av och även
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förutsättningarna för de vanligaste
trafiksäkerhetsåtgärderna. Som stöd för
beräkningar av trafiksäkerhetseffekt kan
Trafikksikkerhetshåndbok från töi använ-
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das. Boken bygger på en mycket omfattande genomgång av forskningsresultat i
västvärlden efter vidtagna trafiksäkerhetsåtgärder.

EXEMPEL Metoder för datainsamling
Det finns olika metoder för att mäta trafik och trafiksäkerhet. Nedan följer
några exempel på metoder som kan användas vid före–efterstudier eller för
att kartlägga en plats eller ett mönster.
Antalsräkningar

>
>
>
>

Maskinella räkningar
Flygfotografering
Manuella räkningar
Nummerregistrering

Hastighetsmätningar

>
>
>
>
>

Tidtagning
Hastighetsmätning med radar
Hastighetsmätning med slangar
Bil-förföljelsestudier
Videofilmning

Beteendestudier

> Interaktionsstudier, vem ger vem företräde
> Konfliktstudier
> Mätning av förares reaktioner eller belastning
Intervjuer

>
>
>
>
>

00

Färdintervjuer
Besöksintervjuer
Telefonintervjuer
Postenkät
Resedagbok

Källa: Kompendium från Lunds Tekniska Högskola, institutionen för Teknik och Samhälle.
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6.1 Inledning
Den attraktiva staden är en förutsättning
också för att lösa miljöproblem. Minskad
biltrafik ökar stadens värden och gör den
mer attraktiv samtidigt som minskad biltrafik är nödvändig för att nå klimatmålen,
bullermålen och luftkvalitetsmålen.
Transportsystemet påverkar miljön
vid dess byggande, drift, underhåll och
avveckling samt vid systemets användning
av trafiken. Material kommer i omlopp
och emissioner uppstår. Ämnen sprids och
omvandlas. Vid olyckor kan farliga ämnen
spridas okontrollerat.
Transportsystemets miljöproblem
innebär förluster i välbefinnande och hälsa
för människan och innebär ofta negativa
konsekvenser för flera av de ekosystemtjänster vi är beroende av samt påverkar i
övrigt djur samt natur- och kulturmiljöer
negativt. Det medför i praktiken restriktioner för transportsystem och användning
av mark. Hur stadens ytor används och
fördelas påverkar i sin tur vilka avstånd
och sträckor som behöver överbryggas av
transporter och infrastruktur och vilka
förutsättningar som ges för olika färd
medel.
Om biltrafik och vägtransportsystem
tillåts växa i en större stad kommer trafikanläggningarna att bli dominerande och
skapa stora barriärer, vilket i sin tur skapar
tillgänglighetsproblem. Dels direkt genom
dålig framkomlighet för biltrafik i stadens
centrala delar, dels indirekt genom att

handel och andra verksamheter flyttar ut
från centrum till externa lägen nära större
trafikleder.
En fortsatt ökning av biltrafiken innebär
också att buller, luftföroreningar och
utsläpp av klimatpåverkande gaser ökar.
Omfattande biltrafik och stora miljöstörningar i stadens centrum kan skapa
otrivsel och sociala problem. Detta kan
leda till utflyttning av boende och handel,
vilket ökar behovet av trafikinfrastruktur
och resande, vilket i sin tur medför ännu
större miljöstörningar. En planering som
ensidigt försöker tillgodose biltrafikens
behov riskerar därför att leda till förslummade och utarmade stadscentra. En sådan
negativ utveckling har sedan länge varit ett
faktum på många håll i usa, men förekommer i mindre uttalad form även i Sverige
och övriga Europa. En mer aktiv styrning
mot en attraktiv stad måste därför innefatta en begränsning av biltrafiken genom
aktivt arbete med markanvändning, trafiksystem och beteendepåverkan.
Men det handlar inte bara om att
mycket buller, avgaser och annan påverkan
gör staden mindre attraktiv. Det handlar
också om att positiva miljöaspekter gör
staden mer attraktiv, som vackra utblickar,
god ljudmiljö, värdefulla kultur- eller
naturmiljöer och friskt vatten.

STADENS ATTRAKTIVITET

En stad är mer än summan av sina delar.
Stadens kännetecken är mångfald och
variation. Miljöpåverkan från trafiken är i
viss utsträckning oskiljaktigt förenad med
just den trafik som är en förutsättning för
att staden ska fungera. Men om påverkan
blir dominerande, så minskar den stadens
attraktivitet och förstör den mångfald som
skapar en attraktiv stad. Om man å andra
sidan begränsar trafiken för att komma
tillrätta med dess miljöpåverkan riskerar
man att slå undan förutsättningarna för en
rad av stadens positiva kvaliteter. Trafiken
är både en förutsättning för en attraktiv
stad och ett hot mot stadens attraktionskraft.
Trafikens miljöpåverkan är en viktig
del av förklaringen till vilka städer eller
områden i städer som upplevs som
attraktiva eller mindre attraktiva. Städer
och stadsdelar med stora trafikmängder
och därav följande störningar i form av
buller, luftföroreningar och nedsmutsning
av mark och vatten blir gärna mindre
attraktiva, och många människor väljer att
bosätta sig på andra platser.
Under senare år finns en tendens i Sverige och andra länder att intresset ökar för
att bo centralt även i stora städer. En norsk
undersökning 51, har studerat storstadsmänniskors preferenser vid bostadsval och
hur bostadsvalet påverkar aktiviteter och
resmönster.

Blommande träd bland
cyklar och bussar. Minskad
biltrafik är nödvändig för att
nå klimatmålen, bullermålen
och luftkvalitetsmålen.
Att cykla stärker människors
välbefinnande.
Foto: Mikael Svensson/
bildarkivet.se.
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TRAFIKANTERNA

Trafiken som sådan påverkas till en viss del
av de miljöproblem som den orsakar. Trafikanterna utsätts som individer för buller,
vibrationer och luftföroreningar. Trängsel
drabbar i första hand trafikanterna själva.
Övriga miljöproblem torde inte utgöra
någon viktig påverkan för trafikanter.
Buller påverkar negativt även dem som
färdas i motorfordon, särskilt lågfrekvent
buller. Buller kan dessutom vara en
betydande störningskälla för gående och
cyklister. Buller och luftföroreningar från
biltrafiken kan påverka människor till att
inte välja att gå eller cykla.
Vibrationer i fordon kan utgöra ett betydande problem för chaufförer. Vibrationer
vid sidan av vägen påverkar knappast
trafikanterna.
Trafikanterna exponeras även för
luftföroreningar. De flesta trafikrelaterade
luftföroreningar uppvisar högre koncentrationer i trafikmiljöer än i andra miljöer.
Även om de flesta människor vistas i
trafiken endast korta stunder varje dag kan
därför den exponering som de utsätts för i
trafikmiljöer svara för en betydande del av
den totala exponeringen.

TRAFIKENS HÄLSOPÅVERKAN
De mest betydande sätten som trafiken
påverkar människors hälsa på är trafikolyckor, buller och luftföroreningar. Till
detta kommer vibrationer, ljusstörningar
och lokalklimat, som också medför en viss
hälsopåverkan.
En annan typ av hälsopåverkan gäller
hur valet av färdmedel och grad av kropps-

lig rörlighet påverkar människors hälsa
och välbefinnande. Dessa förändringar är
av stort intresse för folkhälsan. Vårt stillasittande i vardagen har lett till att Världshälsoorganisationen (who) beräknar att
fysisk inaktivitet är den fjärde största
riskfaktorn till att dö i förtid.
Det finns data som pekar mot att
betydligt fler människor dör i förtid på
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mer påverkas folkhälsan positivt.
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52 Prop.
2002/03:35,
Prop.
2007/08:110
53 Statens
folkhälsoinstitut
(2013). Främja
goda levnadsvanor genom åtgärder i livsmiljön.
Planera och följ
upp fysisk aktivitet.

grund av ett alltför stillasittande liv än av
trafikolyckor eller av trafikens luftföroreningar. Uppenbarligen medverkar den
motordrivna trafikens dominerande andel
av resorna i våra städer till att människor
rör sig allt mindre. Ökad andel gång- och
cykeltrafik främjar däremot folkhälsan.
Fysisk inaktivitet kostar svenska
samhället stora pengar. Enbart i sjukvårdskostnader handlar det om 6 miljarder
kronor om året. Det övergripande målet
för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor för hela befolkningen 52
och elva målområden är vägledande för
folkhälsoarbetet. Kommuner, landsting
och länsstyrelser har nyckelpositionerna i
folkhälsoarbetet.
Studier visar att möjligheten och lusten
till aktiv transport beror på faktorer som
t.ex. barns självständighet samt könsskillnader. Föräldrar som upplever faror med
att cykla eller gå till skolan påverkar graden av barns vardagsrörelse negativt. Föräldrar ser också oftare faror för flickor. Det
är trafiksäkerheten som oroar föräldrar
mest. Andra viktiga faktorer är föräldrars
socioekonomiska status och tillgång till bil
samt avståndet mellan hem och skola eller
arbete.53

KLIMATPÅVERKAN

AVGRÄNSNINGAR

Den övergripande målsättningen för allt
miljöarbete är att de stora miljöproblemen
ska vara lösta inom en generation. Inom
ramen för formuleringar och preciseringar
av miljökvalitetsmålen innebär en generation att målen ska uppnås senast år 2020.
I många fall går dock utvecklingen åt fel
håll. Utsläppen av koldioxid från transporter har i och för sig minskat senaste
åren men utvecklingen är långt ifrån
tillräcklig för att nå klimatmålen. Vi reser
längre, inte bara till arbete och service,
även fritidsresorna blir fler och går till mer
avlägsna resmål. Varutransporterna blir
också längre. Tillverkning och handel blir
mer och mer globala.
Transportområdets bidrag till en
hållbar utveckling kan bestå av flera olika
faktorer, exempelvis att prioritera hållbara
trafikslag, utveckla effektivare person- och
godstransporter, välja miljövänliga fordon
och att påverka människors val genom
aktiv information och ett miljöanpassat,
attraktivt trafiksystem.
Reslängder och resmöjligheter påverkas
också i hög grad av hur vi bygger upp våra
samhällen. Hur tätt vi bygger och hur vi
lokaliserar bostäder och verksamheter i
förhållande till varandra.
Men också det omvända gäller att planeringen av samhälle och transportsystem
påverkar hur vi reser. Trafiksystemen
måste alltså samverka med bebyggelsen.

I detta avsnitt behandlas förutom fysisk
aktivitet endast direkta miljöaspekter
av trafiken och inte följder av dessa. De
direkta miljöaspekter som behandlas och
som har störst betydelse för hälsa och
stadens attraktivitet är:
> Buller
> Vibrationer
> Klimatpåverkan
> Luftföroreningar
> Förorenad mark och vatten
> Magnetiska fält

6.2 Olika typer av miljöoch hälsopåverkan
FYSISK AKTIVITET

who:s definition av hälsa lyder: ”Hälsa är
ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt
och socialt välbefinnande och ej endast
frånvaron av sjukdom eller handikapp”.
Det är därför viktigt att studera hur den
omgivande miljön kan utformas för att
medverka till dels en ökad fysisk aktivitet
för att motverka sjukdom och förtida död,
dels en hög grad av välbefinnande när man
vistas i miljöer som man är fysiskt aktiv i.
Sambandet är tydligt mellan fysisk
aktivitet, hälsa och välbefinnande. Vi mår
bättre och blir gladare av rörelse, träning
och motion i vardagen. Fysisk aktivitet
bidrar också till ett längre liv genom
att motverka förtida dödlighet. Fysisk
aktivitet har till exempel påvisad positiv
effekt för att förebygga och behandla
vanliga sjukdomar som bröstcancer, tjocktarmscancer, prostatacancer, hjärt- och
kärlsjukdomar, högt blodtryck, stroke,
benskörhet, Parkinsons sjukdom, diabetes,
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL),
demens och depression. Fysisk aktivitet
stimulerar till nybildande av hjärnceller
och har därför positiv effekt på inlärningsförmågan hos både unga och gamla.
Stora effekter fås av att gå från fysisk
inaktivitet till en måttlig grad av fysisk
aktivitet. Ökningen av den positiva
effekten från måttlig till hög grad av fysisk
aktivitet är mer begränsad. För att uppnå
en positiv hälsoeffekt på hälsan behöver

vuxna minst 30 minuter per dag av måttlig
till intensiv rörelse som exempelvis en
rask promenad. För att förhindra diabetes,
övervikt och fetma verkar det krävas 50–80
minuter om dagen och för att förhindra
åderförkalkning kan det handla om upp
till 90 minuter per dag av rörelse med
måttlig intensitet. Barn behöver vara
fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag.
En stor del av den vuxna befolkningen
är otillräckligt fysiskt aktiv. De rekommenderade miniminivåerna av fysisk aktivitet
ska bestå av minst 10 minuters pass åt
gången, men mätningar av vuxna svenskars fysiska aktiviteter visar att det är bara
några få procent av både män och kvinnor
som är fysiskt aktiva på det sättet.

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Vad är problemet?

Utsläppen av växthusgaser, huvudsakligen
koldioxid, från transporter i Sverige har
minskat sedan 2008 och låg 2013 under
1990 års nivå. Framförallt har energi
effektivare fordon bidragit till utvecklingen men även ökad andel förnybar
energi. Att personbilstrafiken och den
tunga lastbilstrafiken inte är högre än
vad den var 2008 har gjort att åtgärderna
i ökad energieffektivitet och ökad andel
förnybar energi fått fullt genomslag. Samtidigt krävs betydligt större minskningar
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av utsläppen framöver för att nå de klimatmål som regering och riksdag har satt upp.
Samband mellan trafikmängd, trafikslag och begränsad klimatpåverkan

Trafikprognoserna med dagens fattade
beslut om åtgärder och styrmedel pekar
på kraftigt ökad trafik framöver. Dessa
prognoser tar inte hänsyn till om detta
kan ske inom hållbarhetens ramar. Utredningar gjorda av Trafikverket, Elforsk och
Svensk Energi, Utredningen för fossilfri
fordonstrafik (nedan kallad Utredningen),
Europeiska Miljöbyrån, Internationella
Energiorganet (iea), fn:s klimatpanel (ipcc
5ar) m.fl. pekar på att klimatmålen inte kan
nås enbart med tekniska åtgärder. Det krävs
som Trafikverket skriver i underlaget till
färdplan 2050 även en förändrad inriktning
i planering och utveckling av samhälle och
infrastruktur. En inriktning mot minskad
biltrafik samt förbättrad logistik och bättre
utnyttjande av alla trafikslag så att lastbils
trafiken inte ökar. Jämfört med tekniska
åtgärder, som till stor del kräver eu-beslut
som till exempel koldioxidkrav på nya bilar,
har Sverige stor rådighet själva styra utvecklingen mot mer trafiksnåla samhällen.
Genom åtgärder såsom förtätning, funktionsblandning, utformning av infrastruktur i staden utifrån gående och cyklister,
förbättrad kollektivtrafik m.m. i kombination med styrmedel finns möjlighet att ta
ökade behov av resor i kollektivtrafik, gång

FAKTA Klimatpåverkande gaser

>

En del av gaserna i jordens atmosfär, främst vattenånga och koldioxid,
har en förmåga att absorbera värmestrålning. De hindrar inte solljuset

från att nå ned till jordytan och värma upp den, men de fångar effektivt upp
en del av den värmestrålning som sänds tillbaka från jorden ut i rymden.
Atmosfärens naturliga växthuseffekt är en förutsättning för livet på jorden.
Utan den skulle det vara nästan 35 grader kallare vid jordytan än det är i dag.
Utsläpp av koldioxid, metan och vissa andra gaser förstärker atmosfärens
växthuseffekt och kan därigenom åstadkomma långvariga klimatförändringar,
i första hand stigande temperatur.
Förstärkningen av växthuseffekten beror i första hand på att luftens halt
av koldioxid blir allt högre. Människans förbränning av fossila bränslen och
avverkningen av skogar har på några hundra år tillfört atmosfären koldiox-
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och cykel så att biltrafiken kan minska.
På motsvarande sätt kan förbättringar av
logistik och användande av andra trafikslag
i kombination med styrmedel göra att
lastbilstransporterna kan minska.
En sådan utveckling av städerna har
också många andra fördelar. Det bidrar till
minskad energianvändning och därmed
minskad sårbarhet vid energikriser. Hälsan
förbättras för befolkningen genom mer
gång och cykel samt minskade emissioner
av luftföroreningar och buller. Tillgängligheten ökar även för de utan bil. Stadsutveckling med ökad täthet, funktionsblandning och utformning för gående och
cyklister har också visat sig öka den sociala
integrationen och jämställdheten. En minskad utbredning av städerna gör också att
anspråket på värdefull mark för jordbruk,
skogsbruk och rekreation minskar.
Att utveckla städerna till att bli tätare,
grönare och mer funktionsblandade
handlar mer om att göra rätt från början
än att det nödvändigtvis kostar mer
för samhället. Tätare städer minskar
samhällets kostnader för utbyggnad av
infrastruktur för gator, vägar, vatten och
avlopp m.m. En överflyttning från bil till
gång, cykel och kollektivtrafik innebär ett
bättre utnyttjande av tillgängliga utrymmet i staden. Breda gator och vägar kan
göras smalare och utrymmet kan användas
både för förtätning och för gång, cykel och
kollektivtrafik. En förtätning av staden

ökar möjligheterna att skapa en attraktiv
och kostnadseffektiv kollektivtrafik.
Gällande lagstiftning, gränsvärden
och riktlinjer

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan
innebär att halten av växthusgaser i
atmosfären ska stabiliseras på en nivå
som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och
i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för
att detta globala mål kan uppnås.
I regeringens klimat- och energiproposition från 2009 ges beskrivs målvisionen
om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser till 2050. I propositionen presenterar regeringen också målet
om en fossiloberoende fordonsflotta till
2030, utan att närmare definiera vad målet
innebär. Olika förslag till tolkning av målet
har gjorts sedan dess. Trafikverket tolkade
målet som en minskning av användningen
av fossil energi till vägtransporter med
80 procent i samband med Kapacitets
utredningen och framtagning av underlag
till Färdplan 2050. Denna tolkning har
även använts av andra såsom kommuner
(till exempel Göteborgs stad) och Svensk
Energi/Elforsk som använde det vid fram-

tagning av en handlingsplan för fossiloberoende fordonsflotta. Även utredningen
för fossilfri fordonstrafik föreslår detta
som etappmål för 2030 dock med basåret
2010. Regering och riksdag har ännu inte
tagit ställning till utredningen och dess
förslag till etappmål.

>>

Metod för att beräkna effekter av

koldioxidutsläpp
Energianvändningseffekter steg 1- och 2åtgärder är ett verktyg som används för översiktliga beräkningar av effekter på koldioxid
utsläpp för vissa åtgärder. Modellen kan
användas för effektberäkning av fem åtgärdsområden:

>
>
>
>

Lokalisering av bostadsetablering
Lokalisering av handelsetablering
Testresenärsprojekt inom kollektivtrafiken
Cykelåtgärder (som ett komplement till
verktyget GC-kalk)

> Parkeringsavgifter vid arbetsplatser
Modellen beräknar enbart effekter i form av
förändrad energianvändning och förändrade koldioxidutsläpp. Beräkningarna sker på
en översiktlig nivå, och verktygen innehåller
schablondata som måste anpassas till varje
åtgärds specifika förutsättningar för att ge
kvalitativa resultat.
Verktyget finns på www.trafikverket.se

Bullerutsatta parker och
rekreationsområden blir
sällan attraktiva och väl-
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besökta. Exempel på en
park som inte är bullerstörd i Karlshamn.
Foto: Sari Wallberg.

BULLER

När vi betraktar illustrationer över landskap och stadsdelar ser vi det som still
bilder utan ljud. I verkligheten finns alltid
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ljud med. De många ljuden bildar ett komplext ljudlandskap som ständigt förändras.
Vissa ljud som passar in i sammanhanget
förstärker den totala upplevelsen positivt

FAKTA Ljudmått

>

Buller kan mycket förenklat beskrivas med ljudstyrka. För beskrivning

av ljudstyrka används ofta ljudnivå i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A”

Den maximala ljudnivån är den högsta
förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage.
När det gäller vägtrafik har den ekvi-

anger att de olika frekvenserna i ljudet

valenta ljudnivån ett relativt entydigt

har viktats på ett sätt som motsvarar hur

samband med störning och även hälso-

det mänskliga örat uppfattar ljudstyrka.

effekter av buller, särskilt vid höga

Decibel anger mätetal i en logaritmisk

trafikflöden och på längre avstånd från

skala relativt en referensnivå. Skalan

vägen. Nära vägar med lite trafik, men

är sådan att en ökning med 3 dBA av

där det förekommer tung trafik i inte

en ljudnivå innebär en fördubbling av

ringa omfattning, svarar den maximala

ljudeffekten.

ljudnivån under en fordonspassage och

Ett mer jämnstarkt buller kan med
fördel beskrivas med den genomsnittliga

antal passager bäst mot störningar.
När det gäller tågtrafik är som regel

ljudnivån. Vid gles trafik med enstaka

(för järnvägar med relativt få tåg) den

fordonspassager är däremot ljudnivån

maximala ljudnivån och antal passager

under passagen och antalet passager

det mått som bäst svarar mot störningar.

under aktuell tidsperiod viktiga för
störningens omfattning.
I Sverige används därför två olika

Stomljud är buller som sprids genom
marken och till byggnader som vibrationer. När byggnaden vibrerar alstras

exponeringsmått för trafikbuller; ekviva-

buller som kan störa dem som vistas i

lent respektive maximal ljudnivå.

den. Stomljud upplevs generellt som mer

Med ekvivalent ljudnivå avses en
medelljudnivå under en given tidsperiod.
För trafikbuller är tidsperioden i de
flesta fall ett dygn.

störande än luftburet ljud.

medan andra ljud som stör, dvs. buller,
försämrar upplevelsen.
En god miljö kan bara uppnås när
tillräcklig frihet från buller finns och där
önskvärda ljud träder fram. Ljudnivån för
buller måste då vara tillräckligt låg. Vad
som är tillräckligt låg ljudnivå varierar
mycket beroende på tid och plats samt på
människornas aktiviteter.
I många fall är bullret så kraftigt att
välbefinnandet påverkas påtagligt. Detta
kan på sikt leda till bestående hälsoförluster. Samhället arbetar därför kraftfullt för
att lösa problemen.
Vad är problemet med buller?

Buller är den miljöpåverkan av trafik som
flest människor upplever som störande.
De flesta blir störda i bostaden, både
inomhus och utomhus. Bullerstörningar
på arbetsplatser är mindre vanligt, men
förekommer exempelvis vid skolor och
andra arbetsplatser som är beroende av
bullerfrihet. Buller i fritidsmiljöer upplevs
också ofta störande, särskilt när människor
söker sig till lugna områden för att koppla
av.
Bostäder som utsätts för buller sjunker i
värde. Studier som har gjorts av villapriser
pekar på att en bullernivå på 65 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus sänker en fastighets värde med 30 procent. Gator med
mycket höga bullernivåer kan tendera att
bli förslummade, särskilt om husen saknar

FAKTA Bullerpåverkan

>

Trafikbuller kan påverka männ-

och därigenom försvåra möjligheten att

iskors hälsa, prestationer och

föra samtal. För fullgod taluppfattning,

välbefinnande genom:

även för känsliga grupper, bör det

>
>
>
>
>
>

Sömnstörningar

störande bullrets nivå inte överstiga

Påverkan på talkommunikation

LAeq 35 dBA enligt WHO guidelines, dvs.

Störning av vila/återhämtning

10–15 dBA lägre än nivån på avslappnat

Koncentrationssvårigheter

tal.

Effekt på prestation och inlärning
Psykosociala och psykosomatiska

Effekter på prestation och inlärning

effekter och symptom

uppkommer då information maskeras

> Högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdom
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Trafikbuller i omgivningen har inte

bland annat på uppgiftens art, bullrets

tillräckligt höga nivåer för att kunna

egenskaper och faktorer hos individen.

förorsaka hörselskador. Däremot orsakar

En konsekvens av buller är ökad trötthet

trafikbuller störningar vid främst sömn

vid arbetsdagens slut. Barns inlärning

och talkommunikation och i övrigt som

och läsförmåga försämras av buller.

allmänna störningar som kan leda till

tyst sida eller har stor andel enkelsidiga
lägenheter som vetter mot gatan. Antalet
personer som är exponerade för trafik
buller över 55 dBA bedöms i Sverige uppgå
till mellan 1,6–2,4 miljoner (vägtrafik och
spårburen trafik).
Arbetsplatser och skolmiljöer påverkas
också negativt av buller. Det är främst
prestation och inlärning som påverkas.
Rekreationsmiljöer måste vara rimligt
bullerfria, om de ska ge den rekreation
som eftersträvas. Ett av de viktigaste målen
för många människor, när de besöker
rekreationsmiljöer, är att komma bort från
buller och andra störningar. Bullerutsatta
parker och rekreationsområden blir därför
sällan attraktiva och välbesökta, åtminstone inte om det finns tystare områden
tillgängliga.
När människan utsätts för buller i bostaden eller på arbetsplatsen är den vanligaste
reaktionen en känsla av obehag, men
buller kan också orsaka stressreaktioner,
trötthet, irritation, blodtrycksförändringar
och sömnstörningar samt störa samtal. Se
vidare faktarutan till höger.
54 Trafikverket
(2012), Samhällsekonomiska principer och
kalkylvärden för
transportsektorn:
ASEK 5 Kapitel
10 Buller. Trafikverket publikation 2012:085.

och koncentrationsförmågan påverkas.

Samband mellan trafikmängd,
trafikslag och buller

Ökad bullernivå ger ökad störning och
ökade hälsoeffekter av buller. För väg
trafiken finns samband framtagna mellan
samhällsekonomisk störningskostnad och
ekvivalent bullernivå, se rapport asek 5.54

stressrelaterade psykosociala och psyko

Psykosociala och psykosomatiska

somatiska symptom, förhöjt blodtryck,

symptom, som irritabilitet, huvudvärk,

hjärt-kärlsjukdom m.m.

trötthet, nedstämdhet och minskad
social interaktion kan uppkomma vid

Sömnstörningar kan uppkomma i form

långvarig exponering för buller. Buller

av olika effekter under insomnings

är en stressfaktor som i samverkan med

fasen och sömnfasen. Människor vänjer

andra belastningsfaktorer och beroende

sig inte vid buller ens efter många års

på individens känslighet och förmåga att

exponering. Oregelbundet buller och

kunna hantera stress kan förstärka andra

stora skillnader mellan bakgrundsnivå

psykosociala och psykosomatiska besvär.

och toppnivå medför större risk för
störning än ett jämnt, regelbundet och

Buller från vägtrafik medför risk för

förutsägbart buller. Vissa grupper bland

förhöjt blodtryck (2–4 gånger förhöjd

befolkningen är mer känsliga för buller

risk för boende som utsätts för höga

än andra. Känsliga grupper är barn och

ljudnivåer från 55 dBA och däröver

ungdomar, äldre, sjuka, skiftarbetare och

jämfört med boende i områden med låga

personer som själva anser sig buller-

ljudnivåer). Risken för hjärt-kärlsjuk-

känsliga. För att skydda människor mot

dom/hjärtinfarkt ökar också (upp till 1,5

störningar av buller under insomning och

gånger förhöjd risk). Huvudhypotesen

sömn bör den maximala ljudnivån vid en

för att förklara hur buller påverkar

bullerhändelse inte överskrida 45 dBA

risken för blodtryckssjukdom eller annan

inomhus i sovrum.

hjärt-kärlsjukdom är att buller framkallar
stress genom fysiologiska och/eller

Påverkan på talkommunikation uppkom-

psykologiska mekanismer.

mer genom att buller kan maskera talet

Sambandet varierar för olika bullernivåer
och trafikslag men kan förenklat beskrivas
med att om den ekvivalenta ljudnivån från
vägtrafik utomhus ökar från 55 dBA till 60
dBA så fördubblas störningskostnaden.
Bullernivån påverkas av trafikmängden.
En fördubbling av biltrafiken innebär att
bullernivån fördubblas, dvs. den ekviva-

lenta ljudnivån ökar med 3 dBA.
Tung trafik bullrar mycket mer än
personbilar. Den maximala ljudnivån för
en lastbil kan normalt vara mellan 75–85
dBA på 10 m avstånd vid hastigheten 50
km/tim. En personbil på samma avstånd
kan ha mellan 68–75 dBA. Stadsbussar
är tystare än tunga lastbilar, men bullrar
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Många bostäder i Sverige är exponerade för buller från vägtrafik. Det handlar ofta om större vägar och gator som går igenom eller i direkt anslutning till bostadsområden eller samhällen. Ju högre trafikens hastighet är desto större blir bullerkonsekvenserna. Foto: Bjarne Holmgren, Trafikverket.

betydligt mer än personbilar. Bulleremissionerna varierar dock beroende på busstyp. Eldrivna bussar är inte mer bullriga än
personbilar. Hastigheten påverkar också
bullret. En sänkning från 50 till 30 km/tim
medför att ekvivalentnivån minskar med
omkring 2 dBA. En höjning från 50 till 70
km/tim ger en bullerökning med 4 dBA.
Huvuddelen av bullret (utomhus)
kommer från däck och vägbana redan från
hastigheter på ca 30–40 km/tim. För tunga
fordon dominerar dock motorbullret upp
till ca 50–70 km/tim. Olika beläggningar
medför olika mycket buller. Speciella bullerdämpande beläggningar (dränasfalt) kan
ge upp till 8 dBA tystare trafik än vanlig
beläggning. Bullerdämpande beläggning
ger tystare trafik även vid låga hastigheter,
eftersom en del av bullerdämpningen
beror på att motorljudet absorberas av
hålrummen i beläggningen i stället för
att reflekteras. Val av mindre och slätare
sten i beläggningen än vad som finns
i traditionella beläggningar kan också
bidra till mindre bullerexponering till låga
kostnader.

Förhållandet att dubbdäck används i
Sverige har medfört att vägbeläggningarna
är bland de bullrigaste i Europa. Dubbdäcken medför också att förekommande
”tysta” vägbeläggningar försämras
ljudmässigt redan på en vintersäsong. En
ytterligare effekt är att tysta däck ger mindre bullereffekt på våra vägar jämfört med
länder där dubbdäck inte används.
Nivån 55 dBA ekvivalentnivå för dygn
10 m från gatumitt riskerar att överskridas
vid en biltrafikmängd på cirka 1 000
fordon/dygn (50 km/tim, dubbelsidig
bebyggelse). Buller från persontågtrafiken
alstras vid kontakten mellan hjul och räls.
För godståg tillkommer ljud från godsvagnar, särskilt om de är olastade. Moderna
spårvagnar är mycket tysta såväl vid
framförande som vid stopp. Moderna hjul
och spår ger inte upphov till det gnisselljud
som karaktäriserade äldre spårvagnar.
I snäva kurvor (horisontalradie mindre än
300 meter) kan även moderna spårvagnar
ge kurvskrik, men med differentialväxlar
på axlarna kan man minimera detta gnisslande. Det största bullret från spårvagn

kommer istället från kylaggregat och
ventilationsutrustning. Även bromsljud
och gnissel kan vara ett problem.
Metoder för att mäta och beräkna
ljudnivåer

Buller kan mätas med ljudnivåmätare. För
att få ett representativt värde bör dock
mätningarna pågå under lång tid för att
kunna vara tillförlitlig och med kontroll av
trafikmängd, väderförhållanden och andra
faktorer som kan påverka bullernivån.
Det finns bra metoder att beräkna
buller. Vid befintliga förhållanden ger
vanligen beräkningar tillförlitligare värde
på bullerförhållandena än vad mätningar
gör. Vid planerade förhållanden är beräkningar den enda metoden att förutse
framtida bullernivåer. Beräkningar kan
göras även för komplicerade förhållanden
genom datoriserade beräkningar som
utgår från en digital terrängmodell. Det
är dock nödvändigt att ha god kunskap
om de topografiska förhållandena för att
kunna göra korrekta beräkningar. Vid
beräkningar av trafikbuller är det dess-

Tabell 6:1. Beslutande riktvärden för trafikbuller. Källa: SFS 2015:216
Högsta bullernivå, dBA
Utrymme

Ekvivalentnivå

Maximalnivå

Inomhus

30

45 (nattetid)

Utomhus frifältsvärden
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utom grundläggande att ha god kunskap
om trafikmängderna fördelat på lätta
och tunga fordon. Löpande mätningar av
trafikflöden är dessutom betydelsefulla
som en av flera grunder till planering och
uppföljning av transportsystem.
Kriterier för värdering av vilka
störningar som är godtagbara

55 Ljudlandskap
för bättre hälsa,
årsrapport 2004.

Ett samhälle helt utan bullerstörningar
torde vara omöjligt att uppnå. Detta beror
bl.a. på att människor är olika känsliga
mot buller, vilket gör att upplevelsen
av störning kan variera från person till
person. Ljud från verksamheter som
man upplever som roliga, nyttiga eller
nödvändiga accepteras betydligt mer än
ljud från verksamheter som man betraktar
som tråkiga, skadliga eller onödiga. Buller
är definitionsmässigt ”icke önskat ljud”.
Det finns alltså ingen hörbar ljudnivå
under vilken ett ljud inte kan uppfattas
som buller. I bostadsområden med mycket
låga bullernivåer (ekvivalentnivå <45 dBA)
är dock endast ett par procent störda av
vägtrafikbuller.55
De riktvärden som finns för buller har
utgått från samband mellan ljudnivåer och
förekomsten av bullerstörningar i en normalbefolkning. Det långsiktiga riktvärdet
för acceptabel ljudkvalitet utomhus är 55
dBA. Vid detta värde upplever ungefär 20
procent av en normalbefolkning buller
från vägtrafiken som ”störande” eller

– Vid fasad

55

– Vid uteplats

50

– Bostad högst 35 m2, mätt vid fasad

60

”mycket störande” när man befinner sig
i huvudsak inomhus. För samma andel
störda av tågbuller krävs ungefär 5 dBA
högre ljudnivå.
Maximalnivåer

Det är ofta de maximala ljudnivåerna som
är avgörande för hur störande trafikbuller
upplevs. Den maximala ljudnivån vid varje
ljudhändelse, antal ljudhändelser och
hur länge maximalnivån pågår ger ett bra
underlag för bedömning av hur störande
bullret kan vara. Även om riktvärdena för
ekvivalent ljudnivå inte överskrids kan
det förekomma maximala ljudnivåer som
är så höga och inträffar så ofta att de ger
en icke godtagbar störning. Riktvärden
för maximalnivåer tillämpas därför dels
för inomhusnivåer nattetid (45 dBA), dels
för nivåer vid uteplats (70 dBA). För järnvägstrafik, där antalet bullerhändelser är
litet, är normalt den maximala ljudnivån
dimensionerande.
Ekvivalentnivåer

Den ekvivalenta ljudnivån för dygn kan
beskrivas som den konstanta ljudnivån
som under ett dygn ger lika mycket ljud
energi som den verkliga fluktuerande
ljudnivån under samma tidsperiod. Den är
en viktig bedömningsgrund för störningar
av vägtrafikbuller och tågbuller för järnvägar som trafikeras av ett stort antal tåg.
Måttet beskriver bara ljudnivå, exempelvis

70

55 dBA, och buller med samma ekvivalenta
ljudnivå kan därför ha mycket olika karaktär i övrigt.
Den största skillnaden mellan olika ”55
dBA-verkligheter” är avståndet till trafikleden. 55 dBA kan uppnås exempelvis 100
m från en väg med 8 000 f/d och 110 km/
tim. Samma 55 dBA kan också uppnås 20
m från en väg med 2 000 f/d och 50 km/
tim. I det första fallet är ”ljudverkligheten”
ett ganska jämnt brus med maximala
ljudnivåer som ligger bara några dB över
bakgrundsbruset. I det andra fallet är det
för det mesta tyst, men ibland passerar
en bil och ger höga maximala ljudnivåer.
Störningsupplevelserna blir mycket olika.
Den avlägsna vägen hörs nästan inte alls
inomhus och stör inte tv-tittande, samtal
eller nattsömn. I gengäld ligger dess brus
som en slöja över alla utomhusaktiviteter.
Den lilla, närbelägna vägen kan störa
telefonsamtal och väcka den som försöker
sova. Men för det mesta är det tyst, och
på natten kan det gå en kvart eller längre
mellan varje bil.
Tidsvariation

Trafikens tidsvariation över dygnet, veckan
och året ser litet olika ut på olika vägar.
Normalfallet är 10 procent av trafiken
under natten (22–06), mindre trafik under
helgerna och mindre trafik under vintern
och under juli. På större vägar med stor
andel långdistant trafik är dock nattande-
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len högre, speciellt för den tunga trafiken,
och helg- och sommarandelen högre. Om
trafikens tidsvariation avviker från den
normala bör den beräknade ljudnivån
korrigeras för detta.
Järnvägstrafiken är jämnare fördelad
över dygnet än vad vägtrafiken är. Skillnaderna mellan olika järnvägssträckor
är dock större. Man måste därför alltid
beakta dygnsvariationen vid bedömning av
järnvägsbuller.
Nivåer utomhus

Utenivåerna är enklast att beräkna och
beror mest på faktorer som väg- eller
banhållaren eller kommunen kan påverka.
Utenivåerna är intressanta dels i sig
själva, genom att de påverkar störningen
vid utomhusaktiviteter, dels genom att
de påverkar vilka innenivåer man kan
åstadkomma. En bra utemiljö förutsätter
god ljudmiljö, inte bara frånvaro av akut
ljudstörning. Riktvärdet på 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad är därför inte
en garant för en god ljudmiljö utomhus
i bostadsområden. Endast vid LAeq,24
<45 dBA kan man med säkerhet planera för
en god ljudmiljö, där ljudmiljön domineras
av positiva ljud som fågelkvitter, ljud från
vattendrag eller endast obetydliga inslag av
hörbart trafikbuller.
Nivåer inomhus

Innenivån påverkas främst av utenivån,

fasadreduktionen och rumsinredningen.
Ett mjukt inrett rum, med heltäckningsmatta, tunga gardiner och mjuka
möbler kan ha 10 dBA lägre ljudnivå än
ett omöblerat rum. Ett ”normalt” rum,
med plastmatta på golvet, tunna gardiner
och vanliga möbler, är cirka 5 dBA tystare
än ett omöblerat rum. Vid bedömning
av ljudnivåer inomhus brukar man anta,
att ljudnivån är 25–30 dBA lägre än
ljudnivån utanför fasaden (omräknat till
frifältsvärde). Fasadreduktionen för oskärmat buller vid vägar med hög hastighet
(minst 70 km/tim) kan normalt antas vara
30 dBA eller kan bli 30 dBA med enkla
tätningsåtgärder.
Gällande lagstiftning, riktvärden
och riktlinjer

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
beskriver bland annat en god och hälsosam livsmiljö i städer, tätorter och annan
bebyggd miljö. Det innebär en god ljudmiljö där människor vistas och att betydande problem med buller från vägtrafiken
inte finns.
I regeringens förordning (2015:216) om
trafikbuller anges riktvärden för trafikbuller.
Riktvärden för trafikbuller som normalt
inte bör överskridas vid nybyggnad av
bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig
ombyggnad av väg/järnväg:

>>

Riktvärde för ekvivalentnivå utomhus vid

fasad är 55 dBA. Ekvivalentnivå inomhus 30
dBA eller maximalnivån 45 dBA inomhus som
får överskridas högst 5 gånger per natt. Maxi
malnivån 70 dBA utomhus bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem
gånger per timme mellan kl 06.00 och 22.00.

Meningen med beslutade riktvärden är att
vid mer långsiktiga åtgärder, såsom byggnation av bostäder och trafikinfrastruktur,
från början skapa en god eller åtminstone
en godtagbar miljö. Pågående forskning
visar att en god miljö som rimligen svarar
mot miljökvalitetsmålen, innebär att ekvivalentnivån utomhus måste vara under
40–45 dBA. En sådan nivå kan uppnås vid
fasader mot innergårdar men ej mot gator,
där det i många fall är svårt att ens komma
ned till 55 dBA. En ”tyst sida” mot en gård
och en bullrigare gata kan upplevas som
en god eller en godtagbar miljö för genomgående lägenheter, förutsatt att ljudisoleringen är mycket god på den bullriga sidan.
Skolmiljöer är viktiga att uppmärksamma av det skälet att barn är en särskilt
känslig grupp för buller. Studier visar att
höga trafikbullernivåer i skolmiljöer påverkar barns inlärning, minne, koncentration,
uppmärksamhet och störning. Samma
riktvärden som tillämpas för bostäder
bör gälla för skolmiljöer där barnen vistas
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En god miljö kan bara uppnås när
tillräcklig frihet från buller finns.
Foto: Thomas Henriksson.
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utom- och inomhus. Särskilt bör miljöer
för små barn uppmärksammas då vistelse
tid utomhus, lägre riskmedvetenhet,
sämre kontroll över sin ljudmiljö samt krav
på en god ljudmiljö för inlärning ökar med
minskad ålder.
Rekreationsmiljöer

Mätetal för bedömning av ljudkvalitet
föreslås för:
> Områden helt utan samhällsbuller. Värdet
40 dBA mätt som ekvivalentnivån för
den enskilda bullerhändelsen bör inte
få överskridas mer än 10 minuter per
vecka.
> Områden med mycket begränsat samhällsbuller. Värdet 40 dBA mätt som
ekvivalentnivån för den enskilda bullerhändelsen bör inte få överskridas mer
än 5 minuter per dag.
> Friluftsområden i kommunala översiktsplaner. Värdet 45 dBA bör inte få
överskridas mer än 60 min per dag.
> Tätortsnära rekreationsområden. Värdet
45 dBA bör inte få överskridas mer än
120 min per dag.
> Parker. Den ekvivalenta ljudnivån under
den tid parken besöks bör ligga 20 dBA
under nivån för omgivande gator, eller
på högst 45-50 dBA, vilketdera som ger
den högsta ljudnivån.
Mätetalen kan, till skillnad från riktvärdena, användas för alla typer av buller. De

ska kunna användas i kartläggning och
inventering av befintliga miljöer och vara
vägledande för bedömning av områdets
kvalitet.
Värdena avser god miljökvalitet och ska
kunna användas för att definiera ”försumbart buller” i miljökvalitetsmålet ”Storslagen fjällmiljö” och i vissa särskilt känsliga
och utpekade skärgårds- och kustområden
i delområdet ”Hav i balans samt levande
kust och skärgård”.
Mätetal baserade på decibel kan
emellertid endast ge en mycket grov bild
av ett områdes ljudkvalitet. En rad andra
faktorer spelar in, till exempel vilken typ

av positiva ljud som förekommer och hur
de samspelar med områdets visuella miljö.
För att få en detaljerad bedömning av ett
områdes upplevda ljudkvalitet behövs
en sammantagen bedömning baserad på
hur människor upplever ljudmiljön i sin
helhet. Inom forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa har en metod
utarbetats, där grupper av bedömare
aktivt lyssnar på och värderar existerande
ljudmiljöer. Med denna metod kan goda
ljudmiljöer identifieras och skyddas.
Metoden ger också vägledning för åtgärder
som syftar till att förbättra ljudmiljön i
områden med mindre god ljudkvalitet.

FAKTA BUSE – samhällsekonomisk utvärdering av bulleråtgärder

>

BUSE är ett verktyg för samhällsekonomisk beräkning av bulleråtgärder i
anslutning till vägtransportsystemet. BUSE används för att ta fram underlag

för prioritering av bulleråtgärder utifrån samhällsekonomisk lönsamhet.
Åtgärder som kan beräknas med BUSE är:

>
>
>
>
>

fönsteråtgärd (oftast insättning av tilläggsruta, kan också vara fönsterbyte)
skärm för uteplats
skärm
vall
inlösen av fastighet

Resultaten från BUSE kan även användas för att komplettera en kalkyl i ett annat
verktyg, till exempel EVA, för ett objekt där åtgärder för att minska buller ingår.
Verktyget och användarhandledning finns på www.trafikverket.se

FAKTA Vibrationer

>

Vibrationer uppträder i tre former,

är anpassad till kroppens känslighet.

tryckvågor, skjuvvågor och

Fördelen med en frekvensvägning är att

Rayleighvågor. Tryckvågorna påverkar

man då kan uttrycka vibrationsstyrkan i

partiklarna i marken så att de rör sig pa-

ett tal, vilket gör det lättare att beskriva

rallellt med vågutbredningen. Skjuvvågor-

och jämföra olika vibrationer.

na påverkar marken så att partiklarna rör

att skador uppkommer. Risken för skador

riktning. Rayleighvågorna är av störst

beror på vibrationernas intensitet, typ,

intresse för trafikalstrade vibrationer.

våglängd och frekvens. Dessutom inver-

De är en kombination av tryck- och

kar byggnadens kondition, konstruktion

skjuvvågor och påverkar markens par-

och grundläggning. Vibrationer från väg-

tiklar att röra sig cirkelformat. Rayleigh-

och spårtrafik är sällan så starka att de

vågorna överför 2/3 av den energi som

orsakar skador på byggnader.

sprids runt vägen eller spåret.

VIBRATIONER

Med vibrationer avses skakningar som
fortplantar sig i lösa jordmaterial och
överförs till byggnader som kommer i
egensvängning. Här behandlas inte vibrationsproblem i samband med byggande
av väg- och spåranläggningar, utan endast
vibrationer orsakade av trafiken på vägar
och järnvägar.
Vad är problemet?

Det är mycket sällan som vibrationer från
tåg eller bilar orsakar skador, till exempel
sprickor, på normalt grundlagda byggnader. I det samnordiska projektet NordVib
(ngi, 2002) anges indikationer på att
risken för skador på byggnader är mycket
liten vid nivåer under 5,0 mm/s.
För boende invid vägar och järnvägar
blir vibrationerna i deras bostäder aldrig så
höga att man kommer i närheten av akut
risk för skador på personer.56 Störningar
till följd av vibrationer kan yttra sig som
sömnsvårigheter, insomningsproblem,
koncentrationsproblem eller allmän trötthet. Det finns forskningsstudier som visar
att om en person utsätts för vibrationer
i kombination med buller störs sömnen
mycket mer än vid enbart bullerstörning.57
Utmed vissa banor och vägar är bostäder
och lokaler utsatta för vibrationer från
trafik, särskilt i områden där vägen eller
järnvägen och fastigheten är belägna
på mark av lera eller då byggnader är

Vibrationer kan påverka byggnader så

sig vinkelrätt mot vågens utbrednings-

Det är dock ofta svårt att med

Tryck- och skjuvvågen sprids halv

säkerhet avgöra orsakerna till skador på

sfäriskt runt vibrationskällan. Intensi-

byggnader. Byggnader åldras och utsätts

teten avtar således rent geometriskt

för påverkan utifrån i form av sättningar,

med avståndet. Rayleighvågen sprids

tjällyftningar m.m. Skador på byggnader

cylindriskt runt källan. Den geometriska

kan orsakas av alla dessa faktorer.

dämpningen blir då proportionell mot
avståndet. Till detta kommer den mekaniska dämpningen, som orsakas av inre
friktion i materialet.
Vibrationer från väg- och spårtrafik

Töjning kan uppkomma på två olika
sätt. Dels kan byggnaden ligga så nära
vägen att den påverkas av den nedböjning av vägbanan som fordonet orsakar,

skador uppkommer på människor.

den så kallade statiska gropen. Dels kan

Däremot kan de ge upphov till störningar

töjningen orsakas av den vibrationsvåg

och obehag. Hur stora störningarna blir

som sprids längs markytan. Mätning av

beror, utöver vibrationens intensitet, på

töjningens inverkan kan göras genom att

bland annat vibrationernas frekvens,

man mäter rörelser i sprickor i byggna-

tidpunkten och varaktigheten hos

den.

De lägsta vibrationer en människa kan

Egensvängning kan uppkomma om
vibrationsvågen har en frekvens som

uppfatta ligger enligt olika undersök-

ligger nära byggnadens egenfrekvens.

ningar kring 0,1–0,3 mm/s i frekvens-

En förutsättning för resonans är dock

området 10–100 Hz. Enligt ISO 2631 är

att svängningen har en viss varaktighet,

känseltröskeln den enda säkra undre

vilket sällan är fallet med trafikvibra-

gränsen om man vill undvika störande

tioner. I samband med långa godståg

vibrationer.

med enhetslast kan dock problem med

Horisontella vibrationer är mer stö-

egensvängning uppkomma. I övriga fall

rande om man ligger ner. De riktvärden

är risken för att byggnader ska skadas

som finns idag avser enbart sömn. För

av egensvängning mycket liten. Dock

att bedöma vibrationers inverkan på

är resonansen ofta så betydande, att

människor kan man vikta olika frekven-

vibrationsnivåerna är högre i de övre

ser (jämför A-vägningen för buller). I

våningarna på huset än i grunden eller

ISO 2631 finns en frekvensvägning som

bottenvåningen.

belägna mycket nära (järn-)vägen. En grov
uppskattning 58 visar att mer än 3 000
bostadslägenheter vid järnvägar är berörda
av vibrationer över 1 mm/s. För vägar finns
ingen motsvarande inventering.59
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Skador av vibrationer på byggnader
kan orsakas av töjning, egensvängning.

blir inte så kraftiga att direkta fysiska

vibrationerna.
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Samband mellan trafikmängd,
trafikslag och störning

Vibrationsnivåerna i byggnader nära vägar
eller järnvägar är beroende av fordonens
konstruktion, massa och hastighet,
markens förmåga att överföra vibrationer,

56 Banverket
och Naturvårdsverket (2006).
Buller och vibrationer från
spårburen trafik.
Riktlinjer och til�lämpning.
57 Öhrström E et
al (2011). Effekter av buller och
vibrationer från
tåg- och vägtrafik – tågbonus,
skillnader och
samverkan mellan
tåg- och vägtrafik.
Slutrapport från
forskningsprogrammet TVANE.
Avdelningen för
miljömedicin,
Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs Universitet.
58 Pagoldh, C.
(1990). Godstågstrafikens stambanenät, Vibrationsstörningar från
järnvägstrafik i
Sverige. Rapport
S-5967-A, Ingemansson Akustik.
59 Öhrström,
Evy och Skånberg, Ann-Britt
(1995). Effekter
av exponering
för buller och
vibrationer från
tågtrafikundersökningar i 15
tätorter. Göteborg:
Avdelningen för
miljömedicin,
Göteborgs universitet.

Tabell 6:2. Trafikverkets åtgärdsnivåer för planeringssituationerna; nybyggnad av bana, väsentlig ombyggnad av
bana och befintlig miljö
Högsta bullernivå, dBA
Nivå för övervägande av åtgärd

Högsta acceptabla nivå

Nybyggnad av bana vid bebyggelse
Vibrationsnivå, frekvensvägd RMS (1–80 Hz)

0,4 mm/s
(permanentbostäder, fritids
bostäder och vårdlokaler)

0,7 mm/s
(i sovrum nattetid kl 22–06)

Väsentlig ombyggnad av bana vid bebyggelse
Vibrationsnivå, frekvensvägd RMS (1–80 Hz)

0,4 mm/s
(permanentbostäder, fritids
bostäder och vårdlokaler i
sovrum nattetid)

1,0 mm/s
(i sovrum nattetid kl 22–06)

1,0 mm/s
(permanentbostäder,
i sovrum nattetid)

2,5 mm/s
(i sovrum nattetid kl 22–06)

Utrymme

Kommentar: Angivna

Befintlig bana vid bebyggelse
Vibrationsnivå, RMS (1–80 Hz)

värden enligt SS 460
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60 Banverket
och Naturvårdsverket (2006).
Buller och vibrationer från spårtrafik, Riktlinjer
och tillämpning,
2006-12-03.

48 61, dvs. max RMS
värden, tidsvägning
”slow” och frekvens-

Tabell 6:3. Riktvärden för miljökvalitet – vibrationer från spårburen linjetrafik

vägt enligt ISO 8041
inom frekvensområdet
1–80 Hz.

Vibrationsnivå RMS (1–80 Hz)

husens konstruktion samt årstid (tjäle och
vattenhalt i marken). För omgivningen
uppstår problem främst i samband med
tung trafik på ojämn vägbana. Risken för
störningar av trafikgenererade vibrationer
är störst när både väg och byggnad är uppförda på lös undergrund (lera och silt).
Vibrationsstörningar är särskilt relevant
för stadsmiljö eftersom byggnader ofta
placeras nära gatutrafik. Rapporterade
störningar i byggnader härrör ofta från
luftburna vibrationer, men markburna
vibrationer är potentiellt ett större problem.
Godståg är i allmänhet större vibrationsalstrare än persontåg, trots låga
hastigheter, på grund av att de är tyngre,
har en annan vagnkonstruktion och oftast
fler vagnar. De mest kännbara vibrationerna uppträder när tungt enhetslastade
godståg passerar över lösa jordarter som
lera, där vibrationer kan spridas över stora
områden. Kraftiga vibrationer som får
hela jordmassan att komma i resonans är
vanligt förekommande i frekvensområdet
3,5–6 Hz. Höga svängningar kan kulminera
upp till 10 sekunder och nivåer över känslighetströskeln kan bestå i 25–35 sekunder.
När en svängning startat pågår den tills
hela godståget har passerat. Därför är
tiden för vibrationen beroende av hastigheten och tåglängden.

Hastighet

Acceleration

0,4 mm/s

14 mm/s2

Metoder för att mäta och beräkna
exponeringens omfattning

Till skillnad från bullernivåer, som
relativt lätt kan modellberäknas, varierar
vibrationsnivåerna starkt mellan närliggande och snarlika byggnader. Man
är därför i huvudsak hänvisad till att
mäta vibrationer vid befintliga vägar och
järnvägar. I planeringssituationer kan
man åstadkomma vibrationer genom
sprängning eller på annat sätt vid den
planerade anläggningen och mäta vibrationerna i intilliggande bebyggelse.
Operativa mått är:
> längd väg eller gata med oacceptabla
ojämnheter
> antal byggnader och personer i vägens
omgivning som utsätts för oacceptabla
vibrationer
Kriterier för värdering av vilka
nivåer och störningseffekter som
är godtagbara

Påverkan av vibrationer kan gälla
människor och känslig apparatur. Vibrationer kan leda till skador på byggnader.
Redan så snart vibrationsnivåerna överskrider känseltröskeln kan man förvänta
sig en viss störning hos känsliga individer.
Människor upplever obehag av vibrationer
långt innan det finns risk för att byggnader
skadas.

Risk för vibrationsproblem med obehagsupplevelser finns inom cirka 100 m
från väg/ gata vid lös grund och begränsas
till 5–10 m vid undergrund av sand och
morän. När det gäller järnväg kan vibrationer vara kännbara på längre avstånd.
Gällande lagstiftning, gränsvärden
och riktlinjer

Vibrationsproblem är inte ett så omfattande problem att det lyfts upp till
nationella mål eller riktvärden som gäller
speciellt för fordonstrafik. Dock finns
riktvärden för bedömning av komfort
i bostäder och kontor angivna i Svensk
Standard ss 460 48 61. Måtten är mm/s
(vägd rms).
Trafikverket tillämpar nivåer för tre
olika planeringssituationer; nybyggnad av
bana, väsentlig ombyggnad av bana och
befintlig miljö, se tabell 6.2. Överskrids
dessa nivåer ska åtgärder övervägas. Principen är att när åtgärder vidtas bör alltid
”riktvärden för miljökvalitet”, se tabell 6.3,
eftersträvas, oavsett planeringssituation 60.
Utgångspunkten är att vidta de skydds
åtgärder som är tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och miljömässigt motiverade. Till skillnad mot buller finns ingen
samhällsekonomisk värderingsmodell
för vibrationer som visar om åtgärden är
samhällsekonomiskt lönsam.

FAKTA Luftföroreningar

>

Luftföroreningssituationen
påverkas av ett stort antal ämnen,

partiklar än de naturliga källorna.
De partikelhalter som förekommer i

däribland kväveoxider, svaveldioxid,

utomhusluften i tätorter idag är i många

kolväten och partiklar. Luftföroreningar

fall skadliga, i synnerhet för känsliga

kan beskrivas som utsläpp (emissioner),

personer. Partiklar i utomhusluft har be-

halter i utomhusluft och inomhusluft

visats vara en bidragande orsak till ökad

samt nedfall (deposition). De luftförore-

sjuklighet och dödlighet. Kopplingar har

ningar vi släpper ut i Sverige sprids även

bland annat gjorts till astma, hjärt- och

till andra länder och påverkar halter och

kärlsjukdomar och luftrörskatarr. Den

nedfall där. På motsvarande sätt påver-

senaste tidens forskning visar att även

kas förhållandena i Sverige av utsläpp

de grövre inandningsbara partiklarna

som kommer från andra länder.

PM2,5–10 har kopplingar till bl.a. akut

Luftföroreningar påverkar hälsa och

sjukdom i luftvägarna och förtida död.

miljö på många olika sätt. Bland annat

Partiklar beräknas bidra till flera tusen

medför de att flera tusen människor i

för tidiga dödsfall per år i Sverige.

Sverige varje år dör i förtid. Förorenings-

LUFTFÖRORENINGAR
Vad är problemet?

Luftkvaliteten i våra svenska tätorter
har i allmänhet blivit bättre och sedan
1980-talet har halterna mer än halverats
av några av de föroreningar som har störst
påverkan på hälsan och miljön. Trots
detta sker överskridanden i vissa städer
av miljökvalitetsnormer (mkn), främst
för kvävedioxid och partiklar (mätt som
PM10), och halterna beräknas ha betydande hälsoeffekter. För andra reglerade
ämnen som svaveldioxid och kolmonoxid
bedöms det inte vara några svårigheter att
klara kraven.
Miljökvalitetsnormen för NO2 överskrids exempelvis i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Helsingborg, Uppsala och Umeå.
Överskridanden av normen för PM10
har exempelvis noterats i Stockholm,
Göteborg, Uppsala och Norrköping.
Halterna av bensen, partiklar (PM10),
kvävedioxid och svaveldioxid har minskat
i genomsnitt med cirka 26 procent mellan
åren 2000/01 och 2011/12 enligt ett sammanvägt befolkningsviktat luftkvalitetsindex.
Hur stor befolkning (dag/natt) är exponerade

halterna kopplas samman med sjukdom

Kväveoxider

i andningsvägar och lungor, hjärt- och

Kväveoxider bildas vid förbränning,

kärlsjukdomar och besvärsupplevelser.

särskilt i högt belastade motorer. Väg-

Luftföroreningarna medför också

trafiken bidrar med 70–80 procent av

skador på byggnader och anläggningar.

de lokala utsläppen av kväveoxider i ett

Särskilt allvarligt är att delar av vårt

gaturum i våra tätorter. Kvävedioxid ger

kulturarv vittrar bort under påverkan av

negativa effekter på luftvägarna, direkt

sura luftföroreningar. Nedfallet av främst

och indirekt, såsom irritation av ögon,

svavel och kväve medför också en regi-

näsa och hals samt nedsatta lungfunktio-

onal påverkan med försurade sjöar och

ner. Kväveoxider bildar tillsammans med

förändrade betingelser för floran. Slutli-

kolväten så kallade fotokemiska oxidan-

gen medför utsläppen av luftföroreningar

ter, eller marknära ozon. Kväveoxider

globala konsekvenser, som klimatpåver-

bidrar också till försurning av mark, skog

kan och uttunning av ozonskiktet.

och akvatiska ekosystem tillsammans
med utsläpp av svavelföroreningar.

Partiklar (PM) i utomhusluft

Kväveoxider har också en gödslings

Inandningsbara partiklar har i typiska

effekt på mark och skog.

fall en storlek på cirka 10 μm (0,01 mm).
Luftens innehåll av partiklar med sådana

Kolväten

dimensioner brukar betecknas som

Vid förbränning av bensin och dieselolja

PM10 (Particulate Matter 10).

följer ofullständigt förbrända kolväten

Partiklar i utomhusluft uppkommer

med avgaserna ut. Vid ofullständig

såväl på naturlig väg som genom

förbränning bildas bl.a. polycykliska-

mänsklig verksamhet. Till de naturliga

aromatiska kolväten, PAH. Kolväten

processerna kan räknas till exempel

sprids till luft, men deponeras dessutom

vulkanisk aktivitet, skogsbränder samt

på åkermark och tillförs människor via

spridning av damm, sand och havssalt.

födan. Exempel på grupper av kolväten

Dessa partiklar är vanligtvis av grövre

med negativa miljö- och hälsoeffekter

storlek. De fina partiklarna domineras

är aldehyder, alkener (till exempel eten,

av människans utsläpp av till exempel

propen), dioxiner, monoaromater (till

sulfater, nitrater, organiska ämnen och

exempel bensen, fenol), oxygenater (till

sot, som främst bildas vid förbränning

exempel alkoholer, aldehyder) och PAH

av biobränslen och petroleumprodukter.

(till exempel pyren, bens(a)pyren). Kolvä-

Däck- och vägslitage från vägtrafik utgör

ten kan ge irritation i ögon och hals. Vissa

en annan stor källa. Människans utsläpp

är direkt cancerframkallande (ex. bensen),

ger upphov till 1,5 gånger mer fina

flera misstänks öka risken för cancer.

för olika halter?

Det är ganska osäkert hur många
människor som är exponerade för olika
halter i Sverige idag. Luftföroreningar

mäts på relativt få platser i landet och
studier som försökt att koppla halter till

antal människor som utsatts är inte så
vanligt förekommande. Enligt en bedöm-
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Figur 6:1. Utvecklingen avseende halter av föroreningar, befolkningsviktat index urban bakgrund fr.o.m. 2000. Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet.
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ning av ivl Svenska Miljöinstitutet är cirka
300 000 personer i Sverige utsatta för
halter över mkn för NO2.
Trafikverkets och smhi:s beräkningsmodell simair gör det möjligt att beräkna
antal människor som utsätts för halter
över mkn längs med vägarna. Generellt
kan man säga att de högsta halterna finns
i centrala, trånga stadsrum där många
människor bor samt längs de stora infartslederna utanför de större städerna.
När det gäller hälsoeffekter av luftföroreningar har kunskapsläget avsevärt
förbättrats under de senaste åren. Världshälsoorganisationen, who har systematiskt gått igenom all forskning på området.
Resultaten tyder på att riskerna tidigare
varit underskattade och att effekterna är
betydande även vid lägre halter och utan
någon tröskeleffekt. Inandningsbara partiklar och ozon är de mest problematiska
luftföroreningarna ur hälsosynpunkt.
Metoder för att skatta hälsoeffekter
av luftföroreningar har utvecklats. De
effekter av luftföroreningar som utifrån
tillgänglig kunskap främst kan vara
aktuella att skatta kvantitativt är effekter
på dödlighet, inläggning på sjukhus och
subjektiva besvär.
Vilka delar av staden har sämst luftkvalitet?

De högsta halterna av luftföroreningar
finns i dåligt ventilerade gaturum med
mycket trafik. Det finns även områden

med relativt lite trafik som har höga halter
av PM10 och bensen m.fl. ämnen på grund
av mycket och dåligt fungerande småskalig
vedeldning. Även andra punktkällor som
industrier, värmeproduktionsanläggningar
påverkar luftkvaliteten, men de har ofta
sina utsläpp på så hög höjd att det främst
bidrar till bakgrundsnivåerna.
Var finns känsliga miljöer?

Känsliga miljöer när det gäller höga
halter av luftföroreningar är områden där
halterna redan är höga och där många
människor vistas (stadskärnor, bostadsområden m.m.) eller miljöer där särskilda krav
kan gälla (skolor, daghem, sjukhus, idrottsplatser m.m.). De känsligaste personerna
är de med sjukdomar i luftvägarna (astma,
kol m.fl.), äldre och sjuka som har nedsatt
motståndskraft. Barn är en utsatt grupp,
bl.a. eftersom de proportionellt sett till sin
vikt andas in mer luft och att de inte har
färdigutvecklade organ och försvarssystem.
Miljökvalitetsnormer gäller generellt
för all utomhusluft, förutom för några
specificerade undantag (arbetsplatser,
mikromiljöer etc.). Trafikverket och
Naturvårdsverket tolkar regelverket som
att normer till skydd för hälsa ska mätas
där människor vistas. Tillämpningen av
mkn satta för timme, dygn respektive år
skiljer sig åt beroende på om människor
uppehåller sig en kortare eller längre tid på
platsen i fråga.

Samband mellan trafikmängd,
trafikslag och störning

Utsläppen från vägtrafiken beror i huvudsak på två faktorer, dels hur stort trafik
arbetet är, dels hur mycket fordonen
i genomsnitt släpper ut per kilometer.
Hur mycket fordonen släpper ut i
genomsnitt per kilometer beror i sin tur
på ett stort antal faktorer, främst:
> Andel av olika fordonstyper till exempel
tunga fordon.
> Åldersfördelning på fordonsparken
och fördelning på olika avgasnivåer till
exempel avgaskrav.
> Fördelning på olika bränsletyper.
> Vägutformning
> Trafiksituation och körmönster, som
utöver vägutformning beror av trafik
flödet.
> Skyltad hastighet.
> Förarbeteende som bl.a. styrs av
kunskap och motivation till sparsamt
körsätt.
> Halterna av luftföroreningar från vägtrafiken på en given gata beror, förutom
av utsläppen, på en rad faktorer som
> Avstånd till bebyggelse
> Gaturummets utformning
> Meteorologiska förhållanden (vind,
temperatur m.m.)
> Topografi
> Vegetation
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”En överflyttning från bil till gång, cykel och kollektivtrafik innebär
ett bättre utnyttjande av det tillgängliga utrymmet i staden.”

Hur bebyggelsen kring gatan/vägen är
utformad påverkar ventilationen påtagligt
och har därför stor betydelse för halterna
i gaturummet. I smala och slutna gaturum
kan redan relativt liten trafik leda till
risk att miljökvalitetsnormen överskrids,
medan bredare gaturum och öppna vägar
klarar betydligt mer trafik innan höga
halter uppnås. Om ny bebyggelse uppförs

nära en väg eller gata så att gaturummet
sluts i högre utsträckning kan till exempel
PM10-halten mer än dubbleras räknat som
90-percentil dygnsvärde.
Därtill kommer bidrag från andra källor
som tillsammans bildar en bakgrundsnivå
som är karaktäristisk för området i stort.
Det geografiska läget i landet har stor betydelse för vilka halter som utsläppen leder

till, på grund av varierande spridningsförhållanden och som en följd av bakgrundsbelastningen av luftföroreningar. Olika
luftföroreningar beror i olika hög grad
på dessa faktorer. På nästa sida redovisas
samband och befintliga förhållanden för
några olika viktiga föroreningar.

Tabell 6:4. Kritiska trafikflöden för att klara PM10-normen

Typ av gaturum eller vägområde
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Dubbelsidig bebyggelse, 15 m brett gaturum

7 000 f/d

Dubbelsidig bebyggelse, 24 m brett gaturum

13 000 f/d

Dubbelsidig bebyggelse, 33 m brett gaturum

16 000 f/d

Dubbelsidig bebyggelse, 60 m bred esplanadgata

35 000 f/d

Enkelsidig bebyggelse
Öppna trafikleder
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Risk för överskridande av
MKN för PM10 uppkommer vid

Partiklar, PM10

Kvävedioxid, NO2

Partikelmängden i luft beror av en stor
mängd faktorer, varav vägtrafiken svarar
för en betydande del. Det kan röra sig om
vägdamm (sand, vägbeläggnings-, däcksoch bromsslitage, särskilt på våren efter
snösmältningen), markerosion och utsläpp
från småskalig vedeldning, men även energianläggningar, industriverksamhet och
utländska källor. Huvuddelen av slitagepartiklarna finns i storleksfraktionen 2,5 μm
till 10 μm. Partiklarna i PM2,5-fraktionen är
huvudsakligen långväga transporterade, till
stor del kommer de från andra länder.
Under första delen av året, då uppvirvlingen är störst, svarar slitagepartiklar
och uppvirvling för 70–80 procent av den
totala PM10-halten. Under andra halvåret
svarar dessa lokala partiklar för 50–60 procent av totalhalten. Andelen avgaspartiklar
av de lokalt producerade och utsläppta
partiklarna är 10–20 procent räknat som
PM10 (massan). När det gäller antalet
partiklar utgör avgaspartiklar den största
delen. Meteorologiska förutsättningar
har stor betydelse för PM10-halterna.
Under torra perioder utan nederbörd ökar
halterna till flera gånger högre jämfört
med perioder med nederbörd. Utifrån
mätningar och beräkningar i Stockholm
kan följande kritiska trafikflöden för att
klara PM10-normen för olika gator och
vägar med dagens väghållning och dubbdäcksanvändning anges (se tabell 6.4).

NO2-halterna på svensk landsbygd är
vanligtvis låga jämfört med halterna i tätorter och de mkn som gäller. I tätorternas
urbana bakgrund varierar årsmedelvärdena för NO2 mellan 10 och 30 μg/m3.
Motsvarande värden för hur mycket
trafik en gata eller väg klarar innan mkn
riskerar att överskridas kan anges för NO2,
men PM10 är känsligare och klarar lägre
trafikmängd innan normen riskerar att
överskridas.
Ventilationsförhållandena har stor
betydelse för NO2-halterna. Bebyggelsen
intill vägen har avgörande betydelse. Om
man sluter gaturummet kring en väg/gata
med tätare bebyggelse, kan NO2-halten
öka med upp till 70 procent (räknat som
98-percentil dygnsvärde). Om en gata eller
väg med enkelsidig bebyggelse övergår till
ett gaturum med dubbelsidig bebyggelse
kan NO2-halten öka med 20–50 procent.
Även meteorologiska och atmosfärs-
kemiska förhållanden har stor betydelse
för NO2-halterna. Ogynnsamt väder
under ett år kan höja halterna i gaturum
med 5–10 procent.
Personbilar som drivs av diesel har ökat
senaste tio åren, då de klassas som miljöbilar på grund av låga utsläpp av koldioxid.
Den ökande andelen dieseldrivna personbilar tros vara orsak till att minskning av
halterna NO2 i storstäderna avstannat
eller till och med vänt till att öka. En

30–40 000 f/d
50 000 f/d

annan faktor som starkt påverkar halterna
är andelen tung trafik av den totala trafiken. Ökar andelen tung trafik med 2–3
procent, så kan NO2-halterna öka med
upp till 20 procent. Även trafikflödet och
hastigheten påverkar halterna. Om mängden fordon i alla fordonskategorier ökar
med 20 procent leder det till en haltökning
med 10–20 procent i slutna gaturum och
med 5–10 procent kring öppna vägar.
eu:s gränsvärden för fordonsutsläpp
mäts i kväveoxider, NOx. För personbilar,
bussar och lastbilars visar fordonets
euro-klass utsläpp av NOx, där den
senaste klassen euro vi (euro 6) har de
lägsta NOx-nivåerna. Dieselmotorer har
historiskt haft högre utsläpp av NOx än
bensinmotorer, men skillnaderna mellan
bensin och diesel blir mindre med senare
euro-klasser.
Metoder för att mäta och beräkna
störningens omfattning
Beräkning av utsläpp

Det finns en stor mängd olika emissionsmodeller för vägtrafik. Grundprinciperna
för dessa modeller är dock i stort sett
desamma, dvs. att emissionen uttrycks
som en summa av kallstartsutsläpp, varm
utsläpp och avdunstning.
Varmutsläppen sker hela tiden vid färd
från samtliga fordonstyper. Kallstartsutsläppen är störst från bensindrivna
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fordon och sker något beroende av
motorteknik allt ifrån några hundra
meter från start till några kilometer från
start. Mängden utsläpp av till exempel
kolväten och kväveoxider är förhållandevis
stor vid kallstart, vilket gör att det krävs
förhållandevis liten andel kallstartade
fordon för att det skall avspeglas i de totala
emissionerna. För vissa vägtyper som till
exempel motorväg på landsbygd kan dock
kallstartsemissionerna uteslutas. Avdunstningen sker från bensindrivna fordon såväl
vid färd som vid parkering. Avdunstningen
är en viktig källa till utsläppet av flyktiga
kolväten.
I Naturvårdsverkets och Trafikverkets
(dåvarande Vägverkets) handbok för
luftföroreningar finns beräkningsmetoder.
Där finns också enkla emissionsfaktorer
som kan användas vid överslagsberäkningar.
Beräkning av halter

Det finns flera olika modeller som beskriver spridningen av föroreningar i gaturum
och nära vägar. Det finns verktyg på tre
nivåer:
> Enkla nomogram för att göra grova
bedömningar av halter intill vägar och
i gaturum
> Beräkningsprogrammet simair som
utvecklats av Trafikverket (dåvarande
Vägverket) och Naturvårdsverket, som
är ett lättanvänt men högkvalitativt

system för kommuner och luftvårds
förbund att beräkna halter i tätorter,
se www.luftkvalitet.se
> Avancerade spridningsmodeller, som
kräver relativt omfattande indata av bl.a.
meteorologi och emissionsdata för att
kunna göra beräkningar av god kvalitet.
Stadsmodeller används främst av miljöförvaltningarna i storstäderna och av ett
mindre antal konsulter.
Kriterier för värdering av vilka
störningar som är godtagbara

För de flesta luftföroreningar förefaller
det vara så, att det inte finns någon lägsta
nivå som är helt riskfri. Sannolikheten för
skador ökar från noll vid ingen förekomst
alls till högre värden vid högre halter.
Vad gäller partiklar finns ett mycket
stort antal olika slag av partiklar i stadsluften, med olika ursprungskällor och
sammansättning. Hälsoeffekterna beror
av partiklarnas sammansättning, storlek,
form och andra föroreningar som fastnar
på dem. Det är oklart om de partiklar
som finns i järnvägsmiljö är lika skadliga
som de partiklar som finns i gatumiljö.
Partiklarna i järnvägsmiljö innehåller i
huvudsak järn och är tyngre och större än
de partiklar som finns i gatumiljö. I brist
på kunskap måste man dock förutsätta att
partiklar i tunnelbane- och järnvägstunnlar har samma negativa inverkan på människors hälsa som partiklar från vägtrafik.

Gällande lagstiftning, gränsvärden
och riktlinjer

Utsläppen från trafiken berör flera av Sveriges 16 miljömål. Mest berörda är målen
Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, Bara
naturlig försurning och Ingen övergödning.
Med stöd av miljöbalken har regeringen
beslutat miljökvalitetsnormer för utomhusluft (Luftkvalitetsförordning 2010:477).
Normerna syftar till att skydda människors
hälsa och miljön samt att uppfylla krav
som ställs genom vårt medlemskap i eu.
Miljömål

Nationella miljömålet Frisk Luft handlar
om att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kultur
värden inte skadas.
Miljökvalitetsmålet innebär:
> Halterna av luftföroreningar överskrider inte fastställda lågrisknivåer för
cancer, överkänslighet och allergi eller
för sjukdomar i luftvägarna
> Marknära ozon överskrider inte de
gränsvärden som satts för att hindra
skador på människors hälsa, djur, växter,
kulturvärden och material.
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet
ska nås inom en generation. Miljökvalitetsmålet följs upp mot tio preciseringar
om haltnivåer av Bensen, Bens(a)pyren,
Butadien, Formaldehyd, Partiklar (PM2,5),

Attraktiv gågata i
Malmö. Ett av de
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att människors hälsa
samt djur, växter och
kulturvärden inte
skadas. Målet ska
nås inom en generation. Foto: Leif Johansson/bildarkivet.se.

Partiklar (PM10), Marknära ozon, Ozonindex, Kvävedioxid samt Korrosion.
Miljömålet Bara naturlig försurning
innebär att de försurande effekterna av
nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten
tål. Nedfallet av försurande ämnen ska
heller inte öka korrosionshastigheten i
tekniska material eller kulturföremål och
byggnader.
Miljökvalitetsmålet har antagits av riksdagen och ska nås inom en generation.
Miljömålet Ingen övergödning innebär att
halterna av gödande ämnen i mark och
vatten inte ska ha någon negativ inverkan
på människors hälsa, förutsättningarna för
biologisk mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark och vatten.
Miljökvalitetsmålet har antagits av riksdagen och ska nås inom en generation.
Miljökvalitetsnormer

För bedömning av luftkvalitet finns
gränsvärden, miljökvalitetsnormer och
miljömål för ett flertal ämnen. De flesta
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet har

införts till skydd för människors hälsa.
Några baseras på bedömningar av skador
på vegetation, byggnader och kulturföremål och är således införda till skydd för
miljön.
eg-direktiven innehåller gränsvärden
med senaste tidpunkt för uppfyllande för
svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider,
partiklar (PM10 och PM2,5), bly, arsenik,
kadmium, nickel, bensen, bens(a)pyren,
koloxid och ozon.
eg-direktiven är implementerade i
svensk lagstiftning genom så kallade miljö
kvalitetsnormer (mkn).
Tanken bakom miljökvalitetsnormerna
som verktyg i luftvårdsarbetet är att de
ska vara en del i en process som leder till
åtgärdsplaner och till genomförandet av
normer.
Varje kommun ska kontrollera att
miljökvalitetsnormerna uppfylls inom
kommunen. Normerna kompletteras med
så kallade övre och nedre utvärderings
trösklar, som uppgår till vissa procent av
normen beroende på typ av luftförorening.
Utvärderingströsklarna avgör vilken typ av
utvärdering som krävs i varje aktuellt fall
(mätning eller beräkning eller en kombi-

nation av metoderna). Om mkn inklusive
toleransmarginalen riskerar att överskridas ska kommunen anmäla detta till
Naturvårdsverket och berörd länsstyrelse.
Om Naturvårdsverket bedömer att ett
åtgärdsprogram behövs ska verket föreslå
aktuell länsstyrelse att ett åtgärdsprogram
ska upprättas och ange vem som bör upprätta programmet. I normalfallet bör detta
föregås av samråd med myndigheter och
intresseorganisationer i berört område, till
exempel genom ett remissförfarande.
Miljökvalitetsnormerna anger halter av
föroreningar som inte får överskridas eller
inte bör överskridas i vissa fall, till exempel
ozon. Här avses platser där människor
normalt uppehåller sig. Normalt krävs att
gränsvärdena uppfylls för godkännande
vid tillstånds- och villkorsprövning för nya
projekt.
De för vägtrafiken mest aktuella miljökvalitetsnormerna, mkn, avser NO2 respektive PM10. Även normen för bensen är
relevant, men underlaget för bedömning
är ganska bristfälligt. Övriga fastställda
normer beräknas vara av mindre betydelse
längs vägar och i gaturum.

Tabell 6:5. Miljökvalitetsnormer enligt
Luftkvalitetsförordning 2010:477

Ämne

Medelvärdesperiod
MKN-värde*

Kvävedioxid

För människors hälsa
Timme

90 µg/m3

Dygn

60 µg/m3

År

40 µg/m3

För skydd av växtlighet
År
Svaveldioxid

30 µg/m3

För människors hälsa
Timme

200 µg/m3

Dygn

100 µg/m3

För skydd av växtlighet

NO2 används som indikator för
trafikrelaterade luftföroreningar, men
bilavgaser innehåller också en mängd
andra ämnen som har betydelse för hälsan
och där gränsvärden saknas (till exempel
kolväten). Bestämmelser med betydelse
för uttolkningen av systemet med mkn
finns framförallt i eg:s luftkvalitetsdirektiv, miljöbalkens 2, 5, 26 kapitel samt
förordningen om mkn för utomhusluft
samt Väglagen § 3a. Naturvårdsverket har
uttolkat regelverket i Luftguiden (2011:3).
I korthet innebär normerna följande
ansvarsfördelning för att de ska kunna
uppfyllas:
Myndigheterna och kommunerna
ska ansvara för att de mkn följs vid
tillåtlighetsprövning, tillstånd (inklusive
vägplaner), godkännanden, dispenser och
anmälningsärenden, vid tillsyn, eller när
man meddelar föreskrifter samt vid planering och planläggning.
Kommunerna ska:
> kontrollera att mkn uppfylls genom
bl.a. mätningar och beräkningar.
> ta initiativ till att åtgärdsprogram
upprättas, om det behövs för att en
miljökvalitetsnorm skall uppfyllas.
> se till att verksamheter som kan medföra olägenheter för hälsan eller påverka
miljön bedrivs så att mkn inte överträds.
> ha den planering och egenkontroll som
behövs för att motverka eller förebygga
detta.

Miljötillsynsmyndigheterna ska:
> kontrollera efterlevnaden av miljö
balken inklusive mkn.
Länsstyrelsen ska stå för den statliga
kontrollen och är samrådspart under planprocessen. Under granskningstiden ska
länsstyrelsen yttra sig över ett planförslag
om det visar sig att mkn inte följs (5 kap.
22 §) och har då ett särskilt ansvar för att
bevaka frågor om människors hälsa och
säkerhet, efterlevnad av normer lokalt
och regionalt samt s.k. mellankommunala
intressen såsom uppfyllande av miljökvalitetsmålen och åtgärdsprogram. Det innebär att länsstyrelsen kan upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva
en detaljplan eller områdesbestämmelser
i dess helhet i vissa fall (11 kap. 10, 11 §§
plan- och bygglagen (sfs 2010:900)). Det
gäller bland annat om beslutet har en sådan
innebörd att bebyggelsen blir olämplig
med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet, om regleringen av sådana frågor
om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte
samordnas på ett lämpligt sätt, om en mkn
enligt 5 kap. Miljöbalken inte följs samt om
ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. Miljöbalken inte tillgodoses. Detta gäller även för
planer som redan vunnit laga kraft som det
till exempel ansöks om bygglov för.

Kolmonoxid

Vinter
(1/10–31/3)

20 µg/m3

År

20 µg/m3

För människors hälsa
8 timmar

Bensen

För människors hälsa
År

Partiklar PM10

PartiklarPM2,5

Dygn

50 µg/m3

År

40 µg/m3

För människors hälsa

20 ng/m3

För människors hälsa
År

Ozon

5 ng/m3

För människors hälsa
År

Bly

6 ng/m3

För människors hälsa
År

Nickel

1 ng/m3

För människors hälsa
År

Kadmium

25 µg/m3

För människors hälsa
År

Arsenik

5 µg/m3

För människors hälsa

År
Bens(a)pyren

10 mg/m3

0,5 µg/m3

För människors hälsa
8 timmar

120 µg/m3

För skydd av växtlighet
AOT40

6000 [µg/
m3]*h

*För detaljer se Luftkvalitetsförordning 2010:477.
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FAKTA Vatten och mark

>

Vatten. Dagvatten från vägar innehåller flera olika föroreningar som försämrar
vattenkvaliteten och därmed även livsmiljön för växter och djur i mottagande

vattendrag. Närsalter, främst kväve, bidrar till övergödningen, metaller och organiska
föreningar bidrar till förgiftning av vatten och sediment.
Trafiken är i dagsläget den största källan till föroreningar i dagvattnet. Föroreningarna kommer bland annat från bilavgaser, drivmedel, smörjmedel, korrosion av fordon,
slitage av däck, slitage av vägar och halkbekämpning. De fordonsrelaterade ämnena
sprids med direkt avrinning eller stänk och hamnar vid sidan av vägen där de antingen
leds bort i dagvattenledningar eller diken till en recipient eller läggs fast i marken.
Föroreningar i dagvatten kan även infiltreras i grundvattnet.

>

Mark. Förorenad mark i samband med trafik förekommer främst vid bensin-
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stationer och serviceanläggningar samt vid impregneringsanläggningar för

järnvägsslipers. Mark utmed väg och järnväg är allmänt diffust förorenad av nedfall
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och konstaterat att särskilt halterna av metaller är påtagligt förhöjda invid järnvägar
med mycket trafik.

PÅVERKAN PÅ MARK OCH VATTEN
Vad är problemet?

Transportsystemet kan påverka mark och
vatten på många sätt. Mark- och vattenområden kan förorenas av trafiken och
dess anläggningar liksom av driftåtgärder
såsom halkbekämpning med salt och
kemisk ogräsbekämpning vid järnvägen.
Frågan är särskilt angelägen vid vatten
förekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen eller med stora naturvärden.
Mark- och vattenområden och till
vattenmiljön anknutna skyddsvärda objekt
kan också påverkas genom fysiska ingrepp
i form av bland annat broar, trummor,
bankar, kajer och tunnlar. Byggande och
drift av väg- och järnvägsanläggningar kan
påverka grundvattenbildningen liksom
vattnets flöden och nivåer vilket, utöver
miljön, även kan innebära skadlig påverkan byggnader och anläggningar, framför
allt sådana vars grundläggning är beroende
av bibehållna grundvattennivåer.
Transportsystemets anläggningar och
verksamhet kan i sin tur också påverkas
negativt av ändrade flöden och nivåer, inte
minst på grund av ett förändrat klimat
men även på grund av andra aktörers
vattenverksamhet, som till exempel dämning, avsänkning av grundvattenytan och
markavvattning.

Samband mellan trafikmängd,
trafikslag och störning

Det finns risk för negativa konsekvenser
på miljön i samband med olyckor med
tung trafik liksom transporter av farligt
gods. Mark, grundvatten och ytvatten kan
skadas allvarligt vid utsläpp av exempelvis
drivmedel. För höga hastigheter och
olämpligt förarbeteende har ibland orsakat
allvarliga olyckor med tung trafik. Mängden övrig fordonstrafik har också betydelse för uppkomst av olyckssituationer.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder medför
således även stora miljövinster genom att
bland annat minska risken för olyckor med
utsläpp som följd.
Väg- och gatutrafiken samt gatorna och
parkeringsplatserna i sig, med hårdgjorda
ytor, är en stor del av problemet med höga
flöden och förorening av vattenmiljöer.
Såväl bebyggelse som gator har hårdgjorda
ytor där regnvatten avleds, vilket medför
minskad infiltration och grundvattenbildning. Detta i sin tur kan ha sekundära
konsekvenser. Material i bland annat däck,
bromsar och anläggningskomponenter
kan i vissa fall innebära ett stort tillskott
av metaller och andra ämnen i sjöar och
vattendrag om dagvattnet inte omhändertas på rätt sätt när behov föreligger.

Rening av dagvatten är möjligt vid små
flöden. Vid stora nederbördsmängder sker
vanligen bräddning av dagvattnet och en
ökad mängd föroreningar når recipienten.
Snölagring vintertid innebär också att
föroreningsmängderna blir stora när snön
smälter.
Risk för översvämmade gator och källare
hänger samman med lokalisering i landskapet i förhållande till vattensystemen,
men kan även ha att göra med vattenhanteringen i staden. Översvämningsproblem
är något som ökat under senare år i och
med fler extrema vädersituationer och kan
förutspås öka ytterligare i framtiden.
Metoder för att mäta och beräkna
störningens omfattning

Det finns inga enkla sätt att beräkna trafikens påverkan på mark eller vatten. Man
kan mäta halter av föroreningar i mark och
vatten. Vissa kommuner använder enkla
tumregler för hur mycket trafik en gata
kan ha innan dagvattnet från den måste
renas, men metoden är trubbig och riskerar att medföra att fel åtgärder utförs på
fel plats och att platser som borde åtgärdas
åsidosätts.
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Väg- och gatutrafiken samt gatorna och parkeringsplatserna med hårdgjorda ytor är en stor del av problemet med höga flöden och förorening av
vattenmiljöer. Foto: Thomas Henriksson.

Kriterier för värdering av vilka
störningar som är godtagbara

Sedan 2009 omfattas landets vattenförekomster av miljökvalitetsnormer, både
avseende kemisk och ekologisk status.
I korthet kan sägas att alla vattenförekomster ska nå minst god status och att
statusen inte får försämras. Den kemiska
statusen grundar sig på halterna av de
särskilt förorenande ämnen, liksom de
prioriterade ämnen som anges i vattendirektivet och dess dotterdirektiv. Angivna
ämnen omfattas av gränsvärden. Föroreningshalter som påverkar växt- och djurliv
bör alltså inte få förekomma. Påverkan på
grundvatten som används för konsumtion
eller bevattning bör heller inte få förekomma.
Gällande lagstiftning, gränsvärden
och riktlinjer

För att bedöma påverkan och konsekvenser på yt- och grundvatten kan
man bland annat utgå från kommunens

översiktsplan och eu:s ramdirektiv för
vatten. eu:s vattendirektiv påverkar på
ett avgörande sätt hur vattenfrågor ska
hanteras i samhällsplaneringen. Direktivet
innebär ökade krav på hänsyn till vatten,
vattenföroreningar och nya krav på åtgärder för att skydda vatten. Vattendirektivet
är implementerat i svensk lagstiftning
genom vattenförvaltningsförordningen
och miljöbalken. I miljöbalken finns även
bestämmelser om skyddade områden,
bland annat vattenskyddsområden. För
dessa områden finns vanligen föreskrifter
som kan påverka förutsättningarna för
väg- och spårtrafik. I miljöbalken regleras
även miljöfarlig verksamhet, såsom
utsläpp av avloppsvatten, liksom de
allmänna hänsynsreglerna. De allmänna
hänsynsreglerna omfattar bland annat
principerna om att ”förorenaren betalar”,
”bästa möjliga teknik”, ”försiktighetsprincipen”, ”lokaliseringsprincipen” och
”produktvalsprincipen”, vilka alla är av
betydelse vid planering av transportsys-

temet. I kommunens översiktsplan pekas
vanligen skyddade områden och ekologiskt
särskilt känsliga områden ut. Miljöbalken
reglerar även så kallad vattenverksamhet,
vilket innebär att det generellt sett krävs
tillstånd av Mark- och miljödomstolen för
att bygga till exempel en bro i vatten eller
att leda bort inläckande grundvatten från
en tunnel.
För mark finns inga miljökvalitetsnormer. Naturvårdsverket har dock tagit fram
generella riktvärden för en del ämnen
eller grupper av ämnen i förorenad mark.
Dessa presenteras i rapporten Riktvärden
för förorenad mark, rapport 5976. Om
föroreningar uppmäts i halter över riktvärdena kan man som verksamhetsutövare
eller fastighetsägare bli förelagd att
avhjälpa föroreningssituationen. Åtgärdens omfattning är beroende på typ av
markanvändning samt verksamhet inom
påverkansområdet. Riktvärdena innebär
dock inte att det är fritt fram att förorena
icke förorenad mark upp till riktvärdena.

FAKTA Elektromagnetiska fält

>

Runt omkring alla elledningar och
elektriska apparater finns två

främst kommer från eldistributionsnäten
eller högfrekventa som radio- och mikro

typer av fält, de elektriska fälten och de

vågor, infrarött, synligt och ultraviolett

magnetiska fälten. Dessa fält har ett ge-

ljus upp till röntgen- och gammastrål-

mensamt namn, elektromagnetiska fält.

ning.

Fälten är starkast närmast källan men
avtar snabbt i takt med att avståndet

Magnetfält i jämförelse med annan

ökar.

utrustning

Elektriska fält alstras av spänning och
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61 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM),
Socialstyrelsen,
Elsäkerhetsverket, Boverket och
Arbetsmiljöverket
(1996). Myndigheternas försiktighetsprincip
om lågfrekventa
elektriska och
magnetiska fält
– en vägledning
för beslutsfattare.
ADI 477.
62 Socialstyrelsen (2006). Elektromagnetiska fält
från kraftledningar, meddelandeblad juni 2005.
63 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) (2008).
Strålsäkerhetsmyndighetens
allmänna råd om
begränsning av
allmänhetens
exponering för
elektromagnetiska fält. SSM FS
2008:18.
64 Europeiska
Unionen (2013).
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/35/
EU av den 26
juni 2013 om
minimikrav för
arbetstagares hälsa och säkerhet
vid exponering
för risker som
har samband med
fysikaliska agens
(elektromagnetiska fält) i arbetet.

i magnetfälten från järnvägen kan en

netfält alstras av elektriska strömmar

jämförelse göras med annan elektriskt

och mäts i enheten tesla (T). Eftersom

utrustning

det är en stor enhet används vanligen

> Elspis, avstånd 20 centimeter:

mikrotesla (μT), en miljondels tesla.
Elektriska fält avskärmas delvis av
byggnadsmaterial och vegetation medan
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magnetfält är betydligt svårare att
skärma av.
Kring järnvägens 16 kilovolt kontakt-

MAGNETISKA FÄLT
Vad är problemet?

I järnvägssystemet ger kablar, transforma
torer, kontaktledning m.m. upphov till
lågfrekventa magnetiska fält, som tränger
igenom de flesta material.
Elektriska och magnetiska fält skiljer sig
åt i flera avseenden, t.ex. hur de uppstår
och hur de påverkar omgivningen.
Samband mellan trafikmängd och
magnetiska fält

Magnetfälten intill en järnväg varierar
främst beroende på avstånd till ledningen,
men fältstyrkan är också beroende av
strömlasten och hur de olika ledningarna
är placerade. Mitt under kontaktledningen är fälten starkast. Längre bort
från järnvägen avtar magnetfältet snabbt.
Förhållandena är de samma utomhus och
inomhus, förutom i de fall byggnaden är
skärmad för att begränsa de magnetiska
fälten. Lite förenklat kan man säga att fler
tåg samt högre hastighet ökar medelvärdet
för magnetfälten.
Gällande lagstiftning, gränsvärden
och riktlinjer

Det finns inga direkta gränsvärden som
reglerar magnetfältens medelvärden på
länge tid, såsom dygns- eller årsmedel
värden. För lågfrekventa magnetfält har
Strålsäkerhetsmyndigheten (ssm), Social

För att få en viss uppfattning om styrkan

mäts i enheten volt/meter (V/m). Mag-

ledningar bildas ett växlande magnetiskt
fält i proportion till hur mycket ström
som överförs via kontaktledningen. Järnvägens strömförsörjning har en frekvens
på 16 2/3 Hertz (svängningar per sekund

0,5–1,5 µT

> Dammsugare, avstånd 1 meter:
0,1–0,5 µT

> Rakapparat, avstånd 3 centimeter:
10–800 mikrotesla

> Hårtork, avstånd 10 centimeter:
1–12 mikrotesla

> Elnät i gatumark avstånd 30 cm över
mark: 0,05–0,8µT

> TV-apparat, avstånd 1 meter:
0,1–0,2 mikrotesla

förkortas, Hz), medan vanliga kraftledningar och strömmen i våra bostäder har

Magnetfält på över 0,5 mikrotesla kan ge

en frekvens på 50 Hz.

upphov till störningar på bildskärmar.

Det finns många typer av elektrisk
utrustning i vår dagliga miljö som alstrar

Ovanstående jämförelse gäller endast

elektriska och magnetiska fält. Fälten

magnetfältens styrka och syftar inte till

kan vara lågfrekventa som i våra elnät

att jämföra effekterna av att utsättas för

i hemmen, och i gatumiljön där fälten

magnetfält.

styrelsen, Elsäkerhetsverket, Boverket
och Arbetsmiljöverket formulerat en
försiktighetsprincip 61 som är vägledning
för beslutsfattare. I korta ordalag syftar
den till att magnetfält ska begränsas så
mycket som är rimligt, om detta kan ske
till rimliga kostnader och utan andra starkt
negativa konsekvenser.
Socialstyrelsen har i egen regi gett ut
ett meddelandeblad 2005 62 där de utifrån
studier rekommenderar att medelvärdet
0,4 µT inte bör överstigas för allmänheten
under längre perioder. Svenska Kraftnät
följer den rekommendationen vid byggande av nya anläggningar.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
har gett ut en föreskrift 63 för att skydda
individer från akuta skadliga biologiska

effekter. För magnetfält rekommenderar
ssm att 100 mikrotesla vid 50 Hz och 300
mikrotesla vid 16,7 Hz inte överskrids i
områden där allmänheten vistas. Dock tas
inte hänsyn till pacemaker etc. Referensvärdena är enkla att mäta i omgivningen
och säkerställer att de grundläggande
begränsningarna inte överskrids. De är
alltså tilltagna med marginal.
Arbetsmiljöverket har inte utfärdat
några gränsvärden vad gäller lågfrekventa magnetiska eller elektriska fält i
arbetslivet. I juni 2013 publicerade eu ett
direktiv 64 som avser att skydda arbets
tagare mot exponering för tidsvarierande
elektromagnetiska fält. Enligt plan ska
Arbetsmiljöverket överföra detta direktiv
till svenska föreskrifter senast juli 2016.

Figur 6:2. Magnetfältets styrka på olika avstånd från järnvägen då tåget passerar respektive är mer än 2,5 km bort
Magnetfältets styrka när tåget passerar.
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I exemplet är strömmen 200A och frekvensen 16,7 Hz. Det tillfälligt högre magnetfältet varar i ett par minuter.

Läs mer i Strålsäkerhetsmyndighetens
med fleras publikation Magnetfält och
hälsorisker 65.
Myndigheternas styrande föreskrifter,
normer och rekommendationer är
nationella och bygger på vedertagen
forskning, de är styrande för hela det
nationella järnvägsnätet. Järnvägens
elanläggningar är i grunden anpassade i
sin utformning för att uppfylla myndigheternas försiktighetsprincip. Utformningen
begränsar magnetfältens utbredning och
motverkar vagabonderandeströmmar i
andra verksamheters anläggningar så som
avloppsnät, vattenförsörjningsnät, eldistributionsnät etc. Vid enstaka mindre platser
kan det dock bli aktuellt med unik teknisk
lösning ifall medelvärdet är kraftigt förhöjt
jämfört med normala värden i aktuell
bostadsmiljö. Vad som är ”kraftigt förhöjda
värden” i bostäder beskrivs i Strålsäkerhetsmyndighetens publikation Magnetfält
i bostäder 66. ssm 2012:69.

magnetfälten som krävs för att ge upphov
till omedelbar påverkan, till exempel nervoch muskelretningar, ligger långt över
vad som normalt finns i vår omgivning.
Däremot finns det studier som tyder på att
kraftfrekventa magnetfält skulle kunna
öka risken för leukemi hos barn. Läs mer
på Folkhälsomyndighetens hemsida
www.folkhalsomyndigheten.se och på

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida
www.ssm.se.
Mätningar för att beräkna fältets
omfattning

Mätningar initieras i de flesta fall av
boende intill järnvägen. Mätningarnas
omfattning och upplägg längs statliga
järnvägar bestäms i samråd med boende.

65 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM),
Arbetsmiljöverket, Boverket,
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen (2009).
”Magnetfält och
hälsorisker”.

Onormalt starka fält krävs för att
hälsan ska påverkas

Många vetenskapliga studier har undersökt hälsoeffekter i relation till kraftfrekventa elektromagnetiska fält. Styrkan på

Trafikverket följer svenska myndigheters anvisningar och försiktighetsprincipen för att reducera
magnetfält. Det kan t.ex. gälla hur nära banvall bostäder kan ligga. Foto: Christoffer Ekman, Mostphotos.

66 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) (2012).
”Magnetfält i bostäder”. Publikation 2012:69.
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6.3 Vad kan göras åt problemen?
ALLMÄNT

67 Statens
folkhälsoinstitut
(2013). Främja
goda levnadsvanor genom åtgärder i livsmiljön.
Planera och följ
upp fysisk aktivitet.

I skapandet av den attraktiva staden bör
biltrafiken minska i staden och bättre
förutsättningar bör skapas för gående,
cyklister och kollektivtrafik. Om kollektivtrafiken och godstransporterna i
staden dessutom i stor utsträckning går
på el (möjligt inom 5–15 år) finns goda
förutsättningar för att skapa en attraktiv
stad, med ökad tillgänglighet, förbättrad
hälsa, ökad social integration, långsiktigt
lägre kostnader samtidigt som städerna
kan bidra till uppfyllande av klimatmål.
Mer om den attraktiva staden finns att läsa
i trast Handbok.
De miljöproblem som stadens trafik
orsakar kan angripas på många olika sätt
och på flera olika nivåer. Åtgärder på internationell och nationell nivå är nödvändiga
för att påverka faktorer som fordonsutformning eller lagstiftning. Åtgärder på
kommunal nivå och på projektnivå är
ofta effektiva för att lösa lokala problem,
men ger sällan några större ”spridningseffekter”. Lokala lösningar, exempelvis
bullerskärmar med låg ljudadsorption, kan
ge negativa effekter utanför närområdet.
Många åtgärder är generella för flera miljöaspekter, exempelvis trafikregleringar,
medan andra är specifika för den enskilda
miljöaspekten, exempelvis bullerreducerande beläggningar.
När man diskuterar åtgärder räcker
det inte att beakta de störningsaspekter

som tas upp i detta avsnitt om trafikens
miljöpåverkan. Man måste även ta upp
påverkan på kulturmiljö, naturmiljö,
rekreations- och friluftsintressen, barriäreffekter och hushållningsintressen.
Åtgärder för att begränsa ett miljöproblem medför ofta, men inte alltid, positiva
effekter också på andra miljöproblem.
Likaså är ofta åtgärder som förbättrar
miljön positiva även för trafiksäkerheten.
Att skapa en attraktiv stad, som inte
påverkas negativt av trafikens miljöstörningar, innebär därför för det mesta kompromisser och avvägningar mellan olika
motstridiga önskemål. Sådana avvägningar
är sällan tekniska, utan nästan alltid
politiska. Det gäller därför att skapa en
livskraftig och konstruktiv diskussion i staden om vilka mål man vill uppnå och vilka
metoder som är lämpliga för att uppnå de
målen. Bara genom att öppet redovisa mål
och syften med de åtgärder man avser att
vidta kan man skapa en förståelse för dem
och förhoppningsvis också en acceptans
för de negativa effekterna av åtgärderna.
Trafikens miljöpåverkan kan begränsas
genom skyddsåtgärder och genom placering och utformning av byggnader och
gator. Men om trafiken fortsätter att växa
har man ingen kontroll på utvecklingen,
om skyddsåtgärder är den enda strategin.
Planeringen måste eftersträva att leda
utvecklingen, visa vägen och styra med
både morot och piska. Att hela tiden ligga

efter och korrigera är en passiv strategi
som ger dåligt resultat och medför kostsamma skyddsåtgärder.
I Trafik för en attraktiv stad läggs tyngdpunkten på de åtgärder som är möjliga
att använda i den enskilda kommunen.
Åtgärder som enbart kan genomföras på
nationell eller internationell nivå behandlas bara kortfattat.
Inledningsvis görs en kort beskrivning
av vilka typer av åtgärder som är tillämpliga för respektive miljöaspekt.

KORT OM ÅTGÄRDER
Fysisk aktivitet

Genom samhällsplanering finns det goda
möjligheter att bidra till att skapa hälso
främjande och hållbara livsmiljöer som
hjälper människor till goda levnadsvanor.
Studier visar att promenad och cykling är
de viktigaste formerna av fysisk aktivitet
samt att det är samhällsekonomiskt lönsamt att investera i gång- och cykelbanor.
Det bör dessutom finnas god tillgång till
parker, promenadområden samt cykel- och
gångvägar nära bostäderna. 67
Människor är mer fysiskt aktiva i
områden som har en högre grad av
gångvänlighet än i områden med en lägre
grad av gångvänlighet. Med gångvänlighet
menas till vilken grad den byggda miljön
stödjer och uppmuntrar människor till att
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Fysiskt aktiva pendlare. Att stimulera till fysiska aktivitet bidrar till att öka människors känsla av välbefinnande. Foto: Kenneth Hellman.

gå genom att vara bekväm och säker för
gående och göra det möjligt att till fots nå
olika målpunkter inom rimlig tid och med
rimlig ansträngning i en visuellt attraktiv
omgivning.
Avstånd mellan målpunkter som hem,
skola, handel, hållplats och arbetsplats ska
inte vara för långa om fysisk aktivitet ska
locka. Goda förbindelser till resecentrum
och bra utformning av gång- respektive
cykelstråk till och inom bytespunkter är
extra viktigt.
Förtätning av bebyggelse ökar potentialen för gång och cykel eftersom avstånden
mellan målpunkter blir kortare. Underlaget för kollektivtrafik ökar och behovet
av transporter med personbilar minskar
vid bebyggelseförtätning. Kollektivtrafik
är också värdefull genom att den i sig
ökar den fysiska aktiviteten jämfört med
bilresor.
Fem betydelsefulla miljöfaktorer vid
stimulering till gång och cykel har identifierats:

> fysisk miljö (fasta objekt),
> trafikmiljö (rörliga objekt),
> social miljö (interaktion mellan

människor),
> väder, och
> ljusförhållanden (naturliga och konstru-

erade).
Med hjälp av färdvägsmiljöskalan acres
(The Active Commuting Route Environment Scale)68 kan för fotgängare och
cyklister skattas hur en färdvägs olika delar
uppfattas i termer av otrygghet – trygghet
av trafikmässiga skäl, samt motverkande –
stimulerande av andra skäl.
Buller

För att uppmuntra en samhällsutveckling
som innebär förtätning av städer i syfte
att undvika spridning av bebyggelse och
öka förutsättningar för gång-, cykel- och
kollektivtrafik, tillämpas avsteg från bullerriktvärdena. Avsteg tillåter högre nivåer
än bullerriktvärdena för ny byggnation

som vetter mot trafiksida respektive ”tyst”
sida. I sammanhanget är det betydelsefullt
att konkretisera vad förtätning egentligen
innebär och när avsteg bör tillämpas.
Utvecklingen av tätare städer bör ske så
att bebyggelse och tätortstrafik utvecklas
så att människor inte utsätts för hälsorisker, och med den ambitionen att färre
människor utsätts för höga bullernivåer.
Åtgärder mot buller kan i huvudsak
delas in i emissionsbegränsande åtgärder
och immissionsbegränsande åtgärder.
Det finns ingen enskild åtgärd som kan
lösa bullerproblemen. För att nå ställda
miljömål krävs verkningsfulla åtgärder på
dels på fordon, däck och vägbanor, dels i
alla led av stadsplanering och byggnads
utformning.
Emissionsbegränsande åtgärder

Emissionsbegränsande åtgärder innebär
att man begränsar bullrets uppkomst vid
källan. Åtgärder som kommer ifråga är
exempelvis att reducera bullret från fordon

68 Trafikverket (2012), Peter
Schantz. Om
färdvägsmiljöers betydelse
för gång, cykling, hälsa och
välbefinnande
(Trafikverket
2012:157).
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Figur 6:3. Illustrationen visar hur bullret sprider sig vid ett
av utformningsalternativen till Oskustbanan. Illustrationen
är gjord i bullerberäkningsprogrammet SoundPLAN.
Illustration: Monica Waaranperä.

och bildäck, att välja en från akustisk
synpunkt lämplig vägbeläggning, att
begränsa trafikmängd eller hastighet eller
att påverka trafikanternas körsätt. Denna
typ av åtgärder har effekt endast på relativt
lång sikt, men effekten kommer i stort sett
alla i samhället tillgodo och åtgärderna är
ofta inte särskilt kostsamma.
Immissionsbegränsande åtgärder

Immissionsbegränsande åtgärder innebär
att man begränsar bullrets spridning på
vägen mellan källan och de som är utsatta
för buller. Åtgärder som kommer ifråga är
till exempel att bygga plank eller bullervallar, att byta ut fönster eller sätta in tillsatsrutor. Åtgärder av detta slag kan ge en
omedelbar och betydande effekt på 10–15
dBA. Kostnaderna blir stora och endast ett
relativt fåtal kan komma i åtnjutande av
åtgärderna.

Avvägningar

I praktiken innebär immissionsbegränsande åtgärder att man i efterhand, när
problem har uppstått, gör en akutinsats
för att förbättra miljön för ett fåtal utsatta
personer, medan emissionsbegränsande
åtgärder innebär att man långsiktigt
försöker förhindra uppkomsten av buller
generellt, vilket kommer alla tillgodo.
Många immissionsbegränsande åtgärder
har effekt endast inomhus med stängda
fönster och ventilationsluckor, medan rätt
utförda emissionsbegränsande åtgärder
har effekt överallt och under alla tider.
Många emissionsbegränsande bullerreduktioner kan ge en totalt sett större
kostnadseffektivitet än stora immissions
begränsande reduktioner för ett fåtal
personer. Det beror på att människors
känslighet för buller är mycket individuell
och att många känner sig störda även vid
medelhöga nivåer. Samtidigt är det många

människor som exponeras för trafikbuller
i det medelhöga intervallet 55–65 dBA
medan det är relativt få i det höga inter
vallet >65 dBA.
Vibrationer

Åtgärder för att begränsa vibrationsstörningar handlar i huvudsak om att
bygga gator och vägar stabila och jämna.
Uppkomsten av vibrationer kan också
begränsas genom trafikregleringar, som
förbud mot tung trafik eller hastighets
begränsning. Åtgärder på fordonen kan ha
en viss betydelse. Att begränsa spridningen
av vibrationer är möjligt, men dyrt och
ofta komplicerat.
Luftföroreningar

Det finns fyra principer för att minska
problemen med höga halter av föroreningar från vägtrafiken. Principerna kan
kombineras på olika sätt.

Ett sätt att tydliggöra var
ett elfordon kan laddas.
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Skylten blir samtidigt ett
sätt att marknadsföra
användningen av elfordon.
Foto: Elin Sandberg.

1. Minska utsläppen från fordonen
> avgasrening
> ”rena” fordonstyper i känsliga om
råden (miljözoner)
2. Minska trafiken genom alternativa
färdsätt, trafikreglering, lokalisering
av bostäder och verksamheter i kollek
tivtrafik- och cykelnära lägen och på
verkansåtgärder
> generellt
> tung trafik (dieseldriven)
3. Lokalisera trafiken med hänsyn till
omgivningens känslighet
> tung trafik utanför tät bebyggelse
> gatu- och vägomläggning i tätort
4. Förändra körmönster och/eller hastighet
> information
> skyltning
> vägutformning
När det gäller partiklar påverkas halterna
även av slitage av vägbana och däck, vilket
gör att även väghållningsåtgärder, till
exempel dammbindning och insatser för
att minska dubbdäcksanvändningen i
tätorter blir intressanta.
Att begränsa spridningen av luftföroreningar är svårt. Vegetation och bullerplank
kan till och med bidra till ökade luftföroreningshalter genom att styra luftström-

marna på ett olyckligt sätt. Tvärtom är
det viktigt att se till att ventilationen och
omblandningen är så bra som möjligt.
Därför bör man i planeringen se till att
gaturum inte sluts av byggnader. För att
förbättra luftkvaliteten inomhus kan man
ibland styra var ventilationsluften tas in i
byggnaden.
Påverkan på mark och vatten

Påverkan på mark och vatten kan begränsas genom att minska utsläppen från
fordonen, i huvudsak på samma sätt som
för att minska luftföroreningar. Man kan
också ta hand om föroreningarna innan
de når känsliga recipienter genom att leda
dagvatten från vägar till sedimentationsbassänger, oljeavskiljare eller liknande.
Luftföroreningar är dock svåra att stoppa
och de kan spridas långa sträckor innan de
faller ner och förorenar mark eller vatten.
Utsläpp i samband med olyckor kan också
begränsas genom olika trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder.
Internationellt och nationellt

Åtgärder som är relevanta på internationell nivå är främst åtgärder för att
förändra utbudet av fordon på marknaden.
Utbudet av tystare, säkrare, energieffektivare och mindre luftförorenande fordon
som kan gå på förnybara drivmedel och el
kan i huvudsak bara åstadkommas genom
att fordonsindustrin anpassar sina pro-
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dukter till ändrade krav från marknaden
(som även påverkas av styrmedel) eller
lagstiftarna. Samma sak gäller nya drivmedel. Bulleremissionerna har i praktiken
varit oförändrade i flera decennier, trots
skärpta gränsvärden. Teknologin finns för
betydligt tystare fordon och däck, men det
krävs ett politiskt agerande för att den ska
tillämpas i sådan utsträckning att buller
emissionen påverkas väsentligt.
Utveckling av tystare beläggningar kan
till viss del ske på nationell nivå. För att
uppnå goda resultat torde dock krävas
internationellt samarbete. Ett specifikt
svenskt problem är dubbdäcksanvändningen som starkt begränsar möjligheterna att använda tysta beläggningar.
Fordonsutvecklingen kommer dock
inte helt kunna lösa problemen med de
avgasrelaterade föroreningarna. En positiv
utveckling när det gäller motorutveckling,
avgasrening och bränslekvalitet sedan
1980-talet har gjort att utsläppsnivåerna
idag är bara en bråkdel av vad de var för
10–15 år sedan. När det gäller avgasrening
är det främst på dieselsidan vi kan förvänta
oss mer genomgripande reduceringar per
fordon genom exempelvis partikelfilter.
Utbyte av den lokala fordonsflottan kan
påskyndas genom lokala styrmedel (miljözoner, vägavgifter etc.).
Krav har också börjat ställas på fordonens energieffektivitet (via krav på
koldioxidutsläppet). Kraven började fasas
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MalmöExpressen körs med gas-/elhybridfordon. För Malmö har stadsutveckling mot ett mer hållbart trafiksystem varit en viktig drivkraft.
Att göra kollektivtrafiken till en del i detta är angeläget. Foto: Johan Edgren, Malmö stad.

in 2012 för personbilar och lätta lastbilar
och skärpningar är beslutade fram till
och med 2021. Under kommande år ska
beslut även fattas om krav därefter. Kraven
kommer sannolikt också leda till en ökad
elektrifiering av fordonsparken.
Förnyelsebara bränslen utgör nu över
10 procent av energianvändningen inom
vägtrafiken. Ökningstakten är fortfarande
långsam. Det är inte självklart vilket eller
vilka utvecklingsspår som ger framtidens
fordon, även om mycket idag pekar mot
eldrift på åtminstone kort och medellång
sikt samt vätgas för bränsleceller på lång
sikt. Elektrifiering av stadsbuss kommer
vara lönsamt tidigare än för personbilar.
Parallellt med elektrifiering och sannolikt
även vätgas är flera olika biodrivmedel
aktuella. En storskalig introduktion av
alternativa bränslen måste göras successivt och så att det passar in i framtidens
fordonsteknik. I ett första skede måste
alternativ introduceras som passar bensin-

och dieselmotorer och befintlig distributionsstruktur. Lokalt kan fordonsflottor
på framför allt el- eller hybriddrift, med
alternativa bränslen (i till exempel stadsbussar) naturligtvis ha en viss betydelse för
halterna.
Det stora problemet är tillväxten av
fordonsparken och det ökade transportarbetet. Detta har i många fall ”ätit upp”
den positiva trenden på bränsle- och
avgassidan. För att nå klimatmål och
många andra mål kommer det krävas en
förändrad inriktning av planering och
utveckling av samhälle och transportsystem mot minskad biltrafik samtidigt som
logistiken förbättras och användningen av
alternativa transportsätt förbättras så att
lastbilstrafiken inte ökar.
Åtgärder som är relevanta på nationell
nivå är främst lagstiftningsfrågor och
ekonomiska styrmedel som trängselskatt,
kilometerskatt, skatter på bränsle, fordon
och däck som höjer kostnaden för mer

miljöstörande fordon eller minskar kostnaden för mindre miljöstörande fordon.
Även andra åtgärder för att påverka
marknaden kan användas, exempelvis
information om miljöegenskaper.

6.4 Störningsbegränsande åtgärder
på kommunal nivå
På kommunal nivå kan man arbeta med
markanvändningen, utformningen av
trafiksystemet, trafikregleringar, miljö
zoner m.m. För att nå goda resultat bör
man arbeta med strategier som innehåller
flera slags åtgärder, alltifrån att påverka
behoven av resor och transporter
genom genomtänkt markanvändning
och beteendepåverkan till omdaning av
transportsystem, nybyggnad, effektivare
användning av befintlig infrastruktur och
skyddsåtgärder.

Man bör eftersträva samverkande
goda effekter av varje övervägd typ av
åtgärd, inklusive policyer, regleringar och
ekonomiska styrmedel, så att flera typer
av miljöproblem och andra problem kan
minskas. Man bör undvika omfattande
och dyra åtgärder som endast löser en typ
av miljöproblem. Genom att göra miljöbedömningar av alla planer och program
kan miljökonsekvenserna integreras i
planeringen och förebyggas på ett effektivare sätt.

GENERELLA ÅTGÄRDER

För att kunna planera åtgärder för att
begränsa trafikens miljöpåverkan behöver
man underlag i form av kunskap om hur
markanvändning och trafik faktiskt ser ut
i staden. Bl.a. behövs information om
> Trafikflöden och trafikens fördelning
över tiden, för olika typer av trafik (bl.a.
distributionstrafik, spårtrafik), typer av
fordon (till exempel tunga fordon).
> Hastighet är gemensam input för flera
av miljöaspekterna: buller, bilavgasutsläpp, luftkvalitet, vibrationer, vattenföroreningar och farligt godsolyckor.
> Befolkning (dag och natt) och känsliga
miljöer (förskolor, skolor, äldreboende,
sjukhus m.m.).
> Resbehov och fördelning mellan färdmedel och transportslag.
Uppgifterna behövs för de analyser och
bedömningar som används vid såväl
nuläges- och trendbeskrivning som
vid formande av åtgärdsstrategier eller
stadsbyggnadsprinciper med tillhörande
konsekvensbeskrivningar, inklusive
strategisk miljöbedömning (vilket blir
obligatoriskt för lagenliga planer som
styr projekt). Detta visar på gemensamma
orsakssamband och behovet av en samlad
problemsyn.

I Lund har man länge arbetat med att få fler att gå, cykla och åka kollektivtrafik. Bilden är från
Lundalänken. Foto: Elin Sandberg.
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Markanvändning

Markanvändningen i en kommun är av
avgörande betydelse för vilka resbehov
som uppkommer, vilka färdmedel som
väljs och hur störande trafiken blir. Men
möjligheterna att utnyttja marken beror
också på hur trafiksystemet är utformat.
Det gäller att hitta en lämplig samordning
mellan markanvändning och trafiksystem,
såväl på en övergripande nivå som på
detaljnivå.
På den övergripande nivån handlar det
om att lokalisera olika verksamheter i
staden så att man skapar goda förutsättningar för kollektivtrafik och för gång- och
cykeltrafik, att lokalisera starkt trafik
alstrande verksamheter så att de har god
anslutning till det överordnade vägnätet
och att samlokalisera verksamheter med
inbördes kontaktbehov så att det totala
resbehovet minimeras.
På detaljnivå handlar det om hur marken används invid trafiklederna. Bostäder
och vård- och undervisningslokaler är
känsliga för buller och andra störningar,
medan arbetsplatser är mindre känsliga.
Även byggnaders utformning och läge
påverkar störningar, främst då för buller.
Genom att vända husens långsida mot
trafikleden kan det bli förhållandevis tyst
på andra sidan. Om man däremot lägger
gaveln mot trafikleden blir alla rum i huset
utsatta för nästan lika mycket buller. Om
kök och badrum är vända mot trafikleden

och sovrum och vardagsrum är vända
åt andra hållet begränsas störningen
jämfört med om sovrummen är vända
mot trafikleden. Redan om ett eller ett par
sovrum är vända mot en tyst sida minskar
störningen. De mest bullerkänsliga personerna har då möjlighet att välja att sova i
ett mindre bullerutsatt rum.
Genom att förändra markanvändningen
i befintliga hus nära trafikleder från bostäder till kontor kan störningarna minska.
I samband med större ombyggnader av
befintliga bostäder kan man ibland också
förändra husens planlösning så att störningen minskar. För att klara bullernivåer
och avgashalter vid uteplatser kan det
ibland vara lämpligt att ställa i ordning en
ny uteplats i ett mer skyddat läge än den
befintliga. Nya bostäder bör inte lokaliseras intill trafikleder med bullernivåer över
55 dBA utan särskilda förhållanden eller
åtgärder för mindre störningar.
Lokaliseringen av parkeringsplatser i
bostadsområden och verksamhetsområden har stor betydelse för störningar
och färdmedelsval. Genom att lägga
parkeringsplatserna i utkanten av området
minskar trafiken inne i området och det
blir mer attraktivt att cykla eller åka buss.
Om avståndet till parkeringsplatsen blir
alltför stort finns dock risk för olovlig
trafik och vild parkering.

Beteendepåverkan

Ett samlingsnamn för olika åtgärder
för att begränsa biltrafiken är Mobility
Management. Det handlar om att använda
transporter, vägar och annan infrastruktur
effektivare och därmed undvika stora
investeringar. Det är ett synsätt på resor
och transporter som innebär att alla i
samverkan försöker förändra efterfrågan
av resor och transporter i riktning mot ett
hållbart transportsystem. Viktiga mål är
bl.a.
> Ökad användning av miljövänligare
transporter
> Ökad tillgänglighet
> Ökad effektivitet för transporter och
användning av mark
> Minskad efterfrågan på resor med
motorfordon
Rent praktiskt kan det handla om många
olika saker, till exempel:
> samåkning
> bilpooler
> cykla till jobbet-kampanjer
> lokal handel
> informera företag om cykel- och kollektivtrafik
> stötta företagens arbete med miljö
anpassning av transporter
> ge råd om hur enskilda, företag och
organisationer kan miljöanpassa sina
transporter
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Att göra cyklingen mer attraktiv är ett sätt att öka konkurrenskraften mot biltrafiken. Om cyklisten känner att de ansvariga försöker göra det effektivt och behagligt att cykla ger det en positiv effekt. Bilden från Stockholm visar ett stödräcke vid en signalreglerad korsning. Foto: Kenneth Hellman.

Många kommuner har arbetat länge och
framgångsrikt med Mobility Management.
På hemsidan www.mobilitymanagement.
se finns exempel på hur man kan arbeta.
Mer om beteendepåverkan finns att läsa
i kapitel 2.2.
Trafiknätens utformning

Genom väl utformad kollektivtrafik, ett
väl utbyggt gång- och cykelvägnät samt
en anpassning av stadens trafiknät till
de oskyddade trafikanternas behov kan
biltrafiken och dess störningar i viss mån
begränsas.
Biltrafiknätet utformas för att begränsa
biltrafiken inne i bostadsområden och
garantera låg hastighet på lokalgatorna.
Genom att begränsa hastigheten till
högst 30 km/tim begränsas buller och
vibrationer och säkerheten för oskyddade
trafikanter garanteras. Dessutom ökar
konkurrenskraften för cykel och buss när
biltrafikens hastighet begränsas.
Kollektivtrafiknätet utformas med ett

stomlinjenät för snabba och frekventa
förbindelser, främst för arbetsresor. Detta
kompletteras med servicelinjer som ger
kortare gångavstånd, men till priset av
glesare turer och längre restider.
Gång- och cykelnätet måste erbjuda
säkra och gena förbindelser över hela
tätorten. Det är föga meningsfullt att
bygga enstaka länkar av hög klass om det
saknas en övergripande strategi för hur
ett heltäckande nät ska skapas. Nätet kan
innehålla samtrafik med bil på gator med
måttlig trafik och låg hastighet.
Övergång till miljövänligare färdmedel

Kommunen kan i sin egen verksamhet och
vid upphandling av transporter och andra
produkter som innehåller transporter
ställa krav på att transporterna ska utföras
så miljövänligt som möjligt. Många kommuner har resepolicyer, som föreskriver
att tjänsteresor ska ske med tåg i stället för
med bil eller flyg i de fall detta är rimligt.
Det finns idag möjlighet att ”miljömärka”

transporter med Bra Miljöval, och kommunen kan se till att de egna transporterna
uppfyller dessa kriterier. Sådan miljömärkning bör även gälla bulleremissionerna.
Annars kan ”miljömärkta” transporter
försämra miljön när det gäller buller. I
dagsläget saknar en del miljömärkningar
krav på buller.
När bilresor är nödvändiga kan man
kräva att de ska ske med miljöbilar.
Nuvarande krav på miljöbilar omfattar
inte bulleremissionen. Flera kommuner
arbetar med projekt där man försöker
införa mindre miljöstörande fordon inom
stora delar av verksamheten. Bl.a. när det
gäller tjänste- och förmånsbilar kan man
utforma regler som gynnar miljöanpassade
fordon.
Vissa kommuner arbetar även med sina
anställdas resor till och från arbetet. I stället för att erbjuda fri parkeringsplats till
dem som åker bil till jobbet subventionerar
man dem som åker buss, tåg eller cyklar.

Det krävs flera olika åtgärder och
alternativa bränslen för att biltrafikens miljöpåverkan ska minska.
Exempel på en etanolbil från Växjö.

164

I Växjös transportstrategi finns ett
enhälligt politiskt beslut att Växjö
ska bli en fossilbränslefri kommun.
Foto: Växjö kommun.
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Trafikstyrning

Den trafik som återstår efter de begränsningar man lyckats åstadkomma med
beteendepåverkan kan hanteras på ett
antal olika sätt. Trafikstyrning med
trafikregleringar, trafiksignaler, trafikantinformation, väginformatik, miljözoner,
”intelligenta fordon” m.m. kan användas
för att
> öka transporteffektiviteten
> förbättra framkomligheten
> minska trafikarbetet
> leda trafiken till de mest lämpliga trafiklederna
> få ett jämnare körmönster med färre
stopp i trafiken
> få bättre hastighetsanpassning
Ett viktigt syfte med trafikstyrning är
att öka transporteffektivitet och framkomlighet. Ökad transporteffektivitet
innebär mindre trafik för en viss transport.
Trafikledningen ger högre kapacitet och
hastighet samt mindre köbildning. Detta
kan medföra ökad trafik på de större
trafiklederna, vilket ökar störningarna.
Väginformatik kan då behöva kompletteras med lokala skyddsåtgärder längs dessa
leder. Samtidigt kan trafiken minska på
mindre gator.
Dagens vägtrafikledning består till
stor del av information. Utvecklingen går
mot att trafikantperspektivet, liksom det
trafikslagsövergripande perspektivet, blir

hörnstenar i framtidens trafikledning. Den
styrning som sker i dag, sker till stor del
indirekt via information. I framtiden väntas vägtrafikledningens styrande funktion
få en starkare position. Ledningen sker i
ökande grad i samverkan mellan statliga
och kommunala aktörer. Denna utökade
samverkan är viktig då transportsystemet
blir allt mer trafikslagsövergripande sammanflätat med många gränsytor mellan
lokala, regionala och nationella aktörer.
Detta skapar förutsättningar för effektivare uppklarningar av störningar, positiv
färdslagsöverflyttning och i förlängningen
minskad trafikal miljö- och hälsopåverkan.
Åtgärder som ger låg och jämn hastighet
ger mindre störningar. Samordnade
trafiksignaler som ger grön våg eller cirkulationsplatser kan dämpa trafikrytmen
och minska andelen accelererande fordon
i korsningar. Med information till trafikanterna kan man ibland leda om trafiken till
mindre störningskänsliga trafikleder. Ett
viktigt tillämpningsområde är också i samband med vägavstängningar, trafikolyckor
eller liknande, då man kan försöka leda
trafiken till de minst störningskänsliga
alternativa vägarna.
Trafikregleringar är lokala åtgärder som
ofta är mycket effektiva för att minska
störningarna från trafiken. Genom att
samla trafiken till ett mindre antal trafik
leder och vidta fysiska åtgärder för att
begränsa buller och andra störningar längs

dessa kan man på ett kostnadseffektivt sätt
minska miljöstörningarna. Någon generell
effekt på samtliga trafikleder får man dock
inte.
De åtgärder som är intressanta är framför allt:
> sänkt hastighet
> omfördelning av trafik
> förbud mot vissa fordon/vissa tider
> miljözoner
Omfördelning av trafik från känsliga gator
till mindre känsliga kan ske med fysiska
åtgärder (trafiksanering) eller juridiska
åtgärder (trafikreglering), som genomfartsförbud eller förbud mot vissa fordon,
eventuellt endast under vissa tider.
En lastbil avger ungefär fem gånger
så mycket buller som en personbil och
släpper också ut mer avgaser och orsakar
större vibrationer. Andelen tunga fordon
påverkar därför störningarna. Förbud mot
tung trafik nattetid är därför en åtgärd
som kan ge en stor minskning av bullerstörningarna. Förutsättningen är att det
finns andra trafikleder som trafiken kan
ledas till, där störningarna blir mindre.
Inrättande av miljözoner avser att
begränsa den särskilt miljöstörande trafiken i främst tätorter. Miljözoner medför
att trafiken med miljöstörande fordon
inom zonen minskar. I miljözonen kan
också tillåten hastighet regleras. Möjligheten finns numera även att införa områden
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Med en lugn och jämn hastighet minskar buller och avgasutsläpp. Exempel från Hägerstensvägen i Stockholm. Foto: Sari Wallberg.

med förbud mot trafik med dubbade
vinterdäck.
Med miljöbudskap på variabla
meddelandeskyltar utmed vägarna kan
trafikanter uppmanas att undvika att köra
i områden med särskilt höga halter av
luftföroreningar under utsatta tider. När
problemen är som störst visas budskap
som uppmuntrar trafikanterna att välja
annan väg för att förbättra luftmiljön i
utsatta områden. Denna typ av its-lösning
för trafikstyrning i miljösyfte ägnar sig väl
som samarbetsprojekt mellan kommunala
och statliga aktörer, då stora trafiktäta
vägar ofta är statliga, medan miljöutsatta
tätorter är kommunala områden.
Trängselskatteupptagning är en annan
åtgärd med bevisat mycket goda effekter
vad gäller att minska trafikarbetet och
resulterande miljöpåverkan. Åtgärden
utgör en passiv form av trafikstyrning som
utöver nämnda effekter även kan utgöra
en finansieringskälla vid omställning
av transportsystemet till en mer hållbar
inriktning.

Körsätt

Förarens sätt att framföra sitt fordon
påverkar buller och utsläpp i hög grad,
speciellt i tätorter och vid låga hastigheter.
Ett mjukt körsätt i jämn hastighet, utan
kraftiga inbromsningar och accelerationer,
är 5–10 dB tystare och ger upp till 50
procent mindre avgaser än ett vårdslöst
(”sportigt”) körsätt med kraftigt gaspådrag,
tvär kurvtagning och hög hastighet. Med
signalhorn, smällande bildörrar, kraftfull
stereo och öppna rutor, felaktigt fastsatta
kapell, slamrande stöttor eller dåligt
surrad last på flaket kan man utan större
ansträngning åstadkomma ytterligare
10 dB bullerökning.
Körsättet beror på
> förarens medvetenhet om sitt bidrag
till störningar samt vilja att minska
störningarna
> förarens förmåga att köra tyst och snålt,
att välja växel, gaspådrag och sätt att
bromsa
> väg- och trafikmiljön
> trafikregler samt övervakning och kontroll av reglerna

För den enskilde föraren är möjligheterna
att minska fordonets buller och avgasutsläpp mycket stora. För att det skall märkas
någon påtaglig skillnad för dem som bor
längs trafikleden krävs dock, att en mycket
stor del av förarna kör miljövänligt. För
att uppnå detta är det troligen nödvändigt
med en relativt omfattande övervakning.
Enbart information och kampanjer torde
inte vara tillräckligt.
Om man vill påverka andra trafikanter
till ett miljövänligare körsätt är det mycket
viktigt att väghållaren styr sin egen verksamhet till att utföras så miljövänligt som
möjligt. Även andra offentliga verksamheter måste föregå med gott exempel och
utbilda sina förare i ”miljövänlig körning”.
Viktiga exempel är bussföretag, renhållning och åkerier.
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ÅTGÄRDER PÅ PROJEKTNIVÅ
Emissionsbegränsande åtgärder
(vägtrafik)

På projektnivå handlar det om det enskilda
projektets utformning. Korsningar kan
utformas för att ge liten andel stoppade
fordon, vägsträckor kan förses med bullerskydd, gatans utformning kan anpassas
till kraven på begränsning av miljöstörningar.
Hastighet

Buller och avgasutsläpp ökar med ökande
hastighet. Vid låga hastigheter dominerar
motorbullret, särskilt för tunga fordon.
Men redan från 50 km/tim ger däcksbullret ett betydande bidrag till den totala
ljudnivån. Från 30 till 50 km/tim ökar den
ekvivalenta ljudnivån med 2 dB. Den maximala ljudnivån påverkas mindre.
Vibrationer i hus vid gatan påverkas
starkt av hastigheten.
Avgasutsläppen påverkas mest av hur
jämn hastigheten är. Om låg hastighet
beror på trafikhinder och ojämn trafikrytm
kan avgasutsläppen öka kraftigt. Låg jämn
hastighet på högsta växeln ger däremot
mindre utsläpp av de flesta avgaskomponenter.
Lutning

Bullernivån och avgasutsläppen är lägst
om vägen är horisontell. Ökad lutning ger

ökat buller. 5 procents lutning ger 3 dB
högre ljudnivå.
Korsningar

Vid korsningar ökar bullret, genom
att fordonen bromsar och framför allt
accelererar. Den ekvivalenta ljudnivån
intill en signalreglerad korsning kan vara
3 dB högre än längs samma gata mellan
korsningarna. Den maximala ljudnivån
påverkas ännu mer.
Även avgasutsläppen påverkas kraftigt
av fordonens stopp och start vid korsningar, liksom av tomgångskörning under
väntetid i korsningar. Det kan ibland
vara lämpligt att förändra trafiknätet så
att antalet korsningar längs en trafikled
begränsas, bl.a. för att åstadkomma en
jämnare trafikrytm och minska buller och
utsläpp. Man måste dock uppmärksamma,
att hastigheten ofta ökar då antalet korsningar minskar.
Beläggning

Olika beläggningar ger olika höga ljudnivåer. Den ”tystaste” beläggningen som
används i normal produktion är öppen så
kallad dränasfalt, som kan ge upp till 6 dB
lägre ljudnivå än standardbeläggningen.
De mest bullrande beläggningarna, som
ytbehandling och gatsten, kan ge 2–3 dB
högre ljudnivå än standardbeläggningen.
Brunnslock, brofogar och gropar i beläggningen kan ge ännu högre ljudnivåer.

Vibrationerna påverkas mycket av
beläggningens jämnhet. Redan små
ojämnheter kan ge upphov till kraftiga
vibrationer i kringliggande byggnader, om
marken är känslig.
Beläggningen har mindre betydelse för
avgasutsläppen, men däremot har beläggningen betydelse för partikelgenereringen
från dubbdäcksslitage. Beläggning med
mindre största stenstorlek ger större emissioner av slitagepartiklar, så en konflikt
med buller finns här så länge som det är
hög dubbdäcksanvändning. I områden
med dubbdäcksförbud finns inte den motsättningen mellan luftkvalitet och buller.
Mycket ojämn beläggning eller grus ökar
dock avgasutsläppen. Om beläggningen är
så dålig att den medför inbromsningar och
väjningar kan avgasutsläppen öka kraftigt.
Underhåll och drift

Halten av partiklar påverkas bland annat
av slitage, vilket gör att halterna även
påverkas av hur omfattande användningen
av dubbdäck är. Även halkbekämpning
med sand eller dylikt påverkar partikelhalterna. Valet av väghållningsåtgärder
och renhållning är således viktigt. Damm
bindning kan kortvarigt (något dygn)
sänka partikelhalterna med upp emot 40
procent.

En bullervall/mur i Viken i Skåne som är bevuxen med träd och vegetation på baksidan. Anläggningen ger på det sättet ett grönare intryck.

Kapitel 6
Trafikens
miljö- och
hälsopåverkan

Foto: Per Eneroth.

Immissionsbegränsande åtgärder

Den ljudnivå som råder omedelbart
intill vägen avtar relativt snabbt när man
avlägsnar sig från vägen. Det finns ett antal
förhållanden som bidrar till att ljud- och
vibrationsnivån samt avgashalterna sjunker när avståndet till gatan ökar.
Avstånd

Avståndsdämpningen beror på att ljudet
sprids ut över en större area eller i en
större volym. Med avseende på ekvivalent
ljudnivå, vibrationer och luftföroreningar
kan en väg ses som en linjeljudkälla. Störningen sprids halvcylindriskt runt vägen.
Varje fördubbling av avståndet till vägen
medför att störningen också sprids ut över
en dubbelt så stor area. Ljudnivån sjunker
med 3 dB (dygn). Vibrationsnivån minskar
normalt också till hälften. Luftföroreningar blandas upp i luftvolymen. I slutna
gaturum blir halterna ganska homogena
inom hela luftvolymen mellan fasaderna,
medan avgashalterna i öppna gaturum
sjunker till en fjärdedel.
Magnetiska fält avtar med hälften per
avståndsfördubbling vid avstånd på över
10 m. Avståndet från befintliga trafikleder
till närliggande bebyggelse är oftast svårt
att påverka. Även vid nyplanering kan det
vara olämpligt med långa skyddsavstånd.
Långa avstånd medför ofta nackdelar för
kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafik
och kan medföra att biltrafiken ökar, vilket
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medför ökade störningar på fler gator
i staden. Att begränsa miljöstörningar
med långa avstånd är därför sällan en bra
metod.
Atmosfärisk dämpning

På långa avstånd ger luften en viss dämpning av buller genom att den absorberar
en del av ljudenergin. Detta gäller främst
höga frekvenser. Luftföroreningar påverkas kraftigt av omblandning genom vind
och turbulens. Väderförhållanden betyder
ofta mer för halterna av avgaser än vad
utsläpp eller avstånd gör. I blåsiga miljöer
vädras avgaserna snabbt bort, medan de i
lugna miljöer kan bli liggande. Särskilt vid
stabil luftskiktning, så kallad inversion,
vintertid kan det bildas som ett lock över
staden under vilket halterna av avgaser kan
stiga under lång tid utan att vädras bort.
Vibrationer och magnetfält påverkas
inte av luften.
Markdämpning

Buller dämpas av mjuk mark mellan
bullerkällan och mottagaren. Med mjuk
mark avses gräs, plantering, skog eller
liknande. Hård mark är vatten, grus, asfalt
eller liknande. Markdämpningen kan vara
upp till 3 dB per avståndsfördubbling och
är lika stor för ekvivalentnivån som för
maximalnivån. Markdämpning kan ibland
ökas också vid befintliga anläggningar. Om
det är grus eller asfalt mellan vägen och

bostadshusen kan man ibland ändra detta
till gräs eller plantering. Parkeringsplatser
kan beläggas med dränasfalt. Detta ger
cirka 3 dB lägre ljudnivå per avståndsfördubbling, 10 dB vid 100 m.
Vibrationer dämpas mycket olika i
olika slag av mark. I lera sprids vibrationer
långt, medan de snabbt dämpas i grus eller
morän.
Luftföroreningar och magnetfält påverkas inte av markförhållandena.
Vegetation

Träd och buskar mellan vägen och
bebyggelsen har en försumbar inverkan
på trafikbullernivån. Vid stora avstånd,
minst 100 m, kan tätstammig vegetation
ge en bullerdämpning på 1–2 dB, utöver
avståndsdämpning och markdämpning.
Upplevelsen av trafiken och trafikbullret
kan dock påverkas av att man inte ser
bilarna. Att försöka dämpa ljudnivån med
ny vegetation ger sällan någon märkbar
effekt.
Luftföroreningar kan minska av vegetation. Särskilt partiklar kan fastna på
blad och barr. Det kan även bli tvärtom,
halterna kan öka om växtligheten hindrar
omblandning och utvädring. Det krävs
dock, som för buller, rätt mycket vegetation för att ge någon nämnvärd påverkan.
Vibrationer och magnetfält påverkas
inte av vegetation.
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Bankhöjd

Markdämpning av buller uppkommer
endast när ljudet går nära marken från
källa till mottagare. Om vägen eller
järnvägen ligger på bank, eller om mottagaren befinner sig högt över marken
(flervåningshus) blir markdämpningen
liten eller ingen alls. Vid befintliga anläggningar är det sällan möjligt att påverka
bankhöjden.
Vibrationer kan minskas genom att
vägen läggs på en stabil bank som dämpar
vibrationerna från trafiken innan de når
marken. Genom att bygga banken med
extra bärighet kan vibrationer ofta minskas med hälften eller mer.
Spridningen av luftföroreningar
påverkas av närområdets topografi och
bebyggelse. Utspädning av föroreningar
ökar generellt med höjden i förhållande till
vägen men skärmande föremål och bebyggelse kan förhindra denna utspädning och
lokalt skapa mycket höga halter.
Magnetfält påverkas inte av om järn
vägen går på bank eller i skärning.
Skärmdämpning

Buller kan dämpas om det är fri sikt mellan bullerkällan och mottagaren. Skärmningen kan åstadkommas av att vägen
går i skärning, av hus som ligger mellan
vägen och mottagaren, av bullervallar eller
-plank eller på annat sätt. Det viktiga är,
att skärmningen verkligen skymmer vägen

och är tillräcklig hög, helst över 2,5 meter.
Redan små glipor i en skärm ger en betydande minskning av skärmdämpningen.
Om 90 grader av sikten mot vägen är totalt
skärmad och den andra halvan av siktfältet
oskärmad, så blir skärmdämpningen 3 dB.
Jordvallar är effektiva urspårningsskydd
(ökad trygghet) och kan ges en utformning
med vegetation som bidrar till att höja
omgivningens kvalitet. Om det lokalt eller
regionalt planeras för ny bebyggelse eller
nyexploatering kan det ur miljösynpunkt
vara effektivt att undersöka förutsättningar för att använda överskottsmassor
till att bygga kostnadseffektiva bullervallar
istället för att frakta massorna till deponier
till höga kostnader. Vid behov kan vallen
krönas med en mindre skärm eller mur
som också kan ersätta särskilt stängsel mot
banan för tåg- eller spårvägstrafik.
Murar och plank bör vara dubbelsidigt
absorberande för att öka skärmeffekten
och minska risken för bullerstörningar
genom reflektion. Absorption hos murar
kan skapas genom att använda håltegel
på högkant och en kärna av mineralull,
eventuellt tillsammans med ett avstämt
tomrum.
En skärm har störst absorptions- och
skärmningseffekt när den placeras nära
bullerkällan. Placeringen påverkas dock
av både säkerhets- och underhållsför
hållanden.
En speciell typ av skärm är så kallade

perrongskärmar. Det är mycket låga
prefabricerade betongelement med en
V-formad öppning mot spårsidan som är
tänkta att placeras mycket nära spåren på
stationer.
Vanliga bullerskärmar påverkar inte
vibrationer. Dock kan vibrationer skärmas
med slitsmurar som fylls med ett vibrationsdämpande material. Effekten är dock
osäker och svår att beräkna i förhand.
Åtgärden är också kostsam.
Bullervallar och plank kan också minska
spridningen av luftföroreningar. Dock
ökar då halterna av luftföroreningar i
själva gaturummet.
Magnetfält kan skärmas, men inte av
vanliga bullerskärmar eller byggnader. För
att uppnå en påtaglig minskning krävs att
järnvägen skärmas med 5 mm aluminiumplåt som täcker hela det område man vill
skärma. Detta är knappast rimligt för hus
som ligger vid sidan av en järnväg. Metoden har använts i vissa fall för byggnader
som ligger ovanför en järnväg.
Ibland kan det vara lämpligt att bygga
nya hus mellan trafikleden och befintlig
bebyggelse. Om de nya husen innehåller
verksamheter som är mindre känsliga för
bullerpåverkan (kontor, garage, industri)
är det ofta relativt enkelt att hitta bra
utformningar. Men även om de nya husen
innehåller bostäder kan man ofta skapa
bra miljöer. Genom att lokalisera kök,
badrum och andra mindre känsliga delar
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Fasadteknik och fönsterisolering gör inomhusmiljöerna acceptabla. Förändringar och regleringar i gatunätet gör att bullerstörningarna snabbt kan
förändras. Foto: Thomas Henriksson.

av bostaden mot trafikleden och vardagsrum och sovrum på den opåverkade sidan
och ta in ventilationsluften från denna
sida kan miljöförhållandena också i de nya
bostäderna förbättras.

Fasadreduktion

Ljudnivån inomhus dämpas av fasaden.
Oftast är det fönstren som är avgörande
för vilken fasadreduktion man får.
Normala 2- eller 3-glasfönster med väl

fungerande tätningslister och god tätning
mellan karm och vägg ger cirka 30 dBA
dämpning i genomsnitt. Dämpningen är
mindre för tunga fordon och större för
spårburen trafik. Med speciella bullerföns-
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ter eller med bullerdämpande tillsatsruta
på fönstret kan man få en reduktion på
35 dBA. Högre fasadreduktion kräver
speciella lösningar. Även ventilations
anordningar måste beaktas, så att inte
dessa släpper in ljudet.
Fasadreduktionen är effektivare för
höga frekvenser än för låga. Hus vid
vägar med hög hastighet och liten andel
tung trafik kan därför antas ha högre
fasadreduktion än hus i tätorter, med låg
hastighet och hög andel tung trafik.
Ofta är det tekniskt svårt eller ekono
miskt orimligt att sänka ljudnivåerna
utomhus med skärmningsåtgärder. Då kan
det i stället vara motiverat att åtminstone
sänka innenivåerna med fasadåtgärder.
I första hand gäller det att förbättra
fönstrens ljuddämpning. Med lämpliga
åtgärder kan man för det mesta klara
riktvärdet 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
om utenivåerna inte överstiger 65 dBA.
Vid hög bebyggelse nära vägen kan man
behöva använda fasadåtgärder för att klara
innenivåerna i de högre våningarna, även
om man skärmar marknivån och de lägre
våningarna med vall eller plank.
Eftersom fasadåtgärder är förhållandevis billiga är de vanligen mer kostnads
effektiva än skärmningsåtgärder. Trots
generella åtgärder kan det därför vara
rimligt att fortsätta med fasadåtgärder
också för ljudnivåer på 60–65 dBA.

Vibrationsnivåerna inomhus beror i
hög grad på husets konstruktion. Tunga
och styva konstruktioner ger lägre vibrationsnivåer än lätta. Husets egenfrekvens
inverkar också. Om egenfrekvensen
sammanfaller med vibrationsfrekvensen
kan nivåerna inomhus bli högre på grund
av resonans. Det är svårt att i efterhand
förändra en byggnads vibrationstekniska
egenskaper.
Luftföroreningarna inomhus kan påverkas genom utformningen av ventilationssystemet. Med styrd tilluft som hämtas
på den sida av huset som vetter bort från
trafikleden och gärna i takhöjd kan man se
till att halterna av luftföroreningar inomhus inte påverkas så mycket av trafiken.
Magnetiska fält påverkas ytterst litet
av normala fasader. För att skärma
magnetfält krävs heltäckande skärmar av
aluminium eller annat material med god
elektrisk ledningsförmåga. För hus som
ligger ovanpå järnvägstunnlar kan det
ibland vara aktuellt att lägga aluminiumplåt på eller under golvet för att skärma
magnetfält.
Rumsabsorption

Ljudnivån inomhus beror, förutom av
utenivån och fasadreduktionen också av
rumsinredningen. Ett mjukt inrett rum,
med heltäckningsmatta, tunga gardiner
och mjuka möbler, kan ha 10 dBA lägre

ljudnivå än ett omöblerat rum. Ett ”normalt” rum, med plastmatta på golvet,
tunna gardiner och vanliga möbler, är
cirka 5 dBA tystare än ett omöblerat rum.
För den enskilde, som störs av buller,
går det därför att påverka ljudnivån
inomhus med åtgärder som ökar rumsabsorptionen. I ett program för minskade
bullerstörningar kan ingå information om
rumsabsorptionens betydelse. I vård- och
speciellt undervisningslokaler kan också
åtgärder som förbättrar rummets akustik
vara kostnadseffektiva.
Halterna av luftföroreningar inomhus
kan påverkas genom ventilationstekniska
åtgärder, se ovan. I övrigt är det svårt att
minska inverkan av trafikens luftföroreningar inomhus.
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INLEDNING
Vad betyder begreppet balanserat
trafiksystem?

Trafik är ett uttryck för mänskliga aktiviteter. Ibland beskrivs trafiksystemet
som stadens blodomlopp. Fungerar inte
trafiken så fungerar inte staden. Trafiken
och trafiksystemet får dock inte ”ta över”.
Risken är då stor att trafiksystemet förbrukar stadens goda sidor och att en attraktiv
och hållbar stadsutveckling försvåras.
I ett balanserat trafiksystem råder – just
balans. En medveten avvägning har gjorts
mellan de förflyttningar som boende och
verksamma behöver göra, hur detta behov
kan tillgodoses och vad staden och dess
gaturum tål. Trafikslagen fungerar tillsammans. Varje trafikslag ger ett optimerat
bidrag till helheten. Markanvändningen
samspelar med trafiksystemets möjlig
heter.
Grundidén för trast är att skapa förutsättningar för ett balanserat trafiksystem.
I trast Handbok beskrivs detta på en
övergripande nivå. I detta kapitel beskrivs
hur man kan arbeta med trafikslagen och
deras nät för att uppnå balans. Fokus läggs
således på trafiksystemets roll i den påverkansbild som illustreras av figuren ovan.
En analys av balansen som sådan kan
exempelvis göras gentemot de kvaliteter
som redovisas i tabell 7.1:1 på nästa sida.
Tabellen kan också ses som en kvalitets-

Figur 7.1:1. Många faktorer
påverkar vårt resande.
Illustration: Caroline Linhult.

säkring så att ingen viktig aspekt glöms
bort.
I en samlad bedömning är både den
enskilda rutan och summorna intressanta.
Den enskilda rutan uttrycker exempelvis
cykelnätets bidrag till tillgängligheten
eller vilka trafiksäkerhetsförhållanden
som råder för cyklisterna. Tillgängligheten
består av trafikslagens samlade bidrag och
beskrivs alltså av summan. Bidragen behö-

ver inte uttryckas i absoluta tal. De kan
lika gärna beskrivas i kvalitativa termer.
Vad påverkar trafiksystemets
uppbyggnad?

Bilden ovan är viktig för förståelsen av vad
som påverkar trafiksystemets upp byggnad och hur man kan påverka resandets
omfattning. Utgångspunkten är alltid stadens form och innehåll samt dess relation

Tabell 7.1:1. Samlad bedömning. Ett sätt att säkra att samtliga aspekter behandlas
Funktion

Egenskap
Stadens
karaktär

Resor &
transporter

Tillgänglighet

Trygghet

Trafiksäkerhet

Miljö- och
hälsopåverkan

Samlad
bedömning

Gång
Cykel
Moped
Kollektivtrafik
Stationer
Bil
Gods
Utryckning
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Samlad bedömning

till omgivningen. Varje ort är unik i detta
avseende. Insikt om hur den egna orten
ser ut och fungerar är således en nödvändig utgångspunkt. Denna kunskap kan
exempelvis tas fram genom ortsanalysen,
som beskrivs i kapitlet Stadens karaktär,
tillsammans med en analys av resmönstret,
se kapitlet Resor och transporter. Omfattningen av dessa analyser avgörs både av
ortens storlek och problemets natur. Den
egna kunskapen bildar utgångspunkt. Det
är väsentligt att kunskapen blir bred och
täcker in de områden som behövs.

TRAFIKSLAG I SAMVERKAN
Hela resan och dess delar

Olika trafikslag ingår i princip i alla resor.
Ju längre gångavstånd till ett färdmedel,
desto tydligare blir det faktum att varje
resa inleds med en för flyttning till fots.
Om cykeln eller bilen står utanför dörren
uppfattar man knappast resan som en
kedjeresa. Lika fullt börjar och slutar
varje bilresa med en förflyttning till fots.
Kedjeresan innehåller ofta olika ärenden.
Studera gärna bilden i figur 7.1:2. Bilden
illustrerar hur vardagen kan se ut för
många människor. Flera resor är kedjeresor där man uträttar olika ärenden och
använder olika trafikslag. De flesta rör sig
inom den egna orten. För många – och

Figur 7.1:2. Flera av vardagens resor är kedjeresor. Illustration: Caroline Linhult.

allt fler – handlar det om ett dagligt pussel
som innefattar olika orter, en där man bor
och en annan där man arbetar. Begreppet
Hela resan omfattar således inte enbart den
egna orten.
Förutom det självklara att flexibla trafikslag har fördelar ser man i bilden ett behov
av samverkan mellan markanvändning

och trafik. Var ska förskola ligga, skolan,
närbutiken? Hur kan gång- och cykelnätet
kopplas till hållplatsen? När det gäller
varutransporter dyker frågan upp om
spåranslutningar till olika verksamheter,
kombiterminaler som samlingspunkt för
järnvägsgods och möjligheter till samordnad varudistribution.

Tabell 7.1:2. Samverkansmatrisen

Gång

Gång

Cykel

Buss/spårvagn

Bil

Tåg

Flyg

Båt

Attraktiva
promenadvägar

Samspel,
säkerhet

Hållplats,
gångväg

P-plats,
gångväg

Järnvägsstation,
gångväg

Rullbanor

Rullbanor,
genhet

Hyrcyklar,
tjänstecyklar,
cykelväg

Hållplats,
cykelväg,
cykelställ,
cykel

P-plats,
cykelställ

Järnvägsstation,
cykelväg, cykel-P,
cykel på tåg,
hyrcyklar

Cykelväg och
cykel-P vid
flygplatser

Cykelväg,
cykel-P

Terminal,
byteshållplats

Pendlar-P, kiss&
ride, infarts-P

Resecentrum
Tågplus

Flygbuss

Terminaler

Samåkning,
bilpool,
hyrbilar

Pendlar-P,
kiss&ride tågbil,
biltåg

Parkering,
flygbil,
flygtaxi

Pendelparkering,
kiss & ride,
bilfärja

Resecentrum

Nya stationer
Nya järnvägar
typ Arlandaförbindelsen

Gena kopplingar,
rullbanor

Flygplatssystemets matarlinjer,
taxiflyg

Lokala förbindelser

Cykel

Buss/
spårvagn
Bil

Tåg

Flyg

Båtlinjer, taxibåt,
hamn

Båt

Inte bara resor inom staden

En stad eller en tätort kan inte ses isolerad
från sitt regionala sammanhang. Staden
är en del av en region med till stora delar
gemensam arbetsmarknad, utbildning
och service av olika slag. Figurerna nedan
illustrerar att utbytet med omgivningen
blir allt viktigare.
Det finns dock en gräns för hur långt
man vill pendla eller snarare hur lång tid
man vill lägga på den dagliga pendlingsresan. Undersökningar visar att man inte
gärna accepterar längre pendlingstid än

50–60 minuter. I många fall har omlandet
nått sin gräns vad gäller bilen. Regionförstoringen blir beroende av om det går att
tillskapa snabba tågförbindelser.
Bytespunkten – en nyckel

I det moderna resmönstret med stort
inslag av kedjeresor och regionala resor
blir bytespunkten en nyckel till framgång.
Bytespunkten kan vara ett stort rese
centrum där alla trafikslag möts eller en
enkel hållplats som nyttjas av många.
Bytespunkten kan också vara en godster-

minal där varor samlas och lastas om eller
får gemensam distribution. Mer om hur
man kan planera för detta finns att läsa i
kapitel 7.5 respektive 7.7.
Samverkansmatrisen ovan kan användas som en checklista i arbetet. För varje
ruta kan exempel på åtgärder noteras för
de kombinationer som är relevanta och
önskvärda för den egna orten. Åtgärderna
kan sedan jämföras med hur det ser ut i de
bytespunkter som finns.

Antal pendlare (Tusen)

Inpendling
Utpendling
Pendlingsnetto

60
50
40
30
20
10
0

1997

1999

2001

2003

2005

Figur 7.1:3. Antalet lokala arbetsmarknader i Skåne har minskat från 16 år 1970 till 5 år 1999.

Figur 7.1:4. Pendling till och från Malmö.

Källa: Region Skåne, Regionförstoring i ett skånskt perspektiv, 2001.

Källa: Malmö Stad.
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Ett exempel på ett trafiksystem som är i balans med staden finner man i Strasbourg. Foto: Lars Nilsson.

ATT ARBETA MED TRAFIKSYSTEMET
Principer för trafiksystemets
uppbyggnad

Debatten under senare år har i stor utsträckning behandlat tre olika aspekter
på hur ett trafiksystem kan byggas upp,
nämligen differentiering, integrering och
separering. Betydelsen av dessa begrepp
har inte alltid varit självklar.
Enligt trast innebär differentiering att
trafiknätens olika delar får olika upp gifter.
Cykelnätet kan exempelvis delas in i ett
huvudnät och ett lokalnät. Detta gäller
även de övriga näten. Huvudmotivet är att
anpassa de olika nätens egenskaper till de
behov som uppkommer om man vill färdas
en längre eller kortare sträcka inom staden
och att foga in gaturummet och dess

trafikfunktion i den omgivande miljön.
Man skulle kunna uttrycka detta som att
bejaka både rörelsens och stadsrummets
karaktär.
Principen att differentiera betyder i de
flesta fall att man skiljer större och snabbare flöden från långsammare och att de
större och snabbare flödena leds utanför
störningskänsliga områden, exempelvis
bostadsområden eller vistelseytor av olika
slag. Det finns en uppsjö av internationella
erfarenheter som visar att principen leder
till färre olyckor, mindre barriäreffekter,
mindre miljö påverkan och bättre förut
sättningar för barn och äldre att röra sig i
gaturummet. I många fall stöds differen
tieringen av trafiklugnande åtgärder på
områdesnivå, vilket ökar effekten ytter
ligare.

Med integrering menas i trast att olika
trafikslag blandas. Med andra ord motsatsen till separering, som innebär att olika
trafikslag skiljs åt i tid eller rum. Trafiksignalen är ett exempel på tidsmässig separering, planskildhet eller egen cykelbana är
exempel på separering inom rummet.
I vissa stadsmiljöer kan integrering vara
ett naturligt inslag. Oftast är motiven
för integrering starkast i de centrala
delarna av staden. Om integrering väljs
så ställs högre krav på gaturummets
utformning och hastighetsanpassningen.
Integreringen underlättas om exempelvis
bilnätet är differentierat på ett rimligt och
välavvägt sätt.
Behovet av separering är starkt knutet
till trafiksäkerhet och trygghet. Därmed
också till förekomsten av stora eller snabba
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biltrafikflöden och tung trafik. Separering
medför större ytor och bredare gaturum,
vilket i sig kan driva upp tempot. Likaså
kan en långt driven differentiering öka
behovet av separering.
Begreppet maskvidd har stor betydelse
för nätets funktion och attraktivitet. Med
maskvidd menas avståndet mellan två närliggande länkar i nätet. Gående är särskilt
känsliga för omvägar. Upptrampade stigar
över såväl nyanlagda som äldre gräsytor
är tydliga tecken. Maskvidden påverkar
konkurrensförhållandet mellan olika trafikslag. Gångnätet bör därför erbjuda bästa
genhet (minst maskvidd), därefter cykel
nätet, kollektivtrafiknätet och bilnätet.
Förutom dessa mer fysiska principer
är det viktigt att de olika trafikslagen
samverkar med varandra och med den
markanvändning som trafiksystemet ska
betjäna.
Definiera och klargör målen

Trafiksystemet har åtminstone två grundläggande mål:
1. Att erbjuda tillgänglighet, dvs. göra det
möjligt för medborgare och näringsliv
att nå något de önskar och behöver,
exempelvis en plats eller en aktivitet.

blir att erbjuda tillräcklig till gänglighet
och – nog så viktigt – en tillgänglighet
som inte förbrukar stadens kvaliteter,
åtminstone inte mer än vad en medveten avvägning tillåter.
Definiera problemet

Först måste uppgiften klargöras, vad är
problemet? Ta sedan fram en beskrivning
av hur trafiksystemet fungerar i det aktuella fallet och hur det påverkar stadens
olika kvaliteter. Beskrivningarna kan
arbetas fram med stöd av processerna och
underlaget i trast. Exempelvis kan kapitlet Stadens karaktär (kapitel 1) användas
för att beskriva både stadens strukturella
förutsättningar och sociala liv. Nätavsnitten i kapitel 7 kan användas för att
beskriva de olika trafikslagens funktion.
Förhållandena i nuläget jämförs med
de mål man formulerat för staden och hur
man vill att trafiken ska fungera. Problem
analysen läggs till grund för det fortsatta
arbetet.

>>

Kontrollfrågor: Medverkar trafiksystemet

till den stadsbyggnad vi eftersträvar? Vilka
brister och problem kommer fram? Hur fun

gerar trafiknäten? Hur påverkas omgivande

Sök lösningar (alternativ)

Arbetet kan genomföras på två nivåer.
Vanligen berörs trafiksystemet som
helhet, ibland dess delar – det enskilda
trafikslaget. Arbetet kan ske med stöd av
följande ledord:
> hänsyn till stadens kvaliteter och
människors förmåga
> fyrstegstänkande (med inspiration från
Trafikverkets fyrstegsprincip)
> samverkan mellan trafikslagen
> helhetssyn och medvetna val vid utvärdering av alternativ.
1. Utgå från nulägesbeskrivningen och
problemanalysen.
2. Analysera resmönstret och vilken
andel/roll de olika trafikslagen har. Sök
potentialer och notera brister. För detta
behövs även en generell analys som inte
utgår från trafiksystemets nuvarande
utformning och det resande som följer
av hur det ser ut idag. Försök hitta
felande länkar och andra brister som
kan vara förklaringen till ett lågt utnyttjande av ett trafikslag. Jämför gärna med
andra orter av ungefär samma storlek
för att få en uppfattning om vad som
kan vara ”normalt” eller möjligt.

bebyggelse och stadens olika kvaliteter?

2. Att bidra till att uppnå det övergripande
målet om en attraktiv och hållbar stadsutveckling. Detta betyder att uppgiften

3. Analysera tillgängligheten, dvs. vilket
bidrag det enskilda trafikslaget lämnar
till trafiksystemets samlade tillgäng-
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lighet. Viktigt är att man utgår från
trafiksystemet som helhet, dvs. hur det
enskilda trafikslaget bäst kan bidra till
att skapa den balansera de och välavvägda helheten. Sök potentialer och
notera brister.
4. Pröva tänkbara åtgärder. Kontrollera
mot de mål som formulerats, formulera nya om så behövs (exempelvis
mer detaljerade för det enskilda
trafikslagets roll). Tabellen ”Samlad
bedömning” (tabell 7.1:1) kan användas
som en checklista då man analyserar
åtgärdernas effekter. Även begreppet
trafiktålighet kommer in. Hur mycket
trafik tål den enskilda gatan?
5. Sök efter begränsningar och mål
konflikter. Resmönstret och dess för
utsättningar (markanvändningen,
människorna) måste matchas mot trafik
systemets möjligheter. Samtidigt som
man måste bevaka att medborgarens
och näringslivets vardag kan fungera.

Välj alternativ

Beskriv effekterna av de olika alternativen.
Se till att beskrivningen omfattar de
övergripande målen för staden och hur
respektive alternativ påverkar problemet.
Tabellen ”Samlad bedömning” (tabell
7.1:1) kan användas för att beskriva helheten. Sätt poäng i de enskilda rutorna,
granska de samlade effekterna (summorna). Poängen kan hämtas från beräkningar
eller bedömningar. Bedömningarna kan
göras på samma sätt som i en värderos,
dvs. antingen av enskilda experter eller av
deltagare i stormöten, lokala arbetsgrupper, charetter eller politiker. Värderosen
kan användas för att på ett överskådligt
sätt jämföra olika alternativ med varandra.

>>

Kontrollfrågor: Har alla effekter kom-

mit med? Är måluppfyllelsen tillräcklig i det
enskilda alternativet? Hur påverkas stadens
goda sidor? Hur påverkas till gängligheten till
”viktiga områden”? Hur fungerar trafikslagen

>>

Kontrollfrågor: Har alla effekter kommit

met? Vilka krav ställs på markens användning? Kan resandet påverkas på annat sätt än
genom fysiska åtgärder? Kan omgivningen
skyddas?

Hur gör man en trafiknätsanalys?

Nätanalysen har följande syften:
> Att funktionsindela trafiknäten och
visa vilka anspråk på framkomlighet
och trafiksäkerhet som trafikslagen har
inom olika delar av näten.
> Att visa var i gatunätet det finns mot
stridiga villkor.
> Att föreslå nätåtgärder som begränsar
dessa konflikter.
> Att föreslå hastighetsklassificering som
innebär önskad prioritering av vissa
trafikslags anspråk.
> Att visa var det finns kvarvarande
kvalitetskonflikter som måste lösas med
principutformning.
Planeringssteget delas upp i följande
moment:
1. Anspråk – funktionsindelning: Redovisa
varje trafikslags teoretiska anspråk på
trafiksäkerhet och framkomlighet.

tillsammans? Har potentialerna utnyttjats?
Vilka stödjande åtgärder behövs?

med? Räcker det med åtgärder i trafiksyste-

TRAFIKNÄTSANALYS

2. Bedömning av kvaliteter i nuvarande
trafiknät: Visa var och hur mycket
nuvarande gatunät skiljer sig från det
ideala. Klargör var förändringar är mest
påkallade.

Figur 7.1:5. Förslag till
hastighetsplan i Halmstad.
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Källa: Halmstads kommun.

3. Förslag till förändring: Ta fram förslag till
a. justering av funktionsindelning för
varje trafikslag
b. justeringar och kompletteringar av
huvudnät och lokalnät
c. gaturumsbeskrivning
4. Kontroll: Förslagen kontrolleras mot
befintliga program och planer samt mot
planeringsvillkoren.
Anspråk – funktionsindelning

Nätanalysen utförs huvudsakligen inom
den nätstruktur som bildas av de befintliga
blandtrafikgatorna inom det aktuella
området. Övriga länkar kartläggs översiktligt för att klarlägga sammanhang och
helhetsbild.
Vart och ett av trafiknäten indelas i
funktionsklasser. Cykelnätet och biltrafiknätet är till exempel uppdelade i lokalnät och huvudnät.
Bedömning av kvaliteter i nuvarande
trafiknät

Nuvarande trafiknät kvalitetsbedöms med
hjälp av det underlag som redovisas i de
olika nätavsnitten. Kvalitetsnivåerna för
sträckor anges med färgkod grön-gul-röd.
Grön färgkod står för god kvalitet.
Innebörden av gul respektive röd färgkod
redovisas i anslutning till respektive
bedömningsmall. Den skiljer sig åt för
olika kvalitetsområden och trafikslag.
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Korsningars trafiksäkerhet och framkomlighet kan påverkas av nätåtgärder
som förändrar trafikbelastningen, men
beror i övrigt främst på principutformning
och regleringsform.
Förslag till förändring av nuvarande
trafiknät
Kvalitetsbrister och kvalitetskonflikter
i nuvarande trafiknät

I detta skede behövs två uppsättningar
kartor. I den ena kartserien redovisas varje
trafiknäts utformning, funktionsindelning
och anspråk. I den andra kartserien redovisas vilka kvalitetsnivåer som i verklig
heten finns i nuvarande trafiknät.
Genom jämförelser och analyser av de
två kartserierna kan kvalitetsbrister och
motstridiga anspråk ställas mot varandra
på varje del av nätet. På en länk kan t.ex.
gångtrafikanternas anspråk att korsa gatan
kräva en bilhastighet på högst 30 km/tim
medan samma länk är en del i huvudnätet
för biltrafik, där hastighetsanspråket är 60
km/tim. Länken kan också vara en del i det
primära utryckningsnätet där anspråket
är 60 km/tim. Slutligen kan bullernivån
vara så hög att bilarnas hastighet eller
flöde måste minskas. Kvalitetsbrister och

kvalitetskonflikter sammanställs på en
särskild kartbild.
Förändring av funktion och flöde

I det första analysskedet hanteras de
gator som berör huvudnätet för biltrafik.
Med utgångspunkt i bristanalysen och
konfliktanalysen prövas förändringar av
trafiknätsstrukturen och funktionsindel
ningen för att få en optimal struktur i
huvudnätet för biltrafik. Kan t.ex. biltrafik
överföras till andra ”trafiktåligare” länkar
eller en framtida förbifart? Kan några
nätproblem lösas eller minskas genom
regleringsåtgärder som förändrar trafikfördelningen i nätet?
I kommunen finns ofta tidigare förslag
eller konkreta planer på att förändra trafiknäten. Dessutom har Trafikverket planer
som kan beröra tätortens trafiknät. Dessa
planer jämförs med nätanalysens förslag
till förändringar och kan då i många fall få
ökad tyngd och ny aktualitet.
Lokalnäten behandlas områdesvis och separat

Lokalnätet ligger i de områden som
omsluts av huvudnätet. Där ges i regel
trafiksäkerhet och framkomlighet för
gående och cyklister störst vikt. Där finns
också oftast målpunkter för gående längs
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alla gator och anspråket att kunna korsa
säkert får prioritet, samtidigt som bilisternas anspråk på färdhastighet är lågt med
hänsyn till de korta körsträckorna inom
lokalnäten. Nätanalysen leder därför oftast
till att hastigheten inom lokalnäten bör
vara högst 30 km/tim eller gångfart.
Rätt fart i staden

De nätförändringar som beskrivs ovan
löser inte alla nätproblem. Man kommer i
regel att finna ett antal kvarstående konflikter, särskilt i huvudnätet för biltrafik,
som utgör 10–20 procent av blandtrafik
nätet. Genom att använda den metodik
som redovisas i Rätt fart i staden 69 skapas
ett avvägt förhållningssätt till hastighetsgränser i form av en hastighetsplan.

BEREDSKAPSFRÅGOR
I PLANERINGEN

69 Sveriges
kommuner och
Landsting (2008).
Rätt fart i staden
– Hastighetsnivåer i en attraktiv
stad. Kommentus
Förlag.

I arbetet med trafiknäten är det viktigt att
även ta hänsyn till kris- och beredskapsfrågor. I vissa kommuner finns riskanalyser
gjorda där man har gjort en heltäckande
bedömning av kommunens riskläge.
Utifrån denna bedömning kan man titta på
vilka frågor som berör trafiken. I kommuner som saknar riskanalys är det viktigt att
skapa sig en uppfattning genom kontakt
med räddningstjänsten, länsstyrelsen och
andra aktörer. Exempel på risker som har
konsekvenser för trafiken är översväm-

ningar, ras och skred, brand, explosion och
sabotage. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (msb) har tagit fram en mall
för inventeringen av risker, som bygger på
en indelning i tekniska olycksrisker, naturolyckor och sociala riskfaktorer.
Med tekniska olycksrisker menas sådana
som kan kopplas till industrianläggningar,
transportsystem och kemikalier. I kategorin tekniska olycksrisker ingår brand,
explosion, utsläpp av farliga ämnen,
transportolyckor samt transport av
farligt gods. Exempel på frågor som berör
trafiksystemet är: insatstider, lokalisering
av brandstationer, utryckningsvägar och
skyddsavstånd vid byggnader som hanterar
explosiva varor. Exempel på naturolyckor
är ras och skred, erosion, översvämning,
radon, stormskador, lavinskador och vegetationsbränder. Exempel på frågor som
berör trafiksystemet är områden med risk
för ras, skred eller översvämningar. Vibrationer från tunga fordon och maskiner kan
exempelvis utlösa skred.
För att få en helhetsbild över de risker
som finns i en kommun är det viktigt att
man även tar hänsyn till sociala riskfaktorer. Detta är emellertid ett svårt och hittills
dåligt utforskat ämne. Exempel på faktorer
som kan ha betydelse är kriminalitet,
missbruk, segregation och ojämn åldersstruktur. Exempel på frågor som berör
trafiksystemet är sabotage som kan leda till
trafikolyckor, exempelvis tågurspårningar.

GATURUMSBESKRIVNING
Användning

Gaturumsbeskrivningen är ett sätt att
illustrera hur övergripande principer kan
överföras till utformningen av gaturummet. Den är tänkt att fungera både som
planeringsunderlag och som styrmedel
vid detaljutformningen.
Delar av beskrivningen används som
ingångsvärden vid utformning av vägar
och gator. Normalt är gaturumsbeskrivningen resultatet av en planering på
översiktlig nivå, men den kan också användas som ett verktyg för att lyfta blicken
då en övergripande planering saknas.
Underlaget växer normalt fram successivt
i planeringens olika steg. Information
kan således hämtas från analyser enligt
metoderna i Stadens karaktär eller genom
en trafiknätsanalys.
Uppbyggnad

Gaturumsbeskrivningen består av fyra
delar:
> Del 1. Gaturummets karaktär, stadstyp
och stadsliv
> Del 2. Trafikens funktionskrav, balansen
mellan tillgänglighet och framkomlighet
> Del 3. Hänsyn till andra viktiga stadsbyggnadsaspekter
> Del 4. Villkor som kan påverka utformningen
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Regementsgatan i Malmö är exempel på en medvetet balanserad gata. Foto: Olle Evenäs.

Tabell 7.1:3. Gaturumsbeskrivningens uppbyggnad

Egenskap

Delrubrik

Beskrivning

A. Stadens
karaktär

Stadstyp

Stadskärna/Flerbostads-/Villa-/
Handels-/Industriområde

Livsrum

F (Frirum)/IF (Integrerat
frirum)/M (Mjuktrafikrum)/
IT (Integrerat transportrum)/
T (Transportrum)

Gående

Trafiknät

Huvudnät/lokalnät

Trafikflöde: Litet/måttligt/stort

<50/50–200/>200/Dh

Trafiknät

Huvudnät/lokalnät

Trafikflöde: Litet/måttligt/stort

<50/50–200/>200/Dh

Busstrafik

Trafiknät

Regional-/Stom-/Stadsbussnät

Spårtrafik

Trafiknät

Övergripande nät, huvudnät

Bil

Trafiknät

Överordnat/Huvud-/Lokalnät

Trafikflöde

ÅDT eller f/Dh

Tung trafik

Andel

%

Trafikflöde

ÅDT eller frekvens

Trafiknät

Primärt/Sekundärt nät

Cykel

Cykelparkering
Olika kvaliteter

Antal av varje slag

Bil

Angöring

Antal/längd

Parkering

Antal

Distributionstrafik

Angöring

Antal/längd

Busstrafik

Hållplats

Antal/längd

Trafiksäkerhet

85-percentil (DTSS)

km/tim

Olycksbild

d, ss, ls

Miljöpåverkan

Buller

dBA

B. Trafikens
funktionskrav –
Framkomlighet

Cykel
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Utryckningstrafik
B. Trafikens
funktionskrav –
Tillgänglighet

C. Hänsyn

Mått

Gående

Trygghet

Luftkvalitet
Möblering

Del av sektionsbredd

Drift och underhåll
D. Villkor

Tillgänglighet

ALM, Boverket

Planbestämmelser

Förutsättning

Regler för trafik

Förutsättning

Ledningar

Förutsättning

Nivåskillnader

Förutsättning

Meter bred

Önskat tillstånd/
Målstandard

Nuläge

187
Uppbyggnaden av gaturumsbeskrivningen
illustreras i tabell 7.1:3. Där ges också
exempel på hur de olika delarna kan
beskrivas. Gaturumsbeskrivningen kan
formuleras som i tabellen. Det är inte
säkert att den övergripande planeringen
är tillräckligt tydlig för det enskilda gaturummet.
Vid formuleringen är det viktigt att
man både får med resultatet av de samlade
avvägningar som finns (eller görs vid
upprättandet) och att beskrivningen
innehåller tillräckligt mycket för att kunna
fungera som styrning av projekteringen.
Vid projekteringen kan det exempelvis
vara nödvändigt att omsätta övergripande
mål till detaljerade anvisningar om val av
dimensionerande fordon och val av utrymmesstandard för de fordon som ska trafikera gaturummet. Prioriteringen mellan
lika trafikslag bör däremot normalt vara
avgjord i den övergripande planeringen.
En komplett gaturumsbeskrivning
innebär att man måste komplettera den
traditionella trafiknätsanalysen. Vanligen
studerar man enbart gaturummen som
en del av trafiksystemet, dvs. främst som
en del av en transportfunktion. Men det
enskilda gaturummet kan även ingå i stråk
som är viktiga för stadslivet, stråk som
utnyttjas för rekreation, möten eller kommers. Med andra ord ingår de i ett socialt
mönster som kan fångas med hjälp av de
analyser som redovisas i kapitlet Stadens

karaktär. Trafikens behov måste då av
vägas mot stadslivets behov. Denna typ av
material ingår i delarna Stadens karaktär
och Hänsyn.
Inledningsvis kan arbetet med gatu
rumsbeskrivningen med fördel ske
översiktligt och som dokumentation i en
samrådsprocess. Då utgör gaturumsbeskrivningen ett verktyg för att skapa en
gemensam bild av gatan eller platsen. När
beslut har fattats om den övergripande
karaktären börjar projekteringsarbetet.
Projekteringsarbetet bör inledas med att
fördjupa gaturumsbeskrivningen i den
omfattning som behövs. Gaturumsbeskrivningen kommer då att fungera både
som budbärare och arbetssätt.
Gaturumsbeskrivningen är länken
mellan övergripande planering och princip- och detaljutformning av gaturum.
Den kan fungera både som stöd för att
beskriva ett önskat tillstånd och en medveten balansering mellan olika intressen
men också för att beskriva nuläget för
gaturum.
Mer att läsa om arbete med gaturumsbeskrivning finns i Utformning av gaturum
– En kommunal vgu-guide och i vgu-guide
– Landsbygd och tätort, statlig och kommunal planering.
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7.2 Gångtrafik
INLEDNING

I detta kapitel behandlas de gåendes
resmönster och behov av god transportkvalitet.
Med resmönster avses gångtrafikens
omfattning, sammansättning och fördelning i tid och rum, vilka som går och hur
gångnätet används.
Med gångnät menas den sammanhängande struktur av förbindelser som används
av fotgängare. Nätet kan bestå av separata
gångvägar, gång- och cykelvägar, gator och
ytor i staden där fotgängare blandas med
biltrafik.
Med transportkvalitet för fotgängare
avses i detta sammanhang egenskaper
som rör gångnätets täthet, kontinuitet,
tillförlitlighet, genhet, säkerhet, trygghet,
orienterbarhet och upplevelsevärden.
Materialet kan användas för analys av
nuvarande förhållanden och i planeringen
för hur gångtrafiken kan förbättras och
bidra till utvecklingen av ett hållbart
transportsystem. Kopplingen till kollektivtrafiken är därför särskilt viktig.
Ytterligare material och fördjupningar
finns att hämta i de rapporter som redovisas under rubriken Att läsa vidare sist i
kapitlet.

GÅNGTRAFIKENS OMFATTNING
Hur många är det som går?

Att gå innebär många fördelar, det är tillgängligt för de flesta, det är ett billigt sätt
att förflytta sig, det skapar möjlighet till
möten och upplevelser av den omgivande
miljön och det har positiva hälsoeffekter.
Ofta saknas detaljerade uppgifter om
resmönster och resvanor. Att gå är alltför
vanligt och ingår naturligt i vardagens
olika rörelser. Ibland som enda transportmedel, ibland som del i resa med

annat trafikslag. Man går till bussen, till
parkeringsplatsen, ibland på promenad.
Resvaneundersökningen res 2005–2007
visar att ungefär hälften av de tillfrågade
gör minst en resa till fots per dag. Man går
inte så långt, men desto oftare. Uppföljningar visar att gångtrafiken har ökat kraftigt sedan mitten på 1990-talet. Resandet
till fots uppgår till ca 4 procent av totala
reslängden men utgör ca 40 procent av
antalet resor (2007). Ungefär 85 procent av
gångresorna är kortare än 2 km.

Figur 7.2:1. Färdsätt för olika typer av ärenden. Källa: Resvaneundersökning Växjö 2013.
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Figur 7.2:2. Färdmedelsval beroende på resans längd. Källa: Resvanor Malmö.
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olika stadsrum.

Vilka går?

Den högsta andelen fotgängare finns i
gruppen 11–15 år, där 40 procent av alla
resor sker till fots. Andelen kvinnor som
går är något högre än andelen män. I
åldern under 60 år går kvinnor både oftare
och längre än män. I åldern över 60 år går
dock männen längre än kvinnorna.
Människor går med olika syften. Det
kan handla om att ta sig till jobbet, skolan,
butiken och bussen. Men också om att ta
en promenad, flanera på stan eller gå för
att bli trött. Eftersom i stort sett alla rör sig
till fots blir de som går en lika sammansatt
grupp som de som bor i staden. Det blir då
svårt att tillgodose alla specifika intressen.
Särskild hänsyn måste dock tas till barn,
äldre och personer med funktionsnedsättningar
Av alla fotgängare i olika åldrar finns
det personer med funktionshinder som
har särskilda behov för att kunna ta sig
fram. Andelen funktionshindrade för olika
ålderskategorier varierar mellan 9 och
61 procent. Totala antalet personer med
rörelsehinder bedöms uppgå till 900 000,
med nedsatt syn till 300 000.
Gångtrafikens potential

Det finns en potential att öka gångtrafiken
genom att överföra bilresor under 1–1,5
km till gång. Detta avstånd motsvarar
12–20 min promenad. Ett acceptabelt
gångavstånd för gående verkar ligga på ca

2 km, men även på resor upp till 3 km bör
gångtrafiken ha en viss potential.
Detta innebär att gångtrafiken bör ha
en betydande potential i såväl stora som
små tätorter. Man går till målpunkter i
närområdet, till centrum och i kombination med kollektivtrafik vid längre resor.
I medelstora städer där ett utbud av service, arbetsplatser etc finns inom rimligt
avstånd kan en större andel av resorna
göras helt till fots. Områden som har särskilt stor potential är:
> Till skolan: Många resvägar till skolan är

korta, i Sundsvall går 22 procent av eleverna till skolan, det vanligaste färdmedlet
är bussen med 39 procent. Men i flera
tätorter är det en stor andel av föräldrarna som skjutsar sina barn till skolan
– en andel som det finns stor potential
att minska genom säkrare skolvägar.
> Service- och inköpsresor: 2/3 av de korta

inköpsresorna sker idag till fots, men
andelen bedöms kunna öka.
> Kombination gång – kollektivtrafik: För

resor som är längre än 5 km är kombinationen gång och kollektivtrafik ett bra
alternativ.
> Samhällsplanering: Lokaliseringsprinci-

pen att låta städerna ”växa inåt” genom
förtätning gynnar gångtrafiken.

N ärhet till samhällets olika aktiviteter, liksom människor emellan.
Källa: fot

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
EN GÅNGVÄNLIG STAD

Det finns en rad olika faktorer som
påverkar benägenheten att gå. En säker,
trygg och estetiskt tilltalande utemiljö är
en förutsättning för att den ska kännas
attraktiv att använda. Faktorer som påverkar transportkvaliteten är bland annat
topografi och lutningar, separeringsgraden
mellan gående och cyklister, gångytornas
jämnhet, standard på vinterväghållningen,
omgivande miljö, belysning samt övergångsställenas utformning och säkerhet.
Avstånd, restider, genhet

Avståndet är avgörande för om det blir en
gångresa om ändamålet inte är att gå en
promenad för att få frisk luft och motion.
Vid mycket korta resor går de flesta. När
avståndet ökar ersätts gåendet av andra
transportmedel.
Gående är mycket känsliga för omvägar.
De har därför ett stort behov av genhet,
dvs. att gångnätet och gångstråket är
utformat så att det i verkligheten blir det
kortaste möjliga. Exempelvis bör man inte

Bilfria miljöer och
gångstråk längs vatten
upplevs attraktiva av
fotgängare. Foto: Kurt
Jonsson.

dra gångstråket runt en parkeringsplats
eller gräsyta. Upptrampade stigar kommer
att avslöja hur de som går vill ha det.
Gångnätets funktionella kvalitet

Nätet måste vara sammanhängande, tätt,
gå nära viktiga målpunkter, ha små lutningar och tillräckliga bredder som medger att cyklister och gående separeras från
varandra, särskilt då flödena är höga. Hur
detta kan åstadkommas berörs i avsnittet
som behandlar hur gångnätet kan byggas
upp och värderas.
Säkerhet och trygghet

Fotgängare är mest utsatta för olyckor i
trafiken. Faktisk och upplevd säkerhet är
därför av stor vikt. Säkerheten ska vara
hög både vid korsningspunkter och längs
med sträckan. En stor del av olyckorna är
singelolyckor. Drift och underhåll av gång
ytor har därför stor inverkan på skade
utfallet. En gångbana med isbeläggning,
håligheter eller ojämnheter upplevs varken
som attraktiv eller säker av trafikanterna.
Det kan göra att vissa grupper, främst
äldre, väljer att stanna inomhus vid dåligt
väglag.

Den upplevda säkerheten är viktig för
de gående, särskilt bland äldre, rörelsehindrade och barn. Problemet kan bero
på brister i den fysiska utformningen,
samspelet med andra trafikanter och den
egna förmågan. Även kombinerade banor,
dåligt utrymme eller höga hastigheter
för trafiken runt omkring upplevs som
stressande.
Hinder

Vägen till målpunkten kan försvåras
genom hinder av olika slag. Det kan handla
om geografiska företeelser som åar eller
sjöar, och höjdskillnader eller tung infrastruktur som järnvägar eller trafikleder.
Biltrafikens storlek och hastighet
påverkar också fotgängarens möjligheter
att korsa bilnätet. Gatan blir en barriär.
Effekten blir fördröjningar, buller och
upplevd risk. Barriären kan påverka vilken
väg man väljer och om man väljer att gå
över huvud taget. Den kan även påverka
sociala mönster.
Attraktivitet

Att gå ut och gå har för många ett värde i
sig. Man kan behöva en nypa frisk luft, få

tillfälle att njuta av omgivningarna eller
bara att röra sig ute bland människor.
Vad som är attraktivt är upp till den
enskilde att bedöma. Många upplever
bilfria miljöer, områden med grönska,
stråk längs vatten som attraktiva.
Det kan också vara gator där gående
samsas med andra trafikanter men där
förutsättningarna utgår från den gående.
Viktigt för dessa miljöer är att de är trygga
att vistas i och att de är promenadvänliga
för alla grupper av människor.
En gående ställer högre estetiska krav på
omgivningen eftersom den som går rör sig
långsamt och hinner uppfatta mycket mer.
Stadsliv uppstår på en variationsrik gata
där många uppehåller sig och där det finns
plats för olika aktiviteter och möjligheter
till möten och vila.
Hur gång- och promenadvänlig en
stad blir beror till stor del på stadsplaneringen. Här avgörs bebyggelsestruktur,
gaturummens storlek och innehåll, hur
ytor fördelas och utformas, husens form
och placering, de gröna inslagen och den
sociala miljön.
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Tabell 7.2:1. Funktionsindelning av gångnät

Tabell 7.2:2. Gåendes anspråk på gångnätets struktur

Nättyp

Huvudsaklig trafikuppgift

Nättyp

Anspråk

Huvudnät
för gående

För fotgängare som tar längre promenader som
motion, rekreation eller för att färdas mellan t.ex.
bostad och arbetsplatser, centrum och större fritidsanläggningar. Nätet sammanfaller i stora delar
med huvudnätet för cykeltrafiken och består därför
till stor del av kombinerade gång- och cykelvägar.

Lokalnät
för gående

Lokalnät
för gående

För fotgängaren som dagligen färdas korta sträckor
om ca 1–2 km inom en stadsdel eller tätortens
Centrum till t.ex. lokalt centrum, affär, skola eller
fritidsaktivitet.

Gångnätet bör på ett gent sätt sammanbinda viktigare målpunkter inom stadsdelen. Omvägar på mer än 25 procent bör
ej förekomma. Det bör vara lätt att hitta till de målpunkter
som nätet sammanbinder och det bör bestå av ett sammanhängande nät av gångbanor som medger en god tillgänglighet
för barn, äldre och funktionshindrade samt god vägvalsfrihet
för fotgängarna.

Viktiga målpunkter är t.ex. lokalt centrum,
enskilda affärer, bensinstationer, offentlig service,
grundskola, fritidsområden/anläggningar och
busshållplatser.
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GÅNGNÄTETS UPPBYGGNAD

Följande lista beskriver ett antal kriterier
som bör vara uppfyllda i ett gångvänligt
nät. Det handlar både om gångnätets
struktur och om kvaliteter i gångmiljön.
> Ett sammanhängande gångnät, både

lokalt och i staden som helhet
> Kopplingar till kollektivtrafiken
> Trygghet och säkerhet
> Utformning och utrustning, t.ex.

bredder, passager, beläggning, vägvisning och belysning
> Varierad markanvändning
> En omgivning som innefattar gatu
design, intressant byggd miljö, rumslighet, utblickar och grönska.
I detta avsnitt beskrivs egenskaper som har
med gångnätets struktur och gångmiljön
att göra, vilka anspråk de gående ställer
på gångnätet och hur dessa anspråk kan
värderas, dvs. hur man kan bedöma transportkvalitet i nätet.
Arbetets omfattning beror på var man
befinner sig i sin planering. I en inledande
fas eller i en gångstrategi kan genomgången av nätet göras på en mer översiktlig nivå eller avgränsas till delar av staden.
Gångnätets funktionsindelning

Med funktionsindelning avses en indelning av gångnätets länkar utifrån deras
huvudsakliga trafikuppgift. Gångnätet

Stråken bör kännas trygga och ha en god belysning utmed
hela nätet. Korsningspunkterna med bilnätet bör vara
så utformade att den barriärstorlek som bilnätet medför
minimeras.
Gångbana bör finnas på minst den ena sidan på lokalgator där
30 km/tim gäller och trafikmängden är 100–500 f/d. På gator
med större trafikflöde bör gångbanor finnas på båda sidorna.

delas upp i två delar efter funktion, ett
huvudnät och ett lokalnät.
Nätet består av två delar, ett huvudnät
för lite längre sträckor och lokala nät som
leder till närliggande målpunkter inom
olika stadsdelar. Gångnätet har alltså i
princip samma uppbyggnad som näten
för övriga trafikslag. En skillnad är att
den som går har kortare räckvidd. När det
gäller definition av vilket nät stråket tillhör
bör man försöka fånga den huvudsakliga
trafikuppgiften.
Det funktionella huvudnätet används
för att gå till målpunkter som ligger inom
angränsande områden, i centrum, till
resecentrum eller till större verksamhetsområden. Alltså mer övergripande förflyttningar. Avståndet är oftast lite längre, en
till två kilometer eller mer. Målpunkterna
bör vara av mer allmän karaktär. Antalet
gående har ingen betydelse utan funktionen är avgörande.
Gångnätet sammanfaller ofta med
cykelnätet. Sannolikt blir det så. Stora
delar av de gemensamma banorna är redan
uppbyggda och anpassade till omgivande
bebyggelse. Det viktiga är att det är den
gåendes behov som landar i en gemensam
bana.
Utmed de gemensamma banorna måste
de två trafikslagen behandlas så att konflikter inte uppstår. Hur det kan göras rent
tekniskt beskrivs exempelvis i gcm-handboken (se Att läsa vidare).

Nätets struktur

Nätet bör som helhet vara uppbyggt så att
det erbjuder närhet till viktiga start- och
målpunkter som bostäder, arbetsplatser
och service av olika slag.
Nätet bör kunna erbjuda genhet till
flertalet viktiga målpunkter, dvs. en gångväg som ger små avvikelser i förhållande
till fågelvägen. Nätet bör dessutom vara
kontinuerligt, lätt att hitta i och ha en
lättbegriplig struktur. Alternativa färd
vägar bör erbjudas när det är mörkt.
Tabell 7.2:2 uttrycker den gåendes anspråk på gångnätets struktur. Tabellerna
Tabell 7.2:3. Kvalitet avseende gångnätets
genhet
Nättyp

Lokalnät
för gående

Genhetskvot
> 1,5

1,25–1,5

< 1,25

Röd

Gul

Grön

Genhetskvot: Verkligt avstånd mellan två punkter inom gångnätet/fågelavståndet.

Tabell 7.2:4. Kvalitet avseende gångnätets
kontinuitet

Nättyp

Lokalnät
för gående

Gångbana på gata med
trafik över 500 f/d

Ingen

På ena
sidan

På båda
sidor

Röd

Gul

Grön
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Barriäreffekter i korsning med biltrafik påverkar gångnätets attraktivitet. Foto: Thomas Henriksson.

7.2:3 och 7.2:4 kan användas för att
beskriva hur väl dessa anspråk tillgodoses
i ett befintligt eller planerat nät.

Tabell 7.2:5. Separeringsbehov mellan gående och biltrafik enligt gcm-handboken
Skyltad hastighet

Lämplig separering av gående från bil

70 eller mer

Avskild gångbana.
Gångbana utan avskiljning ger mindre god standard vid 70.

40–60

Gångbana.

30

Gångbana.
Blandtrafik kan användas vid bilflöden på 0–100 bilar per
dimensionerande timme, men ger mindre god standard

Gångfart

Ingen separering, till exempel gångfartsområde

Nätets utformning

Många faktorer talar för att de som går
behöver en egen bana. Inte minst biltrafikens storlek och hastighet, tabell 7.2:5.
Men även faktorer som trygghet, komfort,
trivsel och möjligheter att stanna upp har
betydelse.
Gångnätet kommer många gånger att
sammanfalla med cykelnätet. Oberoende
av nättyp kan trafikflödet och sammansättningen av gående och cyklister medföra behov av att separera fotgängare och
cyklister. Detta gäller främst nära större
målpunkter som tätortens centrum, lokala
centra, skolor och äldreboende, se tabell
7.2:6.
Funktionshindrade ställer särskilda
krav på utformningen så att nätet blir

Tabell 7.2:6. Separeringsbehov mellan gående och cyklister enligt gcm-handboken
Typ av bana
Separerad enkelriktad cykelbana

Separerad dubbelriktad cykelbana

Oseparerad dubbelriktad cykelbana
30

Litet cykelflöde

Stort cykelflöde

Gångbana: 1,8 m
Cykelbana: 1,6 m

Gångbana: 1,8 m
Cykelbana: 2,0 m

Gångbana: 1,8 m
Cykelbana: 2,25 m

Gångbana: 1,8 m
Cykelbana: > 2,5 m

3,0 m

4,0 m
Blandtrafik
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Utformning vid separering mellan gående och cyklister i samband med busshållplats i Stockholm. Foto: Krister Isaksson.

användbart. Deras behov blir ofta dimen
sionerande för utformningen. Gångbanans
lutning är exempelvis en faktor med stor
betydelse för användbarheten se tabell
7.2:7.
Fotgängarens anspråk på att färdas
längs och tvärs bilnätet

Gående har ofta anspråk på att färdas längs
bilnätet, på gångbana om sådan finns eller
i blandtrafik. Gåendes anspråk på att korsa
bilnätet med god säkerhet uttrycks i tabell
7.2:8. Förekomsten av hinder, barriärer,
och deras storlek kan värderas med hjälp
av ”Barriäreffekter”, se tabell 7.2:9.
Nätets tillförlitlighet

Med tillförlitlighet menas att den som går
ska kunna vara säker på att nätet fungerar
och att det kan användas som planerat.
Detta oavsett när på dygnet eller året som

Tabell 7.2:7. Exempel på gränsvärden för olika rörelsehindrade
Dimensionerande förmåga

Manuell rullstol

Elrullstol

Rollator, käpp el kryckkäpp

Lutning, lång sträcka

Högst 2 %

Högst 8 %

Högst 2 %

Lutning, kort sträcka

Högst 5 %

Högst 8 %

Högst 8 %

Sidolutning

Högst 1 %

Högst 2,5 %

Högst 1 %

Kantstenshöjd vid gångoch cykelkorsning

Högst 2 cm

Högst 4 cm

Ingen kant

Tabell 7.2:8. Gåendes anspråk på att korsa bilnätet
Målpunkter i lånkens omgivning

Anspråk

Butiker, kontors- och bostadsentréer, servicelokaler,
busshållplatser eller liknande målpunkter finns på
båda sidor av länken.

Gående skall kunna korsa bilnätet var
som helst utmed sträckan.

Målpunkterna finns samlade till vissa lägen längs
gatan så att gående naturligt väljer att korsa gatan på
bestämda platser (passager).

Gående skall kunna korsa bilnätet vid
bestämda gångpassager i plan eller
planskilt.

Inga aktiviteter/målpunkter utmed gatan. Alla målpunkter samlade på ena sidan av gatan.

Gående har inget anspråk på att korsa
bilnätet.

Tabell 7.2:9. Barriäreffekter. Källa: Arbetsmaterial från Boverkets arbete med Tråd 1995.

Flöde,
bilar/tim

Nättyp

Hastighet

Barriärstorlek

<25

30

ingen

<100

30

obetydlig

<300
100–500

50
30

liten

300–800
>500

50
30

måttlig

oberoende
>800

70
50

stor

Gående till

Lokalnät för gående

Liten

Måttlig

Tidpunkt då snöröjning och halkbekämpning påbörjas

Efter insatser i
anslutande gatunät

Samtidigt
som insatser i
anslutande gatunät

Före insatser i
anslutande gatunät

Röd

Gul

Grön

Tabell 7.2:11. Kvalitet avseende gångnätets funktion sommartid
Nättyp

Barriärens storlek
Obe
tydlig

Tabell 7.2:10. Kvalitet avseende gångnätets funktion vintertid

Lokalnät för gående

Tidsrymd inom vilken lösa plattor åtgärdas och hål i gångbanan lappas
48 timmar
efter upptäckt

36 timmar
efter upptäckt

24 timmar
efter upptäckt

Röd

Gul

Grön

Stor

Större
lekplats
Lågstadieskola
Närbutik/
kiosk
Busshållplats
Högstadieskola
Lokalt
centrum

resan företas eller vilket väder som råder.
Tillförlitligheten bygger på vinterväghållning och barmarksunderhåll, se tabellerna
7.2:10 och 7.2:11.
Gångnätet bör ha god belysning, vilket
stärker dess funktion och ökar tryggheten
för de gående. Nätet måste kännas tryggt
under dygnets mörka timmar, nätet måste
kunna fungera även nattetid, vilket betyder att alternativa färdvägar kan behövas.

område där både gatumiljön och dess
utformning kan behöva behandlas på ett
bredare och mer fördjupat sätt. Det är
kanske också här som begreppet ”delat
gaturum” kan bli naturligt att använda.
Dessutom ska man både kunna röra sig
och vistas i gaturummet. Därför behövs
det sittmöjligheter, låga bullernivåer och
platser att mötas.
Fyra typer av kvaliteter behöver hanteras i planeringen:
> Funktionella mått som närhet, genhet,
maskvidder, utrymme.
> Säkerhet och trygghet.
> Frihet från barriärer och hinder av olika
slag. Det kan vara lutningar, höga bilflöden eller geografiska hinder.
> Stimulerande faktorer som vackra,
gröna och trivsamma miljöer, frihet från
störningar.
Mer om kvaliteter och hur de kan värderas
finns att läsa i rapporten Vägledning för
gångplanering (se Att läsa vidare).

Kvaliteter i gångmiljön

Gaturummets kvaliteter är inte enkla och
självklara att beskriva eller värdera. Därför
rekommenderas ett brett angreppssätt
som fångar upp olika aspekter i gatumiljön. När det gäller gångnätets/stråkens
trafiktekniska standard kan man hämta
stöd i gcm-handboken. Tänk också på att
olika delar av staden kan behöva olika
angreppssätt. Centrum är ett sådant

BYGGA NÄT
Arbetet med att bygga upp gångnätet kan
delas i fem delar, där man börjar med det
funktionella nätet, som ska vara gent,
säkert, tryggt och trivsamt att röra sig
i. Därefter vidtar studier av attraktiva
gångstråk och attraktiva miljöer som kan
komplettera det funktionella nätet samt

studier av gångvägar och promenadstråk
som är flitigt använda för motion. Utöver
detta bör fördjupade studier utföras för
stadens centrum (eller centra om det finns
flera) samt hur kopplingarna till kollektivtrafiken kan säkerställas.
De fem delarna i arbetet med nätuppbyggnad av gångnätet:
A. Det funktionella nätet
B. Attraktiva stråk
C. Gångvägar för motion och promenad
D. Fördjupade studier i centrum
E. Kopplingar till kollektivtrafiken
Det funktionella nätet kan byggas upp i
följande steg:
1. Börja gärna på en översiktlig nivå. Till en
början kan det handla om att få grepp om
hur fotgängaren rör sig, vilka målpunkter
som är aktuella och hur nätet kan se ut.
2. Definiera viktiga målpunkter inom de
utvalda områdena och i dess närhet.
3. Undersök hur man kan ta sig till fots
från olika delar av området till de
utvalda målpunkterna. Hur tar man
sig till angränsande områden? Gång-
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”En gående ställer högre estetiska krav på omgivningen
eftersom den som går rör sig långsamt och hinner upp
fatta mycket mer.”
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vägar till de lokala målpunkterna blir
sammantaget det lokala gångnätet.
Gångvägar till omgivande målpunkter
och områden blir ofta delar av ett mer
övergripande huvudnät. Notera gångmöjligheterna på karta. Markera behov
av nya länkar och brister i det befintliga
nätet.
4. Sammanfoga näten för varje område till
ett nät för hela staden. Kontrollera att
de gemensamma, allmänna målpunkterna kan nås från alla områden. Kontrollera att nätet behåller sina kvaliteter
även efter sammanfogningen. Kontrollera att maskvidden, närheten mellan
olika stråk, är tillräcklig för att erbjuda
önskad tillgänglighet och genhet genom
att beräkna genhetskvoten 70 mellan
några utvalda punkter i nätet. Efter
kontroll och eventuella kompletteringar
finns nu grunden till ett sammanhållet
och funktionellt gångnät för staden som
helhet.
Sedan återstår att komplettera nätet med
hänsyn till de fördjupningar som genomförs i momenten B, C, D och E enligt
ovan. Hur dessa kan genomföras beskrivs
närmare i handboken Gångbar stad.

70 Genhetskvot:
verkligt avstånd
mellan två punkter inom gångnätet dividerat med
fågelavståndet.

PLANERA
Att tänka på i planeringen

Samhället är anpassat för bilen. En mycket
stor del av hushållen har tillgång till bil och
körkort. Utvecklingen har påverkat både
vår syn på trafiken och stadsbyggandet.
Stadens struktur i stort läggs fast i översiktsplaneringen. Genomförandet och de
juridiska frågeställningarna kring gränser
och användande hanteras i detaljplanen.
Många gånger blir steget långt från
översiktsplan till detaljplan. Begreppet
”frimärksplaner” är vanligt. Planen omfattar då ett litet område. Kopplingen till den
övergripande nivån riskerar att bli otydlig
eller tappas bort. Det faktum att gångnätet
inte är känt ökar risken för avbrott i systemet, dvs. att det inte går att komma fram
för att bebyggelsen eller annan infrastruktur ligger i vägen.
I det enskilda bostadsområdet är det
viktigt att skapa förbindelser mellan husen
för att skapa genhet och orienterbarhet.
Många gånger kan dessa förbindelser
vara svåra att hitta. Orienterbarheten och
genheten går då förlorad. Inom verksamhetsområden vill man gärna tillhandahålla
stora sammanhängande områden för verksamheter med stora ytbehov eller erbjuda
plats för expansion, vilket gör att genheten
och attraktiviteten går förlorad.
Förekomsten av ett etablerat och överenskommet gångnät med planer för hur

det ska utvecklas i framtiden innebär att
gångtrafiken i likhet med övriga trafikslag
lägger en ”option” på markens användning
som inte får tas i anspråk utan fullgod
ersättning. Så fungerar näten för biltrafik
och kollektivtrafik och så måste också
nätet för gångtrafik byggas upp och fungera. Det är alltså viktigt att fotgängaren är
med i planeringen på såväl övergripande
nivå som detaljnivå. I detaljplanen regleras
markens användning. Det kan handla om
att skapa genombrott på kvartersmark,
utrymme för allmän trafik i privata
gemensamhetsanläggningar eller att skapa
förgårdsmark och hörnavskärningar.
Påbörja planeringen

För att få ordning på sitt planeringsarbete
kan det vara lämpligt att börja med en
gångstrategi där man sammanställer vad
man vet, vad man behöver göra och hur
man ska arbeta vidare. Åtgärder kommer
att behövas inom flera områden. Samordning ökar nyttan och det behövs överblick
och fokus på vad som är viktigt samt en
vision som visar vad man ska uppnå och
hur vägen dit ser ut.
I ett andra steg kan man behöva ta fram
en mer konkret gångplan. Gångplanen ska
mer detaljerat visa vad som behöver göras
för att utveckla gångtrafiken. Den ska
också visa hur ett sammanhängande och
attraktivt gångnät kan byggas upp i staden
som helhet. I planen avgörs i vilken takt
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Nya gångbroar minskar barriäreffekten och ökar tillgängligheten för gående. Foto: Thomas Henriksson.

och i vilken ordning som åtgärderna ska
genomföras.
Arbeta enkelt

Börja med en nulägesbeskrivning och låt
den få avgöra vad som passar bäst i den
egna kommunen. Många gånger kan det
vara lämpligt att sammanställa arbetet till

en gångstrategi som även innehåller planer
för genomförandet. Detta beror på hur
långt man kommit i synen på gångtrafiken,
vilket underlag man har eller på kommunens storlek. Det är viktigt med samma
fokus och engagemang för fotgängaren
som för övriga trafikslag.

Målsättningen bör vara att hantera alla
trafikslag i en samlad trafikplan. För att
uppnå detta kan en inledande fördjupning
för gångtrafiken behöva göras om detta
inte gjorts tidigare. Gångstrategin och
gångplanen blir med tiden ett normalt
inslag i en samordnad trafikplan för alla
trafikslag.
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FÖLJA UPP

Gångtrafiken i siffror

Mått att följa upp

Rent generellt finns det för lite uppgifter
om gångtrafiken. Uppgifter behövs både
som planeringsunderlag och för uppföljningar. Det behövs också siffror för att
tydliggöra hur många det faktiskt är som
går. Det gäller att klargöra vad som behövs
för planeringen och vad man behöver, till
exempel vilka underlag som kan behövas vid
avvägningar i centrum. Det blir lätt relativt
omfattande manuella mätningar, men samtidigt är det viktiga aspekter att följa upp.
För att få grepp om mönstret på stadsnivå krävs stora insatser, men dessa kan
utvecklas över tid. Man börjar med några
av de stråk som kommer fram i arbetet
med antingen gångstrategin eller nätet i
sin helhet och fortsätter sedan med andra.
Låt de inledande analyserna av nätet och
dess övergripande delar bli vägledande.
Stråk till de centrala delarna av staden
kan vara extra intressanta, eftersom de
kan ge en bild av hur valet av färdmedel
förändras.
På en översiktlig nivå kan en förnyad
analys av befintliga resvaneundersökningar ge en bild av gångtrafikens omfattning relativt andra trafikslag.

Ta fram och redovisa de uppgifter som
finns om
> Olyckor. Från strada. Observera att
polisrapporterna i stort sett saknar
singelolyckor. Däremot innehåller de
ofta bra beskrivningar av hur det gick
till. Försök få fram en bild av vilken typ
av olyckor som inträffar, vilka trafikslag
som är inblandade, hur allvarliga de är
och var de inträffar.

Följande exempel på indikatorer, mått att
följa upp, är hämtade från trast-guiden.
Här handlar det alltså inte om flöden ute i
gångnätet utan om kvaliteter i gångmiljön.
Trygghet

> Andel gående som upplever trygghet

och trivsel relaterat till trafik
> Gångvägvisning på huvudstråk för

gående
> Andel gångvägar med belysning (egen

> Trygghet. Material från trygghetsvand-

ringar, polisens enkäter eller liknande.
Ta kontakt med boende och olika organisationer.

eller delad)
> Andel gångtunnlar med trygg genom-

sikt
Trafiksäkerhet

> Flöden. Hur många är det som går, var

finns de stora stråken. Gör några enkla
räkningar som stöd. Man behöver inte
räkna ”exakt”. En bra början är att ange
om flödet är litet, måttligt eller stort.

> Andel gångpassager som är hastighets-

säkrade till 30 km/h
Tillgänglighet

> Andel gator som är tillgänglighetsanpas-

sade
> Andel grundskolebarn som bor inom

gångavstånd till skolan
Skönhetsvärden

> Andel av nätet som har en upplevelserik

omgivning med inslag av grönt och
platser för vila.
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7.3 Cykeltrafik
INLEDNING

I detta kapitel behandlas cyklisters
resmönster och cyklisters behov av god
transportkvalitet. Med resmönster avses
trafikens omfattning, sammansättning
samt fördelning i tid och rum. Hur stor är
cykeltrafiken, vilka cyklar och hur används
cykelnätet?
Med cykelnät menas det nät av förbindelser som är avsett att användas av
cyklister. Nätet kan bestå av dels separerade gång- och cykelvägar, dels gator
där cyklister blandas med biltrafik. Med
transportkvalitet för cyklister avses i detta
sammanhang frågor som rör cykelnätets
kontinuitet, kapacitet, flexibilitet, tillförlitlighet, genhet, orienterbarhet, bekvämlighet samt tillgång till parkering.
Kapitlet kan användas för analys av
nuvarande förhållanden och i planeringen
för hur cykeltrafiken kan förbättras och
bidra till utvecklingen av ett hållbart
trafiksystem. Kopplingen till kollektiv
trafiken är viktig. Mer om detta finns att
läsa i kapitlen 7.5 och 7.6.

CYKELTRAFIKENS OMFATTNING
Hur många cyklar?

Cykeltrafikens andel av det totala antalet
resor i Sverige är ca 8 procent och ca 13
procent av resor som är 5 km eller kortare.71 Cykeltrafikens andel av reslängden

är knappt 2 procent. Ca hälften av cykel
resorna är 2 km eller kortare, ca 75 procent
3 km eller kortare och ca 90 procent 5 km
eller kortare.72
Det finns stora variationer i cyklandet
mellan olika städer och delar av landet.
Städer med hög andel cyklister är antingen
utpräglade studentstäder eller har en
tydlig cykeltradition. Andelen cykelresor
är högst i Kalmar och Kronobergs län
och lägst i Stockholms och Västernorr-

lands län. I Stockholm, Borås och Sund
svall är cykelandelen mindre än 5 procent,
medan den i Landskrona, Uppsala, Växjö
och Umeå är över 20 procent.73 Större städer har generellt högre cykelandel än förortskommuner och glesbygdskommuner.74
Enligt de nationella resvaneundersökningarna har andelen cykelresor varit i
princip oförändrad de senaste 15 åren.
Jämfört med andra länder cyklar vi relativt
mycket i Sverige. Danmark och Holland
har däremot betydligt mer cykeltrafik än
Sverige.

Tabell 7.3:1. Daglig genomsnittlig reslängd
efter ålder och kön med cykel (km) samt

Vilka är det som cyklar?

reslängd (km) för alla färdsätt (exkl. flyg)
inom parentes. Genomsnittligt antal resor

Åldersfördelning

(dr) per dag efter ålder och kön med cykel

Cykelandelen är som störst i åldrarna 6–24
år för att sedan avta med ökande ålder.
Den högsta andelen cykelresor förekommer inom åldersgruppen 13–17 år.
Den genomsnittliga dagliga reslängden
med cykel varierar också med ålder. Fram
till 64 års ålder ökar reslängden för att
sedan avta. Den största sammanlagda
cykelreslängden står åldersgruppen 25–44
år för. I tabell 7.3.1 visas daglig genomsnittlig färdlängd med cykel. Som framgår av
tabellen är den genomsnittliga reslängden
med cykel högre bland män än bland kvinnor. För pensionärer är den minst, endast
0,4 km. Noteras bör att cykelanvändandet
skiljer sig mycket åt mellan olika städer i
Sverige.

samt totalt inom parentes. Källa: RVU Sverige
2011–2012.

Km med
cykel
(totalt)/dag

Cykelresor
(resor
totalt)/dag

6–17 år

0,7 (23)

0,4 (2,6)

18–24 år

0,6 (38)

0,2 (2,7)

25–44 år

0,6 (48)

0,2 (3,1)

45–64 år

0,7 (47)

0,2 (2,8)

65–84 år

0,4 (27)

0,1 (2,2)

Kvinnor

0,5 (33)

0,2 (2,8)

Män

0,7 (45)

0,2 (2,7)

Samtliga

0,6 (39)

0,2 (2,7)

Ålder
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71 RVU Sverige
2011–2012.
72 RVU Sverige
2011–2012.
73 Spolander
(2013). Cykling i
Sverige. En studie
av variationen
mellan regioner
och kommuner.
(data från RVU
Sverige 2011–
2012).
74 Lindelöw
(2009). Strategier
för ett ökat gående och cyklande
– en litteraturstudie om olika faktorers betydelse,
Institutionen för
Teknik och Samhälle, Trafik och
väg, 2009. Bulletin – Lunds Universitet, Tekniska
högskolan i Lund,
Institutionen för
Teknik och Samhälle, 249. (data
från RES 05/06).

Lånecyklar ”Styr och
ställ” i Göteborg.
Foto: Annika Nilsson.

Könsfördelning
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75 Niska, A.,
Nilsson, A m.fl.
(2012). Uppföljning av gångoch cykeltrafik.
Utveckling av
en harmoniserad metod
för kommunal
uppföljning av
gång- respektive
cykeltrafik med
hjälp av resvaneundersökningar
och cykelflödes
mätningar. VTI
rapport 743.
76 RVU Sverige 2011–2012
(mddr).
77 Trivector
(2014). Olika
cyklister, samma
vägar – trafiksäkerhetsaspekter
av en växande
och mer varierad
skara cyklister.
78 Koucky &
Ljungblad (2012).
Elcyklar och
cykelinfrastrukturen. Kräver
elcyklar en förändring i hur vi
planerar för cykel? CyCity DP12.

Män och kvinnor cyklar ungefär lika
mycket, men män använder cykeln oftare
vid lite längre resor medan kvinnor använder den oftare vid kortare resor. I länder
med mer omfattande cykeltrafik, såsom
Danmark och Holland, cyklar kvinnor mer
än män.
Hur ser användningen ut?
Tidsfördelning

Olika fordon

Mängden cykeltrafik minskar under vinterhalvåret. Under sommar och höst är antalet
cykelresor i södra och mellersta Sverige ca
3 gånger fler än på vintern. I norra delen av
landet är denna skillnad ännu större. Där är
cykelresorna ca 10 gånger fler på sommaren
än på vintern (november–mars)75. Antalet
cyklister är som högst i maj och september.

Cyklister är inte en enhetlig grupp och på
senare har nya fordon blivit allt vanligare,
bland annat lådcyklar och elcyklar, vilket
ger nya förutsättningar för cykeltrafiken.77
Transportstyrelsens definition av elcyklar (2009) är cyklar där elmotorn kopplas
av när cyklisten slutar trampa och vid
hastigheter över 25 km/h. Vidare får el
motorns effekt inte överstiga 250W. Cyklar
med elassistans/motor som avviker från
detta klassificeras som moped eller motorcykel. I Sverige är andelen elcyklar fortfarande på någon procent, men i länder
som Nederländerna är var femte såld cykel
en elcykel och enligt en prognos kommer
5–20 procent av cykelflottan på sikt vara
elcykel 78. Elcyklar klassas som cyklar och
ska således framföras i cykelvägnätet.
I storstäder och större städer blir låne
cykelsystem också allt vanligare, vilket
ofta ses som ett komplement till kollektiv
trafiken.

Ärenden

För resor till arbete eller utbildning är
andelen cykelresor högre än för övriga
ärenden. Ungefär en tredjedel av cykelresorna är resor till arbete och ytterligare
en tiondel resor till skola. Fritidsresor står
för knappt 30 procent av cykelresorna.
Bland fritidsresorna ingår resor för motion
och friluftsliv med drygt 12 procent och
en del av dessa är cykling för nöjes skull
utan ärende i målpunkten. Ca 12 procent
av cykelresorna är inköpsresor 76. Cykeln
används som minst vid tjänsteresor.

FAKTORER SOM HAR PÅVERKAN
PÅ ANVÄNDNINGEN

Det finns en rad olika faktorer som
påverkar användningen av cykeln som
transportmedel. Avstånd och restid samt
markanvändning har direkt betydelse
för cyklandet. Ett sammanhängande,
lättöverskådligt, säkert, tryggt cykelnät i en
vacker och relativt tyst omgivning, liksom
tillgång till säker parkering, har också
betydelse för benägenheten att cykla.
Faktorer som påverkar transportkvaliteten
för cyklister är bland annat vägvisning,
viktiga landmärken, topografi och lutning,
separeringsgrad mellan fotgängare och
cyklister, beläggningens standard, vinterväghållning, förekomsten av belysning,
vegetation, cykelöverfarternas utformning
och säkerhet, tillgång till parkeringsplatser
med väderskydd och möjlighet att låsa
fast cykeln. Nedan beskrivs några av de
viktigaste faktorerna lite närmare.

Avstånd, restider, genhet

Avstånd och restid är det som har störst
påverkan på om man väljer att cykla.
Nästan alla cykelresor som sker är 5 km
eller kortare. Vintertid är benägenheten att
cykla störst under 3 km.79 På riktigt korta
avstånd ökar benägenheten att gå istället
för att cykla.
Samtidigt syns en tendens mot längre
pendlingsresor med cykel i framförallt
storstadsområdena.
Gena förbindelser är viktigt för att
cyklisten inte ska förlora tid och för att
resan ska kännas attraktiv. Den verkliga
cykelvägen får därför inte upplevas som
någon större omväg i förhållande till den
närmaste vägen från startpunkt till målpunkt. Är omvägen allt för stor och saknar
direkta fördelar väljer många bilvägen
istället.

påverkas cykling vintertid mera av väglaget
än av kylan. I en enkätstudie angavs främst
halt väglag, följt av snöfall, regn eller kraftig blåst som skäl till att inte cykla.81
Säkerhet och trygghet

Cyklister står för 40 procent av alla
allvarligt skadade cyklister i trafiken.82
Faktisk och upplevd säkerhet för cyklisten
är därför av stor vikt för att öka andelen
cyklister. En studie visar ett klart samband
mellan cyklingens storlek och säkerhet.
I kommuner med bäst cykelsäkerhet är
cykelns andel av personresorna betydligt
högre än riksgenomsnittet, vilket antas
bero på en positiv spiral där en bra cykelinfrastruktur leder till att fler använder
cykel. Ju fler som använder cykel, desto
mer motiveras kommunen att förbättra
cykelinfrastrukturen ytterligare och att
hålla en hög drift- och underhållsstandard.

Klimatet

Klimatet har inverkan på andelen cyklister.
Dels inverkar årstiderna på cyklandet,
dels inverkar tillfälliga vädervariationer
som t.ex. regn, kyla, snö och blåst på cyklandet. Vädrets inverkan på cykeltrafiken
har bland annat studerats i Stockholm
och i Göteborg. Man har där funnit att
väderförändringar såsom regn, kraftig kyla
och hårda vindar påverkar cykeltrafiken
avsevärt. Cykeltrafiken minskade med
mellan 25–50 procent vid sådana tillfälliga
väderförändringar.80 Enligt studier vid vti

Barriärer

Biltrafiken inverkar på cyklisters säkerhet,
trygghet och tillgänglighet när de ska korsa
bilnätet. Det ”hinder” som biltrafiken då
bildar för cyklisten kallas barriäreffekt.
Barriäreffekten påverkas bland annat av
trafikflödets storlek, andel tung trafik och
biltrafikens hastighet. Hur stort passagebehovet är avgör sedan barriärens storlek.
Barriäreffekterna består av direkta och
indirekta effekter. De direkta effekterna
är exempelvis fördröjning/väntetider och

upplevd risk för sig själv och andra. De
indirekta effekterna kan vara förändringar
i kontaktmönster och resvanor. Det kan
t.ex. röra sig om förändringar i val av
färdmedel (t.ex. barn skjutsas till skolan
istället för att gå eller cykla), val av färdväg
(äldre och barn väljer omvägar för att undvika trafikerade gator) och val av sociala
kontakter (barns och äldres möjlighet till
umgänge påverkas).
Fysisk planering

Fysisk planering har indirekt betydelse för
cyklandet. Närhet så att man kan gå eller
cykla är en av de fem aspekter som enligt
Boverket 83 är viktiga för en hållbar stadsutveckling. Lokaliseringen av bostäder
och verksamheter samt stadens täthet har
stor betydelse för de grundläggande förutsättningarna för cykeltrafiken i tätorten.
Andelen cykelresor är som störst i större
städer och minst i förorts- och glesbygdskommuner.84
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79 Lindelöw
(2009). Strategier
för ett ökat gående
och cyklande. Tekniska högskolan
i Lund, Institutionen för Teknik och
Samhälle, 2009.
80 Ljungberg,
Christer (1986).
Utformning av
cykeltrafikanläggningar. Statens
råd för byggnadsforskning: Svensk
byggtjänst.
81 Niska, Nilsson
mfl (2010). Metoder för skattning
av gång- och
cykeltrafik – kartläggning och kvalitetsbedömning,
VTI rapport 686.
82 Trafikverket
(2014). Säkrare
cykling – Gemensam strategi för år
2014–2020. Trafikverket publikation: 2014:030.
83 Boverket
(2002). Stadsplanera – istället för
trafikplanera och
bebyggelseplanera.
84 Se not 79.

EXEMPEL Lokala resvanor
Resvanor i Norrköping

kommunens satsning på cyklister och

År 2010 besvarade ca 2500 Norrköpings

fotgängare samtidigt som de anger att

bor mellan 16 och 84 år en resvaneun-

det är viktigast att satsa på cyklister och

dersökning. Fler än 2/3 av de svarande

fotgängare.

har alltid tillgång till cykel och knappt

Jämförelsen med de tidigare under-

1/5 bor i hushåll utan tillgång till bil.

sökningarna visar att de som tycker

Norrköpingsborna gör i snitt 2,9 resor

att gång/cykel ska prioriteras har ökat.

en vardag och 2,0 resor en söndag.

Andelen resor med cykel har minskat

Cykelandelen är 13 procent och bilen

från 13 till 10 procent. Det är främst

dominerar med 59 procent av alla resor.

kvinnorna som minskat sitt cyklande.

Cykelandelen är högre på vardagar än på

Reslängden med cykel har dock ökat

helgen. 23 procent uppger att de cyklar

från 1,6 km till 2,0 km.

ofta medan 42 procent uppger att de
aldrig cyklar.
På resor mellan 1 och 5 km görs 24
procent av resorna med cykel och 53

DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN
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85 Trafikverket
(2012). Ökad och
säker cykling –
Redovisning av
regeringsuppdrag. Trafikverket publikation
2012:196.
86 Trafikverket
(2014).Säkrare
cykling – Gemensam strategi för
år 2014–2020,
version 1.0. Trafikverket publikation: 2014:030.
87 Näringsdepartementet
(2012). Ökad och
säkrare cykling
– en översyn av
regler ur ett cyklingsperspektiv.
SOU 2012:70

Nationella mål och strategier

I slutet av 1990-talet lyftes frågan om
cykeln som en del i ett hållbart transportsystem på nationell nivå. Ökad och
säker cykling är en viktig del för att nå
transportpolitikens mål, där en av preciseringarna av funktionsmålet anger att
”förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, cykel och gång skall förbättras”. En
ökad cykeltrafik bidrar också till en positiv
utveckling av de nationella miljökvalitetsmålen och de hälsopolitiska målen.
Trafikverket har i ett regeringsuppdrag
utarbetat en strategi och handlingsplan
för ökad och säker cykling i samarbete
med Transportstyrelsen och i samråd med
Sveriges Kommuner och Landsting och
andra berörda myndigheter och organisationer. Bakgrunden var bland annat
att tidigare nationella strategier inte gett
önskat resultat.85 En gemensam strategi
för säkrare cykling 86 för år 2014–2020 har
tagits fram av Trafikverket och berörda
aktörer. Strategin ska utgöra ett stöd vid
verksamhetsplaneringen hos statliga och
kommunala myndigheter samt hos olika
intresseorganisationer och forskarmiljöer.
Bland de prioriterade insatsområdena
anges bland annat bättre drift och
underhåll både vinter och sommar samt
infrastruktur utifrån cyklisternas behov.
Regeringen har även låtit en särskild

Cykla i Stockholm
År 2013 genomfördes en attitydundersökning i Stockholms stad med syfte att

procent med bil. På resor mellan 5–10

mäta cyklisternas upplevelse av Stock-

km är cykelandelen endast 4 procent och

holm som en god cykelstad. Syftet är

på längre resor mycket liten. Cykelan-

att följa upp resultatet varje år. Enkäten

delen varierar också mycket mellan

spreds på Tack för att du cyklar-dagen,

bostadsområdena. De som bor i Norrkö-

men framförallt på Twitter och även via

pings tätort gör 15–20 procent av sina

Facebook. 1 241 personer besvarade en-

resor med cykel. Boende utanför tätorten

käten och bland dem var det en övervikt

använder framförallt bilen på sina resor.

män som cyklar ofta.

Varje Norrköpingsbo reser i snitt 62

Drygt 90 procent av dem som svarade

km/dag. Cykel utgör endast 1 km av res-

cyklade minst 2–3 dagar per vecka under

längden. I snitt är en cykelresa 3 km lång.

vår/höst och knappt 50 procent under

Cykel används främst för resa till skola/

vintern. 56 procent av cykelresorna är

utbildning, arbete och service och minst

10 km eller kortare men så mycket som

för hämta/lämna barn samt tjänsteresor.

32 procent av cykelresorna är mellan 11
och 20 km. Det syns en viss skillnad mel-

Resvanor och attityder i Luleå

lan kvinnor och män där det framförallt

I Luleå har resvane- och attitydunder-

är männen som cyklar under vintern.

sökningar genomförts år 2000, 2005 och

Männen gör också längre resor än vad

2010. Den senaste resvaneundersök-

kvinnorna gör.

ningen visar att nio av tio invånare har

Helhetsupplevelsen av att cykla i

tillgång till cykel. Cykelresorna utgör 10

Stockholm får betyg 4,6 på en skala

procent av resorna men färdmedelsvalet

från 1–9 där 1 är sämst och 9 är bäst.

varierar mycket mellan sommar och

Frågorna om trafiksäkerhet, framkom-

vinter. Under sommarhalvåret cyklar 33

lighet, parkering och sandsopning ligger

procent vid resor till arbete/ skola men

samtliga på den nedre delen av skalan.

bara 8 procent gör det under vinterhal-

Vinterväghållningen är det som får sämst

våret. Åldersgruppen 16–24 år är de som

betyg med 2,8 i medelbetyg.

cyklar mest.
En tydlig majoritet av invånarna anser

De åtgärder som cyklisterna tyckte att
staden skulle prioritera var mer utrymme

att man bör prioritera busstrafik samt

för cyklister, separering av cyklister

gång- och cykeltrafik framför biltrafik.

och gående, ett mer sammanhängande

Det gäller även dem som främst åker bil.

cykelnät och separering mellan cyklister

Såväl cyklister som bilister och buss

och bilister.

resenärer ger emellertid lägst betyg åt

utredare se över de regler som påverkar
förutsättningarna för att cykla. Översynen

syftade till att öka cykeltrafiken och göra
den säkrare.87

Huvudcykelstråk för arbetspendling i Örebro. Foto: Örebro kommun.

Resandemått och indikatorer

Med ledning av de faktorer som påverkar
cykeltrafikens resmönster och nätets kvalitet bedöms indikatorer i tabell 7.3:2 ge en
god bild av situationen för cykeltrafiken i

en viss tätort. Indikatorerna kan användas
för att beskriva cykeltrafikens situation
och följa utvecklingen över tid för att se
om den går i rätt riktning. Flera av måtten
är tagna från trast-guiden.

Tabell 7.3:2. Indikatorer för bedömning och uppföljning av cykeltrafikens situation i tätorten
Indikatorer
Stadens karaktär

Andel boende i centralorten med restidskvot < 1,5 cykel/bil.
Andel av invånarna som bor inom 15 min cykelväg till stadskärnan.

Transportsystem

Genhetskvot för huvudcykelnätet mellan stadsdel och centrum.
Andelen separerad cykelväg av huvudnätet för cykel.
Andel cykelväg med god ytbeläggningsstandard.
Andel cykelväg med tillräcklig bredd.88
Andel cyklar parkerade i ställ.
Beläggningsgrad i cykelställ.
Andel cykelställ som lever upp till cyklistens anspråk (tabell 7.3:8).

Trafikens
omfattning

Cykelandel av alla delresor med start och mål i kommunen under vardagar.89

Tillgänglighet

Avstånd till cykelparkering vid viktiga målpunkter

Antal passerande cyklister vid fasta mätstationer.

Beläggningsgrad i cykelställ vid viktiga målpunkter
Trygghet

Andel cyklister som upplever trygghet och trivsel relaterat till trafik.
Andel cykelväg inom huvudnätet med konsekvent vägvisning.
Andel cykelväg inom huvudnätet med egen belysning.
Antal cykelstölder.
Andel cykeltunnlar med trygg genomsikt.

Trafiksäkerhet

Andel cykelöverfarter som är hastighetssäkrade till 30 km/h.
Andel cyklister som använder cykelhjälm.

Cykeltrafikens potential

Det finns en stor potential att överföra
bilresor till cykel. En förbättring av förutsättningarna för cyklister kan därför även
medverka till att nå målen för en hållbar
utveckling.
Den största potentialen att öka andelen
resor med cykel bedöms i första hand
finnas inom och nära tätorter. Två tredje
delar av befolkningen har mindre än tio
kilometer till sina arbetsplatser och cirka
hälften har mindre än fem kilometer.
Samtidigt är hälften av alla bilresor i tätort
kortare än fem kilometer.90
Det bör vara möjligt att öka cykeltrafiken utan att öka olyckorna, under förutsättning att trafikmiljön i högre grad än
idag anpassas till cyklisterna. Flera studier
visar ett klart samband mellan cyklingens
storlek och säkerhet, som innebär att
risken per cyklist är mindre där det är stor
cykeltrafik.91
Cykelandelen skulle kunna vara lika
stor i svenska städer som i Danmark och
Holland. Ett kallare klimat behöver inte ha
så stor inverkan på cykelresorna om man
sköter vinterväghållningen på ett bra sätt.
Under sommarhalvåret har t.ex. Umeå en
nästan lika hög cykelandel som Nederländerna.92
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88 Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket
(2010). GCM-handbok.
89 Niska, A., Eriksson, J., Nilsson,
A. Söderström,
L. och Varedian,
M. (2013). Hur
mycket cyklas det
i din kommun?
Trafikverket publikation 2012:088,
Trafikverket, Borlänge.
90 Trafikverket(2012). Ökad
och säker cykling
– Redovisning av
regeringsuppdrag.
Trafikverket publikation 2012:196.
91 Spolander
(2014). Cykling och
cykelsäkerhet. En
studie av variationen mellan kommuner.
92 Nilsson, Annika
(1999). Cykeln och
resvanorna. Lund:
Institutionen för
teknik och samhälle, LTH. Statistiken
är hämtad ur RiksRVU.
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Gång- och cykelstråk rakt genom korsning i Göteborg. Foto: Annika Nilsson.
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93 Sveriges
Kommuner och
Landsting, Trafik
verket (2010).
GCM-handbok.
94 European
Cyclists’ Foundation (ECF) (2012).
Marrying Cycling
and Public transport, Factsheet.

I tätorter är generellt en mycket stor
andel av resorna, cirka 70–80 procent,
kortare än 3–4 km. Den största delen av
de korta resorna under 5 km är arbets- och
skolresor. I stora och små tätorter kan
cykeln användas till lokala resor i närområdet och i kombination med kollektivtrafik
vid längre resor. I medelstora städer där ett
utbud av service, arbetsplatser etc. finns
inom rimliga cykelavstånd, kan en över
vägande del av resorna göras med cykel.
Områden med särskilt stor potential

95 Trafikverket
(2013). Parkering
i storstad. Rapporter från ett
forskningsprojekt
om parkeringslösningar i täta
attraktiva städer.
Trafikverket publ.
2013:047.

> Skolväg: De flesta resor till och från
skolan är under 5 km. I flera tätorter är det
en stor andel av föräldrarna som skjutsar
sina barn till skolan – en andel som skulle
kunna minska genom säkrare skolvägar
och riktade kampanjer. Den ökande andel
barn som skjutsas till skolor m.m. utgör
ett betydande problem med tanke både på
säkerhet och hälsa.

96 Lunds kommun (2010).
Översiktsplan för
Lunds kommun.
Antagen av kommunfullmäktige
2010-10-28.

> Arbetsresor: Resor till och från arbetsplatsen utgör en stor andel av resorna under
5 km. Här finns därför en stor potential
att åstadkomma en högre cykelandel med

bättre cykelvägar och annan infrastruktur
såsom bra parkeringar, dusch, omklädning
samt riktade kampanjer i samarbete med
arbetsgivarna. Det finns tendenser till att
cykelpendlare accepterar längre avstånd
och i exempelvis Stockholm med trängsel
i både bil- och kollektivtrafiken är medel
längden på cykelresan vid pendling 8–9
km 93. Ökad användning av elcyklar bidrar
till detta.
> Kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik: För resor som är längre än 7,5 km
kan kombinationen cykel och kollektivtrafik vara ett bra alternativ. Cykel kan öka
kollektivtrafikens omland med en faktor
15 om man jämför 10-minuters gångturer
med cykelturer (800 meter kontra drygt
3 km).94 I Nederländerna där Bike &
Ride-möjligheterna (bra cykelparkering,
vägar och vägvisning till stationen m.m.)
är bättre än i Sverige är det 40 procent
som tar cykeln till stationen. Erfarenheter
från bland annat Nederländerna visar att
förbättrade cykelparkeringsmöjligheter
vid stationer ökar cyklingen dit, vilket i sin
tur kan öka tågresandet med 10 procent.

Den maximala potentialen bedöms till en
30–35 procents ökning av kollektivtrafiken
och då behöver också tillgängligheten till
stationen vara god, utöver att det finns
goda cykelparkeringsmöjligheter.95
> Samhällsplanering – lokaliseringsprinci-

pen: Att låta städerna ”växa inåt” genom
förtätning och bygga nya områden efter
principen att det inte ska vara längre att
cykla än 5 km till centrum eller viktiga
målpunkter är det mest effektiva sättet
att tillgodose cykelns intressen på lång
sikt. Ett exempel är Lund som i sin översiktsplan angett att bostadsområden i
staden lokaliseras så att cykelavståndet till
arbetsplatser och centrum inte överskrider
fem km.96 Ett annat exempel på hur man
tillämpat denna princip är den holländska
staden Houten som är helt planerad utifrån ett centralt cykeltrafiknät. För mindre
tätorter kan avstånden behöva begränsas
till 2–3 km.
> Vintercykling: Åtgärder som förlänger
cykelsäsongen har en stor potential.

EXEMPEL Houten i Holland
Houten har 30 000 invånare och byggdes som en helt
ny stad på mycket kort tid i slutet av 1970-talet. Trots
den snabba utbyggnadstakten lyckades man skapa en
attraktiv boendemiljö och bostadsköerna till området
är långa. Eftersom Houten redan från början planerades utifrån cyklisternas behov har man kunnat skapa
extremt goda förutsättningar för cykeltrafik.
Houten har byggts ut i en avlång, oval form med
en diameter av 2–4 km, med två järnvägsstationer i
mitten. Runt hela staden går en ringväg från vilken
man kan köra in till var och en av de zoner som
staden är uppbyggd av. Det går inte att köra bil direkt
mellan olika zoner utan all sådan trafik går via ringvägen. Mellan zonerna finns ett mycket väl utbyggt
cykelvägnät som snabbt tar en mellan olika delar av
staden. Det centrala cykelstråket går mitt i ett större
grönområde.
I figuren syns huvudstråken i cykelvägnätet som
sammanbinder de olika bostadsområdena med
centrum. Inom varje område finns också ett vittförgrenat nät som matar huvudnätet och förbinder olika
närliggande områden med varandra. Det centrala
huvudcykelstråket minimerar både resavstånd och
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restid och eftersom all biltrafik sker via ringvägen är
cykelns konkurrenskraft gentemot bilen mycket god.

ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR EN CYKELVÄNLIG STAD
En bra miljö för cyklisterna

Att skapa en ökad och säker cykeltrafik
handlar i hög grad om att både förbättra
infrastrukturen för cykeltrafiken och att
påverka attityderna till cykeln som transportmedel. Vid nybyggnad är det viktigt att
lokalisera verksamheter som kan nås med
cykel inom ca 3–5 km från målpunkterna.
Det kan gälla t.ex. järnvägsstation, skola
eller större arbetsplats. Likaså bör nätutformningen utgå från att skapa gena och
snabba cykelvägar.
Flera attitydundersökningar visar att
de som redan cyklar anser att det största
hindret mot att cykla är brister i infrastrukturen, medan de som inte cyklar ser
andra hinder som mer är kopplade till personliga värderingar, som att det är jobbigt,
att man blir svettig och att det är för dåligt
väder. Det bästa sättet att få nya cyklister
är att lyfta fram positiva egenskaper med

Trafiknät i Houten, Holland. Illustration: fojab arkitekter.

cykling som att det är snabbt och effektivt,
förutsatt att det är trovärdigt 97.
I huvudsak handlar det om att tänka på
följande:
1. Ha cyklisterna i fokus i stadsplaneringen. Se till att de hanteras tydligt och
systematiskt genom hela planerings
processen, ända ner till detaljplanenivå.
2. Ha en långsiktig strategi med tydliga
mål.
3. Arbeta med både fysiska åtgärder och
påverkansåtgärder:
a. Förbättra den fysiska infrastrukturen
(cykelvägar, säkra passager, bra parkeringsmöjligheter, hastighetsanpassning, drift och underhåll etc.).
b. Påverka attityder och beteenden
(information och utbildning).
c. Marknadsför cykeln och cykelnätet
på liknande sätt som bilindustrin
marknadsför sina bilar.

4. Inrikta på områden med stor potential
som nämnts ovan, nämligen:
a. Fokusera på de korta resorna, under 5
km.
b. Öka barns och ungdomars cykling till
skolan genom att bygga säkra skol
vägar.
c. Öka cykelpendling till arbetet genom
Mobility Management åtgärder tillsammans med arbetsgivare.
d. Öka kombinationen cykel och kollektivtrafik genom förbättrade Bike&
Ride-möjligheter.
e. Öka möjligheten att från bostaden nå
viktiga målpunkter genom en genomtänkt utbyggnad av nya bostadsområden, t.ex. genom förtätning.
f. Skapa en säker cykeltrafik, bland
annat genom bättre drift och underhåll, vinterväghållning och säkra
passager.
5. Mät och följ upp utvecklingen mot
målen.
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97 Forward,
Sonja (2014).
Hållbart resande
– möjligheter och
hinder. VTI-rapport 797.

Tabell 7.3:3. Funktionsindelning av cykelnätet
Nättyp

Huvudsaklig trafikuppgift

Huvudnät
för cykel

För cyklister som färdas längre sträckor inom tätorten. Nätet består till
övervägande delen av separerade cykelvägar som binder ihop olika stadsdelar
med varandra och med andra viktiga målpunkter.
Viktiga målpunkter är t.ex. större arbetsplatsområden, tätortens kommersiella
Centrum, stationer/terminaler, gymnasieskolor, högskolor/universitet, sjukhus
och större fritidsanläggningar.

Lokalnät
för cykel

För cyklister som dagligen färdas kortare sträckor inom en stadsdel. Nätet består
av både cykelvägar och lokalgator som binder ihop olika målpunkter inom
stadsdelen.
Viktiga målpunkter är t.ex. lokalt centrum, enskilda affärer, bensinstationer,
offentlig service, grundskola, fritidsområden/anläggningar och busshållplatser
där omstigning sker mellan cykel och buss.

Tabell 7.3:4. Cyklisters anspråk på cykelnätets struktur
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Nättyp

Anspråk

Huvudnät
för cykel

Cykelnätet bör vara minst lika gent som bilnätet. Omvägar på mer än 25 procent
bör ej förekomma. Det bör vara lätt att hitta till de målpunkter som nätet
sammanbinder och det bör bestå av ett sammanhängande nät av cykelvägar som
medger en god färdhastighet och vägvalsfrihet för cyklisterna.
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Stråken bör ha en enkel och tydlig vägvisning och en egen anpassad belysning.
Korsningspunkterna med bilnätet bör vara så utformade att den barriärstorlek
som bilnätet medför minimeras.
Lokalnät
för cykel

Cykelnätet bör på ett gent sätt sammanbinda viktigare målpunkter inom
stadsdelen. Nätet bör ansluta till huvudnätet så att cyklister kan hitta alternativa
och mer upplevelserika cykelvägar än vad huvudnätet erbjuder. Lokalnätet bör
sammantaget erbjuda en tillräckligt tät maskvidd.
Cykelnätet bör till stora delar bestå av separerade cykelvägar, särskilt i närheten
av viktigare målpunkter såsom skola och lokalt centrum. Där det inte är möjligt
eller önskvärt att anlägga cykelvägar utgörs cykeltrafikens lokalnät av länkar i
biltrafikens lokalnät.
För att underlätta orienterbarheten bör vägvisning ske vid viktiga knutpunkter.
Cyklisternas krav på färdhastighet och kontinuitet är lägre i lokalnätet. Belysning
bör finnas inom hela nätet men den kan samordnas med gatubelysningen.

Tabell 7.3:5. Cyklisters anspråk på cykelnätets utformning
Nättyp

Anspråk

Huvudnät
för cykel

Cykelnätet bör klara den trafikbelastning som råder vid högtrafiktid. Nätet bör
medge en färdhastighet på 30 km/tim och en god komfort. Branta backar och
tvära kurvor bör om möjligt undvikas och beläggningen bör vara utan skarvar
och ojämnheter. Inga hinder bör förekomma i form av gupp, cykelfållor, ute
serveringar etc.
Vid cykelnätets korsningspunkter med bilnätet bör utformningen göra att cykeltrafiken prioriteras framför biltrafiken så att bilnätets barriärstorlek minimeras.

Lokalnät
för cykel

Cykelnätet bör klara den trafikbelastning som råder vid högtrafiktid. Nätet bör
med- ge en färdhastighet på 15–20 km/tim. Alternativ till branta backar bör
finnas. Nätet bör erbjuda en god komfort för cyklisterna och beläggningen bör
vara utan större ojämnheter.

CYKELNÄTETS UPPBYGGNAD
Cykelnätets funktionsindelning

Cykelnätet delas upp i två delar, ett
huvudnät och ett lokalnät. Huvudnätet
utgör stommen i cykelnätet på samma
sätt som gatorna i huvudnätet utgör
stommen i bilnätet. Uppdelningen får
konsekvenser för utformning, reglering
samt drift och underhåll. I huvudnätet
bör cyklister prioriteras i såväl utformning
som reglering, exempelvis med upphöjda
cykelpassager i korsningarna. Standarden
på drift och underhåll bör också vara högre
i huvudnätet och är en hjälp i prioritering
av snöröjning.
Cykeltrafikens huvudnät bör i första
hand bestå av cykelvägar, ofta lokaliserade
utmed biltrafikens huvudnät. Men i vissa
fall kan även länkar i biltrafikens lokalnät
ingå. Uppdelningen är främst relevant för
stora och medelstora tätorter. Små tätorter
kan hantera sitt cykelnät helt och hållet
som ett lokalnät enligt tabellerna nedan.
I det lokala cykelnätet sker många av de
korta cykelresorna inom olika bostads
områden. Det lokala cykelnätet utgörs av
både lokala gator och cykelvägar.
Cykelnätet bör även delas upp i ett dag
nät och ett nattnät. Det bör t.ex. finnas
alternativa vägar för separerade cykelnät
genom grönområden.

Tabell 7.3:6. Cyklisters anspråk på att färdas längs bilnätet

Cykelnätets struktur

Viktiga faktorer för ett attraktivt cykelnät
är närhet, genhet, kontinuitet, orienterbarhet och flexibilitet. Med närhet avses
en tät bebyggelsestruktur där bostäder,
arbetsplatser och service har lokaliserats så
att korta avstånd och resvägar skapats. Med
ett gent cykelnät avses ett cykelnät som
inte avviker mer än nödvändigt från fågelvägen mellan start- och målpunkten. Med
kontinuitet avses ett sammanhängande nät
med obruten och hög standard. Genhet och
kontinuitet är särskilt viktig till stora målpunkter, stationer och större hållplatser.
Med orienterbarhet avses ett cykelnät
som har en lättförståelig och självförklarande struktur med sammanhängande
vägvisning och olika landmärken (byggnader, berg, etc.) som gör det lätt att orientera sig i cykelnätet. Ju svårare det är att
orientera sig i ett cykelnät, desto viktigare
är det med en bra vägvisning. Detta gäller
oavsett nättyp.
Med flexibilitet avses ett cykelnät som
är heltäckande och erbjuder alternativa
färdvägar (vägvalsfrihet). Vägvalsfriheten
minskar sårbarheten mot störningar
på trafiken samt gör att olika typer av
färdvägar kan erbjudas som svarar upp
mot olika avsikter med cykelresan. Om
avsikten med resan är att färdas till/från
skola eller arbete behöver cykelnätet vara
gent och snabbt, om resans syfte är rekreation och upplevelse behöver cykelnätet

Målpunkter i länkens omgivning

Anspråk

Målpunkten kan inte nås via någon cykelväg.

Cyklister ska kunna färdas
längs gatans sträckning.

Målpunkten kan nås via en cykelväg, men cykelvägen ligger på
ett sådant avstånd att det medför en icke önskvärd omväg för
cyklisten (>10 procent omväg).

Cyklister ska kunna färdas
längs gatans sträckning.

Målpunkten kan nås via en cykelväg utan någon större omväg
för cyklisten.

Cyklister har inget anspråk
på att färdas längs bilnätet.

bjuda på omväxlande, vackra, gröna och
kulturella miljöer. Där kraftiga lutningar
förekommer bör det finnas alternativa
färdvägar med flackare lutning.
Cykelnätets utformning

Med kapacitet avses i detta sammanhang
cykelnätets förmåga att erbjuda tillräckligt
god framkomlighet vid högtrafik, på såväl
sträcka som i korsning. Som stöd för
planeringen används begreppet dimensionerande trafiksituation, det vill säga
den trafiksituation som cykelvägens eller
passagens bredd, alternativt korsningens
utformning, bör klara med bibehållen
framkomlighet för cyklister. Huvudnätet
för cykel ska ha en sådan utformning att
det är möjligt att hålla hastigheten 30 km/
tim. I lokalnätet bör motsvarande mått
på hastigheten vara minst 20 km/tim. I
gcm-handboken 98 finns konkreta utformningsråd.
I huvudnätet bör gående och cyklister
alltid separeras från varandra. Även i
lokalnätet kan det finnas behov av detta,
beroende av trafikflödet och sammansättningen av cyklister och fotgängare. Vid
nybyggnation bör cyklister och gående
alltid separeras. Detta gäller främst nära
större målpunkter som tätortens centrum,
lokala centra, skolor och äldreboenden.
Med bekvämlighet avses en angenäm
och komfortabel färd utmed cykelnätet,
bland annat när det gäller topografi (ver-

tikalradier), linjeföring (horisontalradier),
beläggningsstandard, ytjämnhet, fysiska
hinder och trafikbarriärer.
Snabba cykelstråk är en term som dykt
upp på senare år. Snabba cykelstråk skulle
kunna definieras som längre stråk som
förbinder städer, större tätorter eller
olika stadsdelar med varandra.99 Stråken
erbjuder genomgående god tillgänglighet,
säkerhet och framkomlighet. På snabba
cykelstråk kan alla typer av cyklister ta sig
fram snabbt, smidigt och bekvämt dygnet
runt, året om och vid olika väderlekar.
Ett snabbt cykelstråk ska:
> Vara tillgängligt
> Ge en förbindelse som är så gen som
möjligt
> Vara trafiksäkert
> Vara snabbt, smidigt och bekvämt att
använda
> Vara lätt att orientera sig på
> Kännas tryggt att använda, även på
kvällarna när det är mörkt
> Ge en positiv upplevelse att cykla på.
Cyklistens anspråk på att färdas längs
och tvärs bilnätet

Inom delar av cykelnätet kan cyklister vilja
färdas längs bilnätet, exempelvis av trygghetsskäl. (Tabell 7.3:6).
I tabell 7.3:7 (nästa sida) beskrivs cyklisters behov av att korsa bilnätet. De platser
där cyklister har behov av att korsa bilnätet
i plan eller planskilt beskrivs.
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98 Sveriges
Kommuner och
Landsting, Trafikverket (2010).
GCM-handbok.
Utformning, drift
och underhåll
med gång-, cykeloch mopedtrafik
i fokus.
99 Trafikverket
(2014). Snabba
cykelstråk. Idéer
och inspiration.
Trafikverket publ
2014:052.

Tabell 7.3:7. Cyklisters anspråk på att korsa bilnätet
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Målpunkter i länkens omgivning

Anspråk

Kontors- och bostadsentréer, cykelparkeringar eller liknande
målpunkter finns på båda sidor av gatan eller aktiviteter/
målpunkter är samlade utmed gatan på ena sidan, men cykelväg
saknas på denna sida.

Cyklister ska kunna korsa bilnätet i plan utmed hela gatans
sträckning.

Målpunkterna finns samlade till vissa lägen längs gatan så att
cyklister naturligt väljer att korsa gatan på bestämda platser.

Cyklister ska kunna korsa
bilnätet vid bestämda platser
i plan eller planskilt.

Inga aktiviteter/målpunkter utmed gatan. Cykeltrafikens huvudnät korsar länk i biltrafikens huvudnät.

Cyklister ska kunna korsa
bilnätet vid bestämd plats i
plan eller planskilt.

Inga aktiviteter/målpunkter utmed gatan. Alla aktiviteter/målpunkter samlade på ena sidan av gatan och cykelväg finns på
samma sida i gatans längdriktning.

Cyklister har inget anspråk på
att korsa bilnätet.

Med barriäreffekter menas biltrafikens
inverkan på säkerhet och framkomlighet
för den korsande cykeltrafiken. I begreppet
ingår även biltrafikens inverkan på res
vanor och sociala kontaktmönster.
Gator med stort flöde och snabb
biltrafik orsakar olycksrisker och fördröjning för korsande gång- och cykeltrafik.
Fördröjningen beror på väntetider vid
plankorsningar samt förlängd färdväg
för att nå plankorsningar eller planskilda
korsningar.
Hur stor barriäreffekten blir beror på
barriärens storlek (passerbarhet), samt
åldersfördelning och andra egenskaper
hos dem som vill korsa vägen (passageförmåga).
Vid plankorsning kan barriäreffekten
beskrivas på i princip samma sätt som för
gångtrafiken, se kapitel 7.2.

Cykelnätet bör ha god belysning, vilket
både stärker dess funktion och ökar tryggheten för de som cyklar. Nätet måste kännas tryggt under dygnets mörka timmar.
Huvudnätet måste fungera även på kvällen
och natten. En annan viktig faktor för
nätets tillförlitlighet är en funktionsduglig
och pålitlig cykelparkering, där cyklisten
vet att det finns plats och där det är svårt
att stjäla cykeln. (Tabell 7.3:8).
När det gäller bilparkering har kommunerna normalt tagit fram behovstal som
anger hur många bilplatser som ska finnas
vid nybebyggelse. Det är däremot inte
lika vanligt att kommuner har normer för
cykelparkering. I gcm-handboken 100 finns
exempel på normer från några kommuner
och även en beskrivning av hur man kan
arbeta med cykelparkering.

BEDÖMNING AV TRANSPORT
KVALITET INOM CYKELNÄTET

Cykelnätets funktion kan mätas på olika
sätt, dels genom fysiska mått som restid,
genhet och lutning, dels genom att
beskriva dess användning i form av flöden,
andel som cyklar, konkurrensförmåga
i form av restidskvoter och frihet från
barriärer eller med enkäter till brukarna.
Den inledande genomgången av vad som
påverkar användningen kan tjäna som
vägledning vid en analys av cykelnätets
funktionella kvaliteter.
Cykelnätets struktur

Avståndet mellan en viss stadsdel och
viktiga målpunkter inom tätorten såsom
järnvägsstation, gymnasium eller högskola,
arbete, centrum och andra bytespunkter
för kollektivtrafik, är av stor betydelse för
cykelnätets kvalitet. Även avstånden inom

Cykelnätets funktion och tillförlitlighet

100 Sveriges
Kommuner och
Landsting, Trafikverket (2010).
GCM-handbok.
Utformning, drift
och underhåll
med gång-, cykeloch mopedtrafik
i fokus.

Med ett tillförlitligt cykelnät avses ett
cykelnät som cyklisten kan vara säker på
att det fungerar och att det kan användas
som planerat. Detta oavsett när på dygnet
eller året resan företas eller vilket väder
som råder. Det ställer krav på vinterväghållning och barmarksunderhåll, som
snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning, upptagning av glassplitter och
löv, lagning av hål och vattenavrinning,
siktröjning, men även information till
cyklisterna om vilka vägar som snöröjs när.

Tabell 7.3:8. Cyklisters anspråk på tillförlitliga parkeringar
Målpunkt

Anspråk på parkering

Korttidsparkering.

Vid affärer, restauranger och annan service. Ställ nära entrén.

Timparkering.

< 4 timmar, vid sporthallar, köpcentrum. En del av platserna bör ha
ramlåsning. För ökad attraktivitet kan tak diskuteras.

Dagparkering.

Vid arbetsplatser, skolor och bytespunkter. Väderskydd och möjlighet till
ramlåsning. Övervakning kan övervägas.

Nattparkering.

Vid bostäder och stationer. Väderskydd och gärna i låsta rum.

Gång- och cykelbro
i Östersund.
Foto: Trivector.

lokalnätet är av stor betydelse framför allt
för barn och äldre.
För att cykeln tidsmässigt ska kunna
konkurrera med bilen bör restidskvoten
mellan cykel och bil vara max 1,5. Nästan
inga tätorter har restidskvoter över
faktorn 2. Lunds kommun har som mål
att restidskvoten cykel/bil ska vara max
1,5 från nya områden till centrum/stadsdelscentrum. Med andra ord är det rimligt
att hävda att en cykelresa inom en tätort
aldrig bör ta dubbelt så lång tid som en
bilresa, inklusive parkeringstid och gångtid
för bilisten. (Tabell 7.3:9).
För att bedöma genheten inom cykel
nätet kan cykelnätets verkliga väg jämföras
med avståndet fågelvägen mellan en
given start- och målpunkt. Underlaget för
nedanstående kvalitetsnivåer är relativt
osäkert. Vilka nivåer man bör välja är i
hög grad beroende av vilka krav som ställs
lokalt. Dessutom bör man beakta att
beräkningen av kvoterna i hög grad påverkas av hur långa eller korta sträckor som
jämförs. Ju kortare sträcka som studeras,
desto större genomslag får en viss given
omväg. (Tabell 7.3:10).
Det är svårt att hitta ett enkelt och bra
sätt att kvalitetsbedöma cykelnätets orienterbarhet med hänsyn till hur lättförståelig
och självförklarande nätets struktur. Ett
mer handfast sätt att bedöma orienterbarheten är att beskriva kvaliteten på vägvisningen inom cykelnätet. (Tabell 7.3:11).

Tabell 7.3:9. Kvalitet avseende cykeltrafikens konkurrenskraft
Nättyp

Restidskvot cykel/bil
> 2,0

1,5–2,0

< 1,5

Huvudnät för cykel

Röd

Gul

Grön

Lokalnät för cykel

Gul

Grön

Grön

Tabell 7.3:10. Kvalitet avseende cykelnätets genhet
Nättyp

Genhetskvot
> 1,5

1,25–1,5

< 1,25

Huvudnät för cykel

Röd

Gul

Grön

Lokalnät för cykel

Röd

Gul

Grön

Tabell 7.3:11. Kvalitet avseende vägvisning
Nättyp

Vägvisning

Ingen konkret
vägvisning

Sammanhängande,
tydlig och konsekvent
vägvisning

Digital och tryckt
cykelkarta, cykelkarta
vid viktiga målpunkter

Huvudnät för cykel

Röd

Gul

Grön

Lokalnät för cykel

Gul

Grön

Grön

Cykelnätets utformning

Nätets utformning vad gäller utrymme,
lutning, kontinuitet och köryta sammanställs och värderas. Likaså hur behovet av
att separera cyklisterna från övrig trafik och

att passera gator i bilnätet har tillgodosetts.
I huvudnätet för cykel bör man sträva
efter att cyklisterna färdas på egen cykelbana, men även cykelfält och blandtrafik
kan vara aktuellt. Vad som rekommenderas
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Tabell 7.3:12. Lämplig separering av cyklister från bil enligt gcm-handboken
Skyltad hastighet

Lämplig separering av cyklister från bil

Typ av bana

Litet cykelflöde

Stort cykelflöde*

70 eller mer

Avskild cykelbana (med räcke, bred skiljeremsa e d). Cykelbana kan användas men ger då mindre god standard.

Gångbana: 1,8 m.
Cykelbana: 1,6 m.

Gångbana: 1,8 m.
Cykelbana: 2,0 m.

60

Cykelbana.

Separerad
enkelriktad
cykelbana

50

Cykelbana eller cykelfält.
Cykelbana i lokalnätet samt vid bilflöden över 600 bilar/
dimensionerande timme (dH).
Cykelbana i huvudnätet, där främst vuxna cyklar vid bilflöden under 600 bilar/dH.

Separerad
dubbelriktad
cykelbana

Gångbana: 1,8 m.
Cykelbana: 2,25 m.

Gångbana: 1,8 m.
Cykelbana: >2,5 m.
(avgörs från fall till fall).

Oseparerad
dubbelriktad
cykelbana

3,0 m.

4,0 m.

40

30
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Cykelbana eller cykelfält.
Cykelbana vid bilflöden över 900 bilar/dH samt i lokalnätet.
Cykelfält vid bilflöden under 900 bilar/dH i huvudnätet, där
främst vuxna cyklar.
Blandtrafik kan användas vid bilflöden under 300 bilar/dH
men ger mindre god standard.

102 Trafikverket (2010).
Cykelparkering
vid resecentrum.
Trafikverket publ
2010:090.

*Stort cykelflöde:
Enkelriktad bana > 200 cyklar/maxtim. eller 1500–2000/d.
Dubbelriktad bana > 300 cyklar/maxtim. eller 2000–3000/d.

Blandtrafik

beror till största del på biltrafikens hastighet på vägen, se Tabell 7.3:12.
Vilket utrymme som behövs beror på
hur stora cykelflödena är och om cykel
vägen är enkel- eller dubbelriktad, se Tabell
7.3:13. I många fall görs även en skillnad i
huvudnät och lokalnät. I gcm-handboken 101
finns närmare beskrivningar av utformning
av cykelvägar och korsningar.
Cykelnätets funktion och tillförlitlighet

101 Sveriges
Kommuner och
Landsting, Trafikverket (2010).
GCM-handbok.
Utformning, drift
och underhåll
med gång-, cykeloch mopedtrafik i
fokus..

Tabell 7.3:13. Cykelbanebredder enligt gcm-handbok

Ställ samman och bedöm i första hand
de aspekter som direkt påverkar användningen av cykelnätet, det vill säga dess
olika funktionella kvaliteter. För att
bedöma kvaliteten av vinterväghållning
och barmarksunderhåll föreslås nedanstående bedömningsgrunder (Tabell 7.3:14,
7.3:15). Värderingarna bör kompletteras
och preciseras med utgångspunkt från hur
den enskilda kommunen prioriterar sina
insatser för cykeltrafiken.
Cykelnätets funktion bör även värderas
med utgångspunkt från trygghetskriterier.
Andelen med belysning kan vara ett mått.
För att beskriva kvaliteten hos befintliga
eller tilltänkta cykelparkeringar bör bland
annat stöldsäkerhet, beläggningsgrad och
avstånd till målpunkter beaktas. Se även
tabell 7.3:2.
I rapporten Cykelparkering vid resecentrum 102 beskrivs hur cykelparkering kan
anordnas med avseende på lokalisering,
dimensionering och utformning. (Tabell

7.3:16). Vid bedömning av kvaliteten,
jämför anspråk som tas upp i tabell 7.3:8.
För korttidsparkering bör cykelparkering

finnas inom 10 meter från entrén, för
timparkering inom 25 meter och för dagrespektive nattparkering inom 50 meter.

Tabell 7.3:14. Kvalitet avseende cykelnätets funktioner vintertid
Nättyp

Tidpunkt då snöröjning och halkbekämpning påbörjas
Efter insatser i
anslutande gatunät

Samtidigt som insatser
i anslutande gatunät

Före insatser i
anslutande gatunät

Huvudnät för cykel

Röd

Gul

Grön

Lokalnät för cykel

Röd

Grön

Grön

Tabell 7.3:15. Kvalitet avseende cykelnätets funktioner sommartid
Nättyp

Tidsrymd inom vilken glassplitter plockas upp och hål i cykelvägen lappas
48 timmar
efter upptäckt

36 timmar
efter upptäckt

24 timmar
efter upptäckt

Huvudnät för cykel

Röd

Gul

Grön

Lokalnät för cykel

Röd

Grön

Grön

Tabell 7.3:16. Kvalitet avseende cykelparkeringens tillgänglighet
Nättyp

Avstånd mellan entré och parkering
> 200 m

50–200 m

< 50 m

Inom huvudnätet för
cykel, bevakad P

Röd

Grön

Grön

Inom huvudnätet för
cykel, obevakad P

Röd

Gul

Grön

Inom lokalnätet för
cykel

Röd

Röd

Grön
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Cykelgarage i Malmö. Foto: Gustaf Johansson.

ÅTGÄRDER SOM FÖRBÄTTRAR
FÖR CYKLISTERNA

En jämförelse mellan cyklisternas res
mönster och det befintliga cykelnätets
uppbyggnad avslöjar både funktionella
brister och behov av nya länkar. Analyser
av resmönster måste också beakta de
potentialer som berörts ovan och förändrad markanvändning. Den genomförda
bristanalysen mynnar sannolikt ut i en
lång rad både stora och små brister som
behöver åtgärdas. I detta skede gäller
det att avgränsa sig, prioritera och hitta
effektiva åtgärder. Allt för att man ska
kunna komma till rätta med de viktigaste
bristerna.
Åtgärdsförslaget bör ha sin utgångspunkt i de mål som finns beslutade, såväl
nationella som lokala. De åtgärder som
behöver vidtas för cyklisternas räkning bör

sedan stämmas av mot behoven i andra
trafikantgrupper. Åtgärder som förbättrar
för cyklisterna bör omfatta de aspekter
som behandlas i föregående kapitel, det vill
säga med avseende på cyklisters anspråk
på att färdas längs med bilnätet och att
korsa detta, nätets struktur och funktionsindelning, cykelnätets utformning, samt
dess funktion och tillförlitlighet.
Dialog och attitydpåverkan

Samråd med allmänheten bör ske i sam
band med planering eller byggande av
gång- och cykelanläggningar. Synpunkterna från allmänheten bör följas upp och
hanteras systematiskt.
Dessutom bör olika åtgärder genomföras för att påverka människors beteende.
Generellt sett bör cykeln marknadsföras
för att höja dess status och på så sätt öka

andelen cykelresor. Bilister bör påverkas
att välja ett miljöanpassat och hälsosamt
transportslag. Användning av belysning,
reflexer, hjälm med mera bör uppmuntras
genom upplysning och information. På
så sätt ökar säkerheten för cyklisterna i
trafiken.
Effekterna av verksamheten bör följas
upp, exempelvis genom att som i Lund
genomföra årliga cykelräkningar för att
se hur cykeltrafiken förändras. Varje år
genomförs också i Lund en enkät om
cykelsystemets kvalitet bland cyklisterna.
På detta sätt får man reda på vad de tycker
om de åtgärder som genomförts och information om vilka platser som inte fungerar.
För rekommendation för mätning av
cykeltrafik, se skriften Hur mycket cyklas
det i din kommun?.103

103 Niska, A.,
Eriksson, J.,
Nilsson, A. Söderström, L. och Varedian, M. (2013).
Hur mycket
cyklas det i din
kommun? Rekommendationer
för uppföljning
av målen om en
ökad cykeltrafik med hjälp av
resvaneundersökningar och
cykelräkningar. Trafikverket publikation
2012:088.

EXEMPEL Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik i Uppsala
Uppsala kommun antog år 2014 en
handlingsplan för arbetet med cykeltrafik
i Uppsala kommun. Uppsala har en av de
högsta cykelandelarna i landet och även i
en internationell jämförelse ligger Uppsala
bra till. Stora satsningar planeras nu för att
förbättra för cyklisterna. Ambitionsnivån
är att satsa runt 100 miljoner kr/år för
investering och drift.
I samband med framtagande av handlingsplanen genomfördes en inventering
av cykelnätet i tätorten. Nätet delades in i
huvudnät, lokalnät och prioriterade stråk
och standarder för de olika näten togs
fram.
Medborgarna fick tycka till om arbetet
med cykeltrafik och det som ansågs
viktigast att satsa mer på var vinterväghållning, liksom utrymme för cyklister

214
7.3
Cykeltrafik

på bekostnad av biltrafik, separering av
cyklister från gående och biltrafik samt ett
gent och sammanhängande cykelvägnät.
Åtgärderna planeras inom fem områden:

Passage av Kungsgatan i Uppsala. Foto: Liselott Söderström.

Tryggt och säkert att cykla

Bekvämt att cykla

> Separera cyklister från bilister vid högre hastigheter än 30

> För att göra det bekvämt att cykla ska cykelparkeringar

km/h eller där bilflödena är höga.

> Förbättra säkerheten i korsningar för cyklister genom att
anlägga cykelboxar, anlägga färgade cykelfält, anlägga väggupp
för bilar och höja upp passager för cyklister.

> Arbeta med cykla skolvägar, både genom att förbättra gångoch cykelvägar till skolor men även genom att initiera ett mer
systematiskt arbete med säkra skolvägar.

förbättras, med särskild fokus på långtidsparkering.

> Drift och underhåll ska förbättras genom att åtgärda kantstenar
och förbättra beläggning och målning.

> Förbättra servicen för cyklister genom exempelvis service
stationer, luftpumpar och laddstolpar för elcyklar.

> Göra det enklare att hitta genom bättre kartor, skyltning och
reseplanerare i mobiltelefon.

> Öka användandet av exempelvis cykelhjälm, lysen och reflexer
genom informationskampanjer.

Beteendepåverkan och Mobility Management

> Uppsala ska arbeta med beteendepåverkansprojekt gentemot
Snabbt att cykla

arbetsplatser men även med projekt för att uppmuntra cykling

> Skapa ett sammanhängande och gent cykelvägnät utan avbrott

generellt. Kommunen är även aktiv med att informera om

genom att åtgärda felande länkar och otydligheter, ta bort

cykelåtgärder i pressmeddelanden, på sin egen Facebook-sida

kantstensparkeringar för att göra rum för cyklister, samordna

och på hemsidan.

det regionala och lokala cykelnätet.

> Separera gående och cyklister och särskilt se över konfliktpunkter mellan gående och cyklister.

> Bredda cykelbanor där det är möjligt.
> Anlägga fem snabbcykelleder på fem år. Här ska framkomligheten för cyklisterna prioriteras framför bilisterna i korsningarna, banorna breddas och hinder undanröjas. Särskild fokus
läggs på snöröjning under vinterhalvåret.

Uppföljning av cykeltrafiken

> För att säkerställa att arbetet går i rätt riktning ska uppföljningar göras kontinuerligt. Det gäller såväl det faktiska
cyklandet som effekter av åtgärder. Redan nu har ett cykelbokslut över genomförda åtgärder tagits fram och redovisas på
hemsidan.

Tabell 7.3:17. Positiva och negativa effekter av cykeltrafik

Positiva
effekter

För individen

För samhället

Ökad hälsa och livskvalitet
tack vare fysisk aktivitet
och rekreation

Ingen miljöpåverkan av
resan

500

Låga investeringskostnader
i förhållande till biltrafik
investeringar

400

Ökad tillgänglighet för fler
grupper

Negativa
effekter

Figur 7.3:1. Energibehov (kcal) per personkm för olika färdmedel

Låga privatekonomiska
kostnader jämfört med
andra transportmedel

Kräver mindre ytor än
bilar, främst p-ytor

För barn som lekredskap
och första transportmedel

En viktig länk i ”Hela
resan”

Indirekt minskade grad av
hälsofarliga ämnen

Bättre folkhälsa

Ökad risk att dödas eller
skadas i trafiken

Otrygghet

Ökad exponering för
hälsofarliga avgaser

kcal/personkm

300

Positivt för stadsmiljön
200

100
Ökad risk att dödas eller
skadas i trafiken

0

Personbil

CYKELTRAFIKENS KONSEKVENSER

Cykeltrafiken har både positiva och negativa effekter. I tabell 7.3:17 sammanfattas
de viktigaste effekterna uppdelat på individnivå och samhällsnivå.
Miljö

Cykeltrafiken har jämfört med andra
transportmedel liten påverkan på den
omgivande miljön. Cykeln är det mest
energieffektiva sättet att transportera sig,
bullerproblem i princip obefintliga och
utrymmesbehovet är litet jämfört med
personbil. En överflyttning av bilresor till
cykel kan därför ge betydande miljövinster.
Luftföroreningsutsläpp från motortrafik
orsakar lika många fall av förtida död som
trafikolyckor, men det är i första hand
äldre personer som drabbas. I genomsnitt
innebär en trafikolycka ca 40 års minskad
förväntad livslängd, medan luftföroreningar orsakar ca 8 månaders förkortad
livslängd. Hälsoeffekter på grund av
luftföroreningar orsakar dödsfall genom
hjärt-kärlsjukdomar, cancer, luftvägssjukdomar m.m. Trafikbuller ökar risken för
högt blodtryck och störd blodcirkulation
(t.ex. kärlkramp i hjärta och hjärtinfarkt)
och ger störningseffekter som har en negativ effekt på hälsan.104
Städer med en stor andel cykeltrafik
har ofta också en attraktiv och livaktig
stadsmiljö, särskilt i centrumområdena.
Detta beror bland annat på att mindre

Varje bilplats rymmer 6–8 cyklar. Exempel
från Malmö. Foto: Karin Lindskog Johansson.

ytor krävs för gator och parkering. Dessa
ytor kan istället användas till torg, parker,
gågator och uteserveringar. Som exempel
kan nämnas att det på en parkeringsplats
för bil ryms 6–8 parkerade cyklar.
Hälsa och livskvalitet

Cykeln kan även ge den regelbundna
fysiska aktivitet som många saknar idag.
För att räknas som fysiskt aktiv ska en
person röra sig sammanlagt minst 30
minuter om dagen. Enligt Nationella Folkhälsoenkäten är 65 procent av svenskarna
fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag 105.
En ökning av cyklandet på bekostnad av
bilanvändande skulle kunna innebära
stora folkhälsovinster genom den motion
det ger, men även indirekt genom att miljöbelastningen minskar. Det finns studier
som visar att sammantaget är cykling bra
för hälsan. Om en individ byter från bil till

Stadsbuss

Gående

Cyklist

cykel vinner hen 3–14 månader (90–420
dagar) i liv på grund av fysisk aktivitet,
förlorar 1–40 dagar på grund av dålig luft
och förlorar 5–9 dagar på grund av olyckor
i trafiken.106
Cykeln ger ökade rörelsemöjligheter,
vilket förutom ökad tillgänglighet, är positivt för livskvaliteten. För barn är cykeln
dessutom det första transportmedlet och
ett viktigt lekredskap. Cykeln ger barnen
möjlighet till motorisk träning (balans,
koordination etc.) och att lära känna sitt
närområde, vilket skapar ökad trygghet.
Cykling kan också ge ökade rörelsemöjligheter för människor med vissa funktionsnedsättningar.
Cykeln är inte bara ett transportmedel
utan är för många också ett motions- och
njutningsmedel, som även används för
rekreation – det är ett sätt att befinna sig
utomhus, få frisk luft samt natur- och
kulturupplevelser.
De största hälsoförlusterna av cykling
är kopplade till trafikolyckor. Enligt beräkningar i Danmark blir den sammantagna
hälsoeffekten dock positiv.
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104 Trivector
(2012). Ökad
folkhälsa genom
kollektivtrafikens
fördubblingsprojekt – Kunskapsoch metodstöd
för kollektivtrafikens hälsoeffekter. Trivector rapport 2012:62.

Trafiksäkerhet

105 Folkhälso
institutet (2011),
Nationella folkhälsoenkäten.

Antalet döda cyklister i trafiken har minskat de senaste åren, men samtidigt har
ett nytt problem med allvarligt skadade
cyklister från sjukhusens rapportering
gjort sig synlig. I dag är cyklister den
trafikantgrupp som står för flest allvarligt

106 De Hartog
et al (2010). Do
the health bene
fits of cycling
outweigh the
risks? Environmental Health
Perspectives,
118(8), 1109-16.
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skadade, nästan 2 000 av totalt cirka 4
500 år 2012. Varje år omkommer 20–30
cyklister. Den vanligaste olyckstypen där
cyklisten omkommer är kollision med
motorfordon. En av fem dödsolyckor för
cyklister är singelolyckor och hela fyra av
fem av de allvarliga skadorna uppkommer av singelolyckor. Främsta orsaken
till dessa är is- och snöhalka, men även
ojämnheter, löst grus m.m. ökar risken
för singelolyckor. Förbättrad drift- och
underhåll, bättre cykelinfrastruktur samt
ökad användning av hjälm och dubbdäck
är viktiga faktorer för såväl cyklisternas
säkerhet som tillgänglighet.
Ekonomi

De ekonomiska vinsterna med att cykla är
stora. Förutom den långsiktiga samhällsekonomiska vinsten kopplad till hälsa och
miljö är cykeln ett billigt transportmedel.
Minskade bränslekostnader för bilen kan
ge betydande besparingar för den enskilde.
Även för arbetsgivaren är det lönsamt att
uppmuntra cykling genom att kostnaden
för sjukfrånvaro minskar och genom att
minskad yta krävs för bilparkering. I olika
samhällsekonomiska beräkningar som
gjorts av infrastruktursatsningar lönsamhet blir nytta/kostnadskvoten ofta positiv
till stor del på grund av de besparingar som
görs genom bättre folkhälsa (till följd av
ökad fysisk aktivitet).
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Cykeln ger möjlighet att befinna sig utomhus, få frisk luft samt natur- och kulturupplevelser. Uppsala slott i bakgrunden. Foto: Trivector.
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7.4 Mopedtrafik
INLEDNING

I detta kapitel behandlas mopedisters
resmönster och behov av god transportkvalitet. Medvetna val behöver göras för
att bygga upp ett fungerande och trafiksäkert mopednät i samklang med andra
trafikslag.
Mopedtrafiken medför, liksom annan
motortrafik, negativa effekter för miljö,
trafiksäkerhet, folkhälsa, trygghet och
stadsliv. Ändå är det ett trafikslag som
behövs för att få många människors vardag
att fungera. Därför är det av stor vikt att
skapa ett mopedtrafiksystem som överensstämmer med såväl det totala resbehovet
som stadens attraktivitet och en hållbar
utveckling. En avvägning måste således ske
mellan olika trafikslag och mellan olika
kvaliteter i de olika näten. Metoder för hur
detta kan göras redovisas i första delen av
trast Handbok och i kapitel 7.1.
Det är idag relativt ovanligt med ett
utpekat mopednät i kommunerna. Oftast
behandlas bara mopedtrafiken i konfliktpunkter där säkerheten för mopedister
inte är tillräcklig eller där den skapar
otrygghet för cyklister och fotgängare.
Mopednätet kan bestå dels av separata
cykelvägar eller cykelfält och dels av gator
där mopedister blandas med biltrafik
eller kollektivtrafikkörfält. Olika nät kan
behöva byggas upp för moped klass I respektive moped klass II.

Mopedtrafik behandlas inte i så stor
utsträckning i de råd och rekommendationer som finns inom transportområdet.
I trafikplanering talar man om biltrafik,
kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.
Indelningen av mopederna i två olika klasser 1998 och den ökade användningen av
mopeder (främst klass I) har dock bidragit
till ett behov av att arbeta mer proaktivt
med mopedtrafik. Med nya former av cyklar med elassistans som gör att cyklisternas
och mopedisternas hastigheter alltmer
närmar sig varandra, finns även ett behov
av att hantera en större hastighetsspridning i gcm-nätet.

> Föraren och eventuell passagerare måste

ha en godkänd hjälm, e- eller sis-märkt.
> Man ska köra på vägrenen om det finns

en sådan, annars på körbanan.
> Man får inte köra i cykelfält eller på

cykelbanor.
> Man får inte köra i körfältet för fordon

i linjetrafik (kollektivtrafikkörfältet)
förutsatt att kommunen inte beslutat
om särskilda regler genom en lokal
trafikföreskrift.
> Man får inte köra på motorväg eller
motortrafikled.
> Man får inte parkera på gång- och cykelbanor och normalt inte i cykelställ.
Moped klass II

VILKA SORTERS MOPED FINNS DET?

Mopeder finns sedan år 1998 i två klasser,
klass I och klass II. År 2009 infördes nya
regler om körkort och förarbevis för de
olika klasserna.
Moped klass I

En moped klass I kallas också ”eu-moped”
och är konstruerad för att köras i högst 45
km/tim. För att köra moped klass I måste
man vara 15 år och ha körkort klass am. En
moped klass I måste vara registrerad, ha
en registreringsskylt bak och vara trafikförsäkrad.
Dessa trafikregler gäller för moped klass
I enligt Trafikförordningen (1998:1276):

Det finns två typer av moped klass II; den
eu-godkända mopeden som är konstruerad för att köra i högst 25 km/tim och där
motorns effekt får vara högst 1 kilowatt,
och den andra typen som är konstruerad
för att köras i högst 30 km/tim och är godkänd i Sverige enligt äldre bestämmelser.
För att köra moped klass II måste man vara
15 år och ha förarbevis vilket kräver att
man har genomgått godkänd utbildning
och gjort ett godkänt kunskapsprov.
Mopeden behöver inte registreras.
Dessa trafikregler gäller för moped klass
II enligt Trafikförordningen (1998:1276):
> Föraren och eventuell passagerare måste
ha en godkänd hjälm, e- eller sis- märkt.
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Hjälmen är en viktig del av
mopedistens utrustning.
Nästan fem av tio omkomna mopedister saknade
hjälm eller tappade den
vid olyckstillfället.
Foto: Bildarkivet.

> Man ska köra på cykelbanan (gäller

>
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>
>

>
>
>

>

tvåhjulig moped och i vissa fall trehjulig)
där sådan finns.
Man ska köra på vägrenen om det finns
en sådan, annars på körbanan (där det
inte finns en särskild cykelbana).
Man får köra i cykelfält.
Man får köra i körfältet för fordon i
linjetrafik (kollektivtrafikkörfältet)
förutsatt att detta är beläget till höger i
körriktningen.
Man får inte köra på motorväg eller
motortrafikled.
Man får parkera mopeden på samma
sätt som cykel (gäller tvåhjulig moped).
Man får inte låta mopeden skjuta på
något annat fordon (t.ex. en cykel) eller
låta mopeden dras av något annat fordon.
Man får inte skjutsa fler passagerare än
mopeden är byggd för. Om det finns
ekerskydd och lämpliga säten får man
skjutsa:
– ett barn under 10 år
– två barn under sex år, om man själv
fyllt 18 år.

Elcyklar

Av lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner framgår att en cykel med elassistans
definieras som en cykel om något av
följande gäller:

A. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller
vevanordning som är konstruerat för en
hastighet av högst 20 km/tim.
B. Ett eldrivet fordon med tramp- eller
vevanordning där motorn endast
förstärker kraften från tramp- eller
vevanordningen, inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/
tim och där motorns nettoeffekt inte
överstiger 250 W.
Cyklar med elassistans/motor som avviker
från denna definition klassificeras som

moped eller motorcykel. Gränsen mellan
vad som betraktas som moped respektive
cykel kommer sannolikt att fortsätta
förändras. Därför är frågan om hur cyklar
och mopeder ska samsas i infrastrukturen
ständigt aktuell.
Trafikutbudet varierar också stort.
Generellt är det som resandet större ju
större stad som avses men även här finns
stora skillnader. Det kan ha flera orsaker
som geografi och topografi, cykeltrafik,
parkering, den regionala kollektivtrafiken
inom tätorten, politiska beslut m.m.

Figur 7.4:1. Årlig försäljning av mopeder klass I respektive klass II107
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MOPEDTRAFIKENS OMFATTNING

Varje år görs ca 25 miljoner mopedresor i
Sverige. Den resta sträckan ökade i slutet
av 1990-talet från att ha legat på omkring
130 miljoner personkilometer per år till
närmare 170 miljoner personkilometer
per år enligt Riks-rvu/res 2000–2001.
Resultat från rvu Sverige 2011 visar ett
totalt årligt mopedåkande på 165 miljoner
personkilometer. Siffran indikerar således
att mopedåkandet fortfarande ligger på
denna högre nivå. Det betyder vidare att
mopedresor motsvarar 0,1 procent av den
totala resta sträckan med alla färdmedel.108
Om enbart de oskyddade trafikanterna
studeras utgör mopedåkandet 3 procent
medan cykelresor utgör 39 procent och
resande till fots 58 procent.109
Försäljning

Försäljningen av mopeder ökade fram till
år 2006 men har sedan minskat kraftigt.
Sedan 2004 utgör moped klass I mer än
95 procent av försäljningen, se figur 7.4:1.
Den minskade nyförsäljningen förefaller
ännu inte ha visat sig i minskat moped
åkande med avseende på rest sträcka.
Mopeder i trafik

Av drygt 240 000 registrerade moped klass
I var omkring 105 000 i trafik år 2013, se
figur 7.4:2. Trenden som kan tydas är att
en allt större andel av alla moped klass I är
avställda. Försäkringsbranschen uppskat-

-08

-09

0

-10 2011

2001

2003

2005

2011

2013

Figur 7.4:3. Procentuell fördelning av alla mopedresor på olika ärenden110
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Inköp av dagligvaror
Släkt och vänner
Övriga ärenden
0
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tade 2011 antalet moped klass II i trafik till
ca 40 000 vilket betyder att omkring 3 av 4
mopeder i trafik utgörs av moped klass I.
Till moped klass I hör även mopedbilar.
Dessa utgör endast en mycket liten del av
alla moped klass I, knappt 2 procent, eller
ca 4 450 stycken.
Vilka är mopedtrafikanterna?

Den typiske mopedisten är yngre än 18 år
och man. Andelen mopedresor som görs av
förare yngre än 18 år uppgår till 62 procent,
andelen i åldersgruppen 18–64 år till 38
procent och andelen 65–84 år är mindre än
en procent.
Männen står för drygt två tredjedelar av
mopedåkandet och kvinnor för knappt en

20

30

40

50 %

tredjedel enligt rvu Sverige 2011.
Mopedpassagerarna står för 16 procent
av det totala mopedåkandet enligt en
undersökning genomförd av vti 2004.111
Hur ser användningen ut?

Det vanligaste ärendet för en mopedresa
är resa mellan bostad och skola vilket motsvarar nästan 40 procent av alla moped
resor. Detta är naturligt med hänsyn till
mopedisternas ålder. Det näst vanligaste
ärendet är resa mellan bostad och arbete
vilket motsvarar drygt 20 procent av
mopedresorna. Olika typer av fritids
aktiviteter står gemensamt för knappt 20
procent av resorna, se Figur 7.4:3.

107 Trafikverket
Power point, källa:
McRF.
108 RVU Sverige
2011. Analyser
genomförda av
Trivector 2013.
109 Ibid.
110 Ibid.
111 Thulin 2005.
Mopedistens exponering och säkerhet i trafiken. VTI
Notat 54-2004.

Figur 7.4:4. Fördelningen av omkomna mopedister på fordonsklass112
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Figur 7.4:5. Fördelning av svårt skadade mopedister på fordonsklass113
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2013. Publikation
2014:068.
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2014.
117 Thulin 2005.
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2012. Ökad säkerhet för motorcykel
och moped. Publikation 2012:166.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TRAFIKSÄKERHET OCH TRYGGHET

Var sker mopedåkandet?

222

0

Cirka en tredjedel av mopedåkandet sker
på cykelbana i eller utanför tätort, även för
moped klass I. Moped klass I körs mer på
landsväg än moped klass II, se tabell 7.4:1.
Notera att undersökningen gjordes innan
de nya reglerna om körkort och förarbevis
infördes år 2009 varför fördelningen sannolikt har förändrats.
Hjälmanvändning

Sedan 2012 ingår mopedisternas hjälmanvändning i årliga mätningar baserade på
observationer och andelen mopedister
med hjälm år 2013 var 96,1 procent, en
ökning med 0,4 procentenheter från 2012.
Trafikverkets mål för 2020 är att hjälmanvändningen bland mopedister ska vara 99
procent och bedömningen är att uppmätt
förändring ligger i linje med nödvändig
utveckling för att uppnå målet.114 En äldre
undersökning antyder att det inte finns
någon större skillnad i hjälmanvändandet
mellan mopedister som åker moped av typ
klass I och de som åker moped klass II.115

Olycksutveckling

Det ökade mopedåkandet i början av
2000-talet medförde att fler olyckor in
träffade. Under åren 2004–2013 omkom
107 mopedister och ca 2 400 skadades
svårt enligt polisrapporterade olyckor
i strada.116 Det motsvarar ca 11 döda
och 240 svårt skadade per år. De senaste
åren har det dock skett en minskning av
antalet döda och svårt skadade, vilket
främst kan kopplas till den minskade
mopedförsäljningen efter införande av
am-körkort och förarbevis år 2009, samt
att gruppen 15-åringar minskade med ca
30 procent under dessa år. De omkomna
mopedisterna är relativt jämnt fördelade
mellan moped klass I och klass II. Antalet
svårt skadade mopedister mer än halverades mellan 2009 och 2010. Moped klass I
har de senaste åren utgjort mellan 60–70
procent av de svårt skadade, se figur 7.4:4
och 7.4:5.

Tabell 7.4:1. Procent av mopedåkandet (i km) som sker på cykelbana och gata/väg117
Moped klass I

Moped klass II

Totalt

Gata

24

25

24

Cykelbana tätort

17

18

18

Cykelbana utom tätort

12

16

16

Landsväg

47

40

42

Vilka dödas och skadas?

Omkring 40 procent av de döda och 70
procent av de svårt skadade mopedisterna
utgörs av barn och ungdomar (0–17 år)
varav de flesta är 15 år. Efter införande
av am-körkort och förarbevis år 2009
sjönk emellertid antalet svårt skadade
15-åringar kraftigt 2010 och 2011 vilket
delvis även visade sig i det totala antalet
svårt skadade mopedister, se figur 7.4:5.
Antalet 15-åringar minskade med ca 30
procent under åren 2008–2012, vilket
påverkar olycksutvecklingen. Åldersgruppen kommer att börja öka igen 2015, vilket
förväntas ge ett ökat antal mopedister och
därmed fler mopedolyckor.
Oavsett åldersgrupp utgörs merparten
(90 procent) av de omkomna och svårt
skadade mopedisterna, av män. Mopedister utgör vidare omkring 8 procent av det
totala antalet mycket allvarligt skadade
(medicinsk invaliditet ≥10 procent).118
Var och på vilket sätt dödas och
skadas mopedister?

Hälften av mopedisterna skadas eller
dödas i kollision med ett motorfordon,
men nästan lika många dödades eller
skadades i singelolyckor. Några få procent
utgjordes av en kollision med fotgängare,
cyklist eller annan mopedist.
Två tredjedelar av alla olyckor med
dödade eller svårt skadade sker inom tätbebyggt område och resterande tredjedel

Figur 7.4:6. Döda och svårt skadade mopedister per olyckstyp
Kollision med moped 2%

Figur 7.4:7. Döda och svårt skadade mopedister efter var olyckan skedde
Gångbana/trottoar 1%

Övrigt 2%

Annan 5%

Gång- och cykelbana/väg 6%

Kollision med fotgängare/
cyklist 1%

Cirkulationsplats 3%
Gatu-/vägsträcka 55%

Singel 46%

Gatu-/vägkorsning 30%

Kollision med
motorfordon 48%

utanför tätbebyggt område. Däremot är
antalet dödade mopedister störst utanför
tättbebyggt område. 55 procent av alla
dödade eller svårt skadade mopedister
inträffar på en gatu- och vägsträcka medan
30 procent inträffar i korsning. Sex procent
av olycksfallen skedde på en gång- eller
cykelbana, se figur 7.4:7.119
Trygghet och trafiksäkerhet för
medtrafikanter

Trygghet och trafiksäkerhet är viktigt
inte bara för mopedisterna utan även
för medtrafikanterna. Särskild hänsyn
måste tas till de oskyddade trafikanterna
i planeringen för mopedtrafik. Trygghet
är till skillnad från trafiksäkerhet ett subjektivt mått på upplevelsen av exempelvis
trafikmiljön.
Gående, särskilt äldre, kan uppleva
mopeder på gång- och cykelvägar som
ett trygghetsproblem. Även cyklister kan
uppleva mopeder på cykelbana eller cykelfält som ett problem. Däremot är verkliga
olyckor mellan mopedister och andra
oskyddade trafikanter relativt få sett till
antalet olyckor som sker. Men mopeder är
inblandade i 14 procent av alla kollisioner
mellan oskyddade trafikanter på gångoch cykelbanor där gående eller cyklist
skadas, ca 80 fall per år.120 Vissa grupper
är dock mer utsatta än andra och studier
har visat att äldre är överrepresenterade
vid kollisionsolyckor mellan gående och

cyklister 121 vilket kan vara värt att tänka på
även vid mopedtrafik. Trygghetsaspekten
ska heller inte underskattas.
Cyklister kan också påverkas negativt av
mopedtrafiken. I en attitydundersökning
bland vanecyklister i Stockholm 2003
beskrevs mopeder med hög hastighet på
cykelbanor som ett växande problem.

ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD
TRAFIKSÄKERHET

År 2010 lanserade berörda myndigheter
och organisationer en gemensam strategi
för ökad säkerhet på motorcykel och
moped. Strategin reviderades 2012 och
kompletterades med ny kunskap samt
anpassades efter eu-mål. Målet med den
nya strategin är att visa hur antalet dödade
motorcyklister och mopedister kan halveras och hur antalet mycket allvarligt skadade kan minska med 40 procent mellan
år 2010 och år 2020.122
I strategin utpekas följande tre prioriterade insatsområden för moped.
> Minskad trimning och tekniska brister
> Ökad och rätt hjälmanvändning
> Säkrare vägar och gator
Minskad trimning och tekniska brister

Det finns en stor potential i att reducera
antalet mopedolyckor som är orsakade
av att mopeden varit trimmad eller haft
tekniska brister. Trafikverkets analyser av

dödsolyckor (2005–2011) visar att endast
4 av 10 mopeder inblandade i dödsolyckor
var utan kända tekniska brister. Minst 23
procent av mopederna inblandade i dödsolyckor var trimmade.
Ökad och rätt hjälmanvändning

Trafikverkets analyser av dödsolyckor
(2005–2011) visar att nästan 5 av 10
omkomna mopedister saknade hjälm eller
tappade hjälmen vid olyckstillfället. Med
ökad rätt hjälmanvändning för mopedister
skulle i genomsnitt 3 färre omkommit per
år.
Säkrare vägar och gator

Mopedister har i dag inte en naturlig
plats i trafiksystemet. Att blanda mopeder
och fotgängare skapar otrygghet och
störningar, framför allt för barn, äldre och
personer med funktionsnedsättningar. Det
är viktigt att skapa en säker och trygg plats
för mopedister, cyklister och fotgängare.
Det är viktigt att medvetna beslut fattas
om var mopeder lämpligast ska köra.

MOPEDTRAFIKENS MILJÖ
PÅVERKAN

Bensindrivna mopeder finns idag med
både två- och fyrtaktsmotorer. Oavsett typ
av motor har alla nytillverkade mopeder
sedan länge katalysator och tillåten mängd
utsläpp regleras av eu-regler. Fyrtakts
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119 Billsjö
och Söderström
2013. Mopeder klass I på
GCM-vägar – utredning av kriterier för tillåtande.
Trivector rapport
2013:21.
120 Ibid.
121 Wennberg
2011. Trygga och
säkra gångmiljöer
för äldre fotgängare – jämförelse
av upplevelser
och objektiv säkerhetssituation.
Trivector Rapport
2011:27.
122 Trafikverket 2012. Ökad
säkerhet på motorcykel och moped. Publikation
2012:166.

EXEMPEL Mopedkampanj i Göteborg
Webbsidan mopeden.nu är skapad av Göteborgs Stad Trafikkontoret. På sidan har man
samlat fakta, argument och tips om mopedkörning och trafiksäkerhet. Sidan riktar sig
framförallt till föräldrar och tonvikten ligger på värderingar och attityder. Genom att
diskutera frågor som t.ex. riskbeteende, grupptryck, ansvar samt alkohol och droger
i samband med moped blir det tydligt att allt hänger samman. Mycket handlar om
ungdomskultur och att vara på väg att bli vuxen.
Se www.mopeden.nu
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motorer har en mer effektiv förbränning
och en mindre mängd utsläpp än tvåtaktsmotorer men kräver mer resurser vid
tillverkning och väger mer än tvåtaktsmotorer. Andelen fyrtaktsmotorer bland
mopeder ökar varje år och är det som
efterfrågas av merparten av marknaden.
Ur utsläppsperspektiv är den bästa
mopeden en elmoped. Med en sådan blir
det inga utsläpp alls i trafikmiljön och om
elleveranserna dessutom är miljöanpassa
de blir det även låga indirekta utsläpp.
Under 2014 lanseras elmopeder i samma
prisklass som bensindrivna mopeder och
branschen tror på en ökad efterfrågan till
följd av fler vuxna köpare som efterfrågar
tystare och mer miljöanpassade fordon.

HUR KAN ETT MOPEDNÄT BYGGAS
UPP?

Trafikplanering handlar oftast om gång-,
cykel-, kollektiv- och biltrafik. Mopedis
terna behandlas sällan som ett eget
trafikslag i planeringen och därför råder
det också en brist på rådgivande underlag
för mopedtrafiken. Andelen mopedister
är relativt liten och det kan vara svårt att
motivera särskilda åtgärder eller nät för
endast mopedtrafiken. För att garantera
alla oskyddade trafikanters trafiksäkerhet,
trygghet och tillgänglighet är det dock av
stor vikt att hantera mopedfrågorna.

Moped klass II ska köra på cykelbana om
det finns sådan, annars är mopedisterna
hänvisade till vägren eller körbana. Det
är vanligt att kommunerna skyltar bort
mopedisterna från cykelbanorna med
tilläggsskylten ”Ej moped”. När detta
görs behöver kommunen vara medveten
om vilken alternativ färdväg mopedisten
hänvisas till. Moped klass I är i dagsläget
alltid hänvisade till vägren eller körbana,
och i vissa fall till kollektivtrafikkörfält. De
olika reglerna för moped klass I och klass
II gör att man behöver ta hänsyn till båda
klasserna då ett nät byggs upp.
Utgångspunkten för att skapa ett
mopednät är:
1. Peka ut de målpunkter som är viktiga
för mopedister, t.ex. skolor, biografer,
fritidsgårdar och sportanläggningar.
Det är även viktigt att ta hänsyn till att
en stor andel mopedresor görs utanför
tätorten.
2. Bind ihop de viktigaste målpunkterna
med ett nät av god standard. Lokalisera
flaskhalsar som innebär långa omvägar
och fler konfliktpunkter. Se över handlingsalternativen för dessa platser.
3. Där cykelbanan håller tillräckligt god
standard för både mopedister, cyklister
och fotgängare bör mopeder klass II til�låtas. Kriterier för när gcm-vägen håller

tillräckligt god standard är tillräcklig
bredd, separering mellan fotgängare
och cyklister samt att vägen inte har
en rekreativ funktion. För fotgängare,
särskilt personer med synnedsättningar,
är en separering med vit heldragen linje
tillsammans med skiljeremsa av gatsten
för såväl taktil som synlig vägledning att
föredra. För mått, se gcm-handboken.
4. Där cykelbana saknas eller inte håller
tillräckligt god standard (t.ex. är för
smal) hänvisas moped klass II att köra i
blandtrafik.
5. Moped klass I är hänvisade till bilvägen,
varför särskild hänsyn måste tas till
dem, i synnerhet på vägar med höga
hastigheter.
6. Se över konfliktpunkterna, t.ex. korsningar, och gör dem säkrare. Mopedisterna kan vara svåra att upptäcka för
bilisterna vid korsning med cykelväg
eftersom mopedisterna ofta kör fortare
än vad cyklisterna gör. Ett sätt är att leda
ut mopedister och cyklister före korsningen så att de syns för motorfordonen.
Ett nät för mopedtrafiken behöver inte
vara lika finmaskigt som för cyklisterna
eftersom de inte är lika känsliga för till
exempel avstånd, genhet och höjdskill
nader.

Det är mycket ovanligt i dagsläget att
kommuner har ett utpekat mopednät. Det
krävs en medveten planering av var moped
klass I respektive klass II har sin plats i
trafiksystemet för att mopedister och
medtrafikanter ska kunna färdas tryggt
och säkert. Enligt en studie från vti kan
trafiksäkerhetsvinster för mopedisterna
uppnås genom att tillåta moped klass I
att färdas på cykelbana.123 Detta skulle
emellertid utgöra en större osäkerhetsfaktor för de mest oskyddade trafikanterna
i trafiksystemet, fotgängare och cyklister.
I dagsläget finns ingen möjlighet för väg
hållare att genom lokal trafikföreskrift
tillåta moped klass I på cykelbana där man
anser det lämpligt.
Riksdag och regering har beslutat att
transportsystemet ska utformas så att
det är tillgängligt för alla. Ambitionen är
också att andelen barn som på egen hand
kan utnyttja vägtransportsystemet ska öka
samt att andelen fotgängare, cyklister och
kollektivtrafikresenärer ska öka i relation
till det totala kortväga resandet. Enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om tillgänglighet på allmänna platser
(alm)124 gäller att: ”Gångytor ska utformas
så att personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga kan ta sig fram och så
att personer med rullstol kan förflytta sig
utan hjälp. Gångytor ska vara jämna, fasta
och halkfria. På öppna ytor ska särskilda
ledstråk finnas.” I alm anges bl.a. att en
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En reglering som förbjuder mopedtrafik på gång- och cykelbanor kan vara nödvändig i vissa
miljöer. Regleringen skall användas restriktivt eftersom det är svårt att upprätthålla efterlevnad.
Foto: Matton Collection.

gångyta bör vara väl åtskild från cykelbana
och körbana. Föreskrifterna gäller vid
nyanläggning. Detta medför i vissa fall
att konfliktsituationer kan uppstå och
avvägningar mellan behov och intressen
mellan mopedtrafiken och personer med
funktionsnedsättningar måste göras.
Trafikanter som går eller cyklar utgör
en blandning av barn, ungdomar, vuxna,

äldre, onyktra, personer med funktionsnedsättningar (nedsatt syn-, hörsel- och
rörelseförmåga samt kognitiva funktionsnedsättningar). Det finns starka krav från
funktionshinderrörelsen att fotgängare
ska separeras från cyklister och mopedister
(klass II). Vid blandning av fotgängare
och cyklister på samma bana upplevs stor
osäkerhet och otrygghet.

123 Thulin
2005. Mopedistens exponering
och säkerhet i
trafiken. VTI Notat 54-2004.
124 BFS 2011:5
ALM 2. Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd om
tillgänglighet och
användbarhet
för personer med
nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga på
allmänna platser
och inom områden för andra
anläggningar än
byggnader.

”Den ökade trängseln i trafiken i våra större orter
tillsammans med bristen på parkeringsplatser
innebär att mopedtrafiken har en hög potential
att utvecklas och bli större.”
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125 Sveriges
kommuner och
landsting 2010.
GCM-handbok –
utformning, drift
och underhåll
med gång-, cykel-,
och mopedtrafik
i fokus.
126 Billsjö och
Söderström 2013.
Mopeder klass
I på GCM-vägar
– utredning av
kriterier för til�låtande. Trivector
rapport 2013:21.

Mopedparkering

FRAMTIDA UTVECKLING

Vid alla typer av mopedparkering rekommenderas möjlighet till fastlåsning samt
hårdgjord beläggning.
Moped klass II likställs vid parkering
med cyklar och får således parkeras på
samma sätt som dem. Moped klass II är
emellertid normalt mer utrymmeskrävande än cykel vilket behöver tas i beaktande vid utformningen.
Moped klass I likställs i parkeringssammanhang med motorcykel och parkering
kan således ske på ytor med gemensam
mc- och mopedparkering, ex. som kant
stensparkering. För att tillåta parkering
av tvåhjulig moped klass I i anslutning till
cykelparkeringar krävs en lokal trafikföreskrift. Marken behöver då vara hårdgjord
allmän platsmark och parkeringen ska ske
inom två meter från cykelparkeringens
gavel.
För vidare information om planering för
cykel- och mopedparkering hänvisas till
gcm-handboken.125

Mopeden står för frihet. Med mopeden är
det lätt att ta sig till olika aktiviteter eller
hälsa på vänner. Den kan vara viktig för
personer utan bil och framförallt för personer som bor på landsbygden. Samtidigt
är en mopedist också utsatt.
Den ökade trängseln i trafiken i våra
större orter tillsammans med bristen på
parkeringsplatser innebär att mopedtrafiken har en hög potential att utvecklas
och bli större. Utanför tätort har mopeden
sedan länge haft en given roll. Om trafik
med miljöanpassade mopeder ökar på
bekostnad av ensambilåkning kan detta
innebära miljövinster medan en ökning
som sker på cyklisternas bekostnad snarare
innebär förluster för samhället. Samtidigt
närmar sig mopeder och cyklar varandra
alltmer i hastighet, och det krävs ett nytänkande för att i planeringen kunna hantera
en gcm-trafik med en allt större spridning
i hastighet och funktion.
I Trafikverkets strategi för ökad säkerhet
på cykel och moped 2.0, pekas säkrare gator
och vägar ut som ett prioriterat insatsområde för moped. I vissa fall kan det
finnas säkerhetsvinster av att tillåta moped
klass I på cykelbanor. Det är i dagsläget
inte tillåtet för väghållaren att genom en
lokal trafikföreskrift tillåta även klass I på
cykelbana. Det förs dock en diskussion om
möjligheten för en författningsändring
som möjliggör detta i vissa fall, exempelvis

utanför tätort eller på vissa sträckor som
väghållaren beslutar om.
I rapporten Mopeder klass I på gcm-vägar
utreddes effekterna av en sådan lagförändring.126 Slutsatserna var att moped klass I
bör kunna tillåtas att färdas på gång- och
cykelbana utanför tätbebyggt område. Då
gäller maxhastighet på 30 km/tim och färd
ska ske på gång- och cykeltrafikanternas
villkor. Vidare framförs att gång- och
cykelbanan måste ha erforderlig bredd,
inte fylla en viktig funktion som skolväg,
stråk för personer med funktionsnedsättningar eller utgöra ett rekreativt stråk.
Möjligheten att köra på bilvägen bör finnas
kvar för de mopedister som önskar köra
fortare än 30 km/tim. Slutligen rör dessa
rekommendationer endast tvåhjuliga fordon och inte så kallade mopedbilar.
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7.5 Kollektivtrafik
INLEDNING

En attraktiv och väl fungerade kollektivtrafik har en nyckelroll i ett hållbart
transportsystem. I detta kapitel behandlas
främst planering och samverkan med
fysisk struktur.
Rätt utformad, i samverkan med andra
trafikslag och en god fysisk struktur, är den
ett instrument för en attraktiv stad och
regional utveckling. Den bidrar till:
> möjligheter att resa, delta i dagligt
arbetsliv och sociala aktiviteter även för
de som inte har tillgång till eller inte får/
kan använda bil
> frihet vid val av utbildning
> ökad sysselsättning, ekonomisk tillväxt
> minskad trängsel, emissioner, olyckor,
energikonsumtion och ökad framkomlighet för näringslivets transporter
> attraktiv, mångfunktionell och tät
stadsmiljö, effektivare utnyttjandet av
gaturummet
Minskade koldioxidutsläpp från transporter är ett av våra 16 nationella miljömål
som vi lyckats sämst med. För mer hållbara
förflyttningar behöver andelen gång-,
cykel- och kollektivresor öka. Även med
fossilfri fordonsflotta behöver biltrafikens
trängsel- och olyckseffekter reduceras. Det
är också en fråga om ökad rörlighet och
jämlikhet för alla i ett hushåll.
I detta kapitel ges en överblick över
planeringen av kollektivtrafiken som del i

stadens trafiksystem. En fördjupad framställning finns i Kol–trast.

KOLLEKTIVTRAFIKENS
OMFATTNING
Resande, utveckling

Kollektivtrafikresandet i Sverige uppgår
till ca 1 383 miljoner resor år 2012 (Källa:
Trafikanalys). Med resor avses här påstigande, dvs. ett byte blir två påstigande och
därmed två delresor. Den lokala och regionala kollektivtrafiken, inklusive taxi och
färdtjänst, svarar för 27 procent 127 av det
totala antalet motoriserade resor i Sverige.
Antalet resor per invånare var i genomsnitt 145 stycken år 2012. Stockholms län
bidrar kraftigt med 353 resor per år, Västra

Götaland med 163 och Skåne med 125.
Resandet i övriga län varierar mellan ca
30–50 resor per år och invånare.
Fram till 1950-talet var kollektivtrafiken
det dominerande motoriserade färdsättet.
Efter bilismens genombrott har andelen
bilresor ökat kraftigt och andelen kollektivtrafikresor minskat.
Utvecklingen av det totala kollektiv
resandet har dock varit positivt under
senare år som följd av investeringar och
utvecklad kollektivtrafik, ökat miljömedvetande och förändrade attityder, se figur
7.5:1.
Kollektivresandet har också ändrat
karaktär. Den lokala kollektivtrafiken
inom tätorterna minskar medan långväga
resor ökar, delvis med regional busstrafik,
men framför allt med tåg.
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Figur 7.5:1. Antal resor respektive trafikarbete per trafikslag. Källa: Trafikanalys och SCB.
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Figur 7.5:2. Andel pendlare över kommun-

Figur 7.5:3. Huvudsakligt färdmedelsval. Källa: Svensk Kollektivtrafik, Kollektivtrafikbarometern.

gräns i länen. Källa: Skånetrafiken.
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Specialiseringen på arbetsmarknaden,
svårigheter att finna jobb och utbildning i
mindre orter har bidragit till att fler dagligen pendlar allt längre sträckor. Utbyggnad
av regionaltågstrafiken under senare år har
bidragit till att de funktionella regionerna
vuxit med längre reseavstånd som följd.
I merparten av de svenska kommunerna
har arbetspendlingen över kommungräns
mer än fördubblats under en 30-årsperiod.
Även pendlingen över länsgräns har ökat.
Ca 70 procent av resenärerna går eller
cyklar till och från kollektivtrafiken.
Samverkan med andra trafikslag är därför
mycket viktig. Det gäller inte bara inom
kollektivtrafiken utan även samverkan
med gång-, cykel- och biltrafik (pendlarparkeringar).
Det dominerande färdsättet i Sverige
är som förare i bil. Bilandelen har dock
tappat något till förmån för kollektivtrafiken, se figur 7.5:3. Passagerare i bil, cykel
och gång har mycket små andelar jämfört
med bilförare.
Drygt hälften av alla resor sker med bil.
Färdmedelsandelen varierar något under
året. Av männens resor sker sex av tio med
bil, för kvinnorna knappt fem av tio.
Lokal busstrafik inom tätort har svårt
att konkurrera med bilen. Resandet ökar
med tätortens storlek, men det finns också
avsevärda skillnader mellan städer av
samma storlek.
I vissa av städerna har cykeln en stor

0

2012

marknadsandel. Det gäller i synnerhet
”cykelstäder”, som ofta sammanfaller med
universitetsstäder som Lund, Linköping,
Kalmar, Örebro, Uppsala och Växjö. De
ligger alla över 40 procent vad gäller
andel gång- och cykelresor. Omfattande
satsningar på utbyggnader och marknadsföring av cykeltrafik har gjorts i de flesta
städer på senare år.
Trafikutbudet varierar också stort.
Generellt är det större ju större stad som
avses men även här finns stora skillnader.
Det kan ha flera orsaker som geografi
och topografi, cykeltrafik, parkering, den
regionala kollektivtrafiken inom tätorten,
politiska beslut m.m.
Hur används kollektivtrafiken?

Drygt fyra av tio kollektivresor görs med
stads-/lokalbuss. I åldern 15–19 år och
65–75 år används stadsbuss för mer än
hälften av resorna, se figur 7.5:4.
Något större andel av männens resor
sker generellt med tåg och något större
andel av kvinnornas sker med stads-/
lokalbuss. Kvinnor reser mer men kortare
sträckor än män. Även utbildning och
inkomstnivå har betydelse.
I regional kollektivtrafik är inte skillnaderna lika stora. Resor med regionbuss
avtar från en av sex i åldern 15–19 till en av
tio bland äldre 65–75 år.
Andelen som aldrig åker kollektivt är
större på landsbygden än i större städer.

2013

2014

Ungefär en tredjedel av kollektivresenärerna har körkort och bil. Ungdomar är
den grupp som använder kollektivtrafiken
mest och det är också de som är mest
positiva till den.
Ärenden

Knappt 40 procent av resorna i Sverige
görs regelbundet för att ta sig till arbetet
eller till skolan. Val av färdmedel beror
till stor del på vilken typ av resa vi gör och
varierar från period till period.
De i särklass vanligaste ändamålen för
kollektivresor är skola, utbildning och
arbete. Inte sällan är de en dominerande
andel dagtid eftersom de görs av en
resenärsgrupp som i stor utsträckning är
beroende av kollektivtrafiken.
Efterfrågan på inköps-, service-, fritidsoch övriga resor är svårare att hantera för
kollektivtrafiken. Det sker idag tydliga
förändringar i mönstret för inköps- och
nöjesresor på grund av utökat, differentierat utbud och utglesning.
Det är därför viktigt att varu- och
serviceutbud om möjligt lokaliseras till
sammanhållna enheter och områden
som kan ges en bra kollektivtrafik. Därför
kan ett vällokaliserat och lättförsörjt
halvexternt köpcentra vara en fördel för
kollektivtrafiken.
Service- och fritidsresor präglas av
oregelbundna och diffusa mönster, gleshet
och småskalighet.

Figur 7.5:4. Färdsätt per åldersgrupp. Kollektivtrafikåkandet avtar med

Figur 7.5:5. Bilplatstillgång och färdmedelsval. Avgifts- och antalsbe-

ökande ålder. Kollektivtrafiken har störst potential i åldern 45–64 år

gränsning av parkeringsplatser i målpunkten är ett starkt styrmedel för

då de flesta yrkesverksamma har barn som klarar sig själv. Källa: Svensk

att påverka färdmedelsval och stimulera hållbara transporter.

Kollektivtrafik, Kollektivtrafikbarometern.

Källa: töi rapport 596/2002.
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Lokal kollektivtrafik har en relativt stor
årsvariation. Resandet är förhållandevis
stort på vintern och lägre på sommaren.
Man åker buss när vädret är sämre under
vinterhalvåret.
I figur 7.5:6 redovisas en genomsnittlig
årsvariation för medelstora städer i södra
och mellersta Sverige.
Variationen under dygnet är stor (figur
7.5:7) med en kraftig topp på morgonen
kring kl. 07–08 med en stor del av resor
till arbete och skola. Storleken 15 procent
av resandet under dygnet sker under
denna topp. Under eftermiddagen finns
en liknande topp fast mer utspridd under
ca tre timmar ca kl 15–18. Topparna börjar
utjämnas allt mer i takt med mer flexibla
arbetstider och distansarbete hemifrån.
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Ett ökat resande dagtid är ekonomiskt
fördelaktigt eftersom det inte kräver en
utökning av fasta resurser i form av bussar.
En ytterligare fördel är att det ger underlag
för samma tidtabell hela dagen vilket ger
enklare trafik för resenärerna.
Ibland kan det finnas behov av att
erbjuda kollektivtrafik under mycket be
gränsade tider av dygnet, exempelvis till
arbetsplatser med skiftgång, turistmål och
särskilda evenemang som fotbollsmatcher.
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typer av färdmedel är därför höga.
Kollektivtrafiken bör ge centrum hög
tillgänglighet från olika områden. Viktigt
är också att järnvägsstationen har en central placering eller lätt kan nås med lokaltrafiken, att linjenätsstrukturen stöder det
lokaliseringsmönster man har och omvänt,
att nylokalisering utnyttjar och förstärker
den befintliga nätstrukturen.
Externa handelsetableringar har ofta
låg kollektivtrafiktillgänglighet och
kollektivtrafikandelar. De skapar lätt nya
resmönster som riskerar att leda till ökat
bilberoende. Det är därför viktigt med en
långsiktig strukturell planering som skapar
goda förutsättningar för ett gynnsamt
rörelsemönster för kollektivtrafiken.
En sådan strategi är Transit Oriented
Development, tod, där man strävar efter

Målpunkter

En mycket stor del av resorna är ofta riktade mot centrum, inte sällan upp till cirka
70 procent. Bebyggelse- och funktionstätheten är hög, koncentrationen av handel
och service är oftast stor.
Anspråken att nå centrum med alla

Figur 7.5:6. Andel påstigande under året

Figur 7.5:7. Andel påstigande under dygnet
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Figur 7.5:8. Andel kollektivresande i Stockholm 1999 som funktion av
kvoten i restid mellan kollektivtrafik och bil. Källa: Trafikanalyser rufs
2001, PM12. Landstingets Regionplanekontor (2001).

EXEMPEL Rangordning av kvalitetsfaktorer
för kollektivtrafiken

Kollektivresor/(Bilresor+Kollektivresor)
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att ömsesidigt merutnyttja och stärka
befintlig kollektivtrafik med systematisk
lokalisering av ny bebyggelse samt omvänt
bygga upp nya kollektivtrafikstråk som
stöder befintlig struktur.
Ett bra tod-exempel är stationsnärhetspolitiken i Köpenhamn. Med service vid
stationer och bytespunkter, arbetsplatser
inom 600 meter och bostäder inom 2 km
har man skapat ett gynnsamt rörelsemönster där bilanvändningen nästan halverats
för de som jobbar i kontor nära stationen,
jämfört med de kontor som ligger i samma
läge staden men inte stationsnära.

ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
EN BRA KOLLEKTIVTRAFIK

128 O.Flaherty
C. A. and Mangan
D. O. (1970) .Bus
Passenger Waiting Time in Central Areas., Traffic
Engineering and
Control, Vol.11,
No.9, 419-421.

Utvecklingen av kollektivtrafiken bör
baseras på mål som syftar till att skapa ett
hållbart samhälle och utgå från samhällets
miljö- och transportpolitiska mål.
Kollektivtrafiknätet ska erbjuda hög
tillgänglighet och god transportkvalitet,
bidra till regional utveckling, en säker
trafik och en god miljö.
Bra förutsättningar för ökat kollektivresande innebär långsiktiga satsningar på
faktorer såväl inom kollektivtrafiksystemet
som i ”omvärlden”. Det innebär såväl ökad
samverkan med andra trafiknät som strukturell lokalisering av service, arbetsplatser
och bostäder som gynnar kollektivtrafiken.
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Pålitlighet
Enkelhet
Snabbhet
Trygghet
Lyhördhet
Information vid
förändringar

> Bra avgångstider

Resenärens anspråk
Restid, turtäthet, byten

Undersökningar pekar oftast på restiden
som den dominerande faktorn för val mellan färdsätt. Om kvoten mellan den totala
restiden för kollektivtrafik respektive bil
är 1, dvs det går lika fort att åka kollektivt
som att åka bil, väljer ca 90 procent av
resenärerna i Stockholmsregionen att åka
kollektivt. Om den är 2 väljer bara cirka 35
procent att åka kollektivt. Se figur 7.5:8.
Restiden påverkas starkt av byten och
turtätheten på anslutande linjer. Turtätheten är också viktig för hur väl trafikutbudet
passar resenärerna. O’Flatherty & Mangan
visade redan 1970 att resenären inte bryr
sig om tidtabellen vid en turtäthet som är
bättre än 6–7 minuter 128.
Vid längre turintervall än 10 minuter
anpassar sig resenären. Differensen
mellan verklig tidtabell och ideal avgångsrespektive ankomsttid för resenären kallas
dold väntetid. Den kan vara betydande och
irriterande när man har tider att passa,
exempelvis hämta barn eller ta tåget.
Särskilt besvärande är det om man även
måste räkna med bristande säkerhet i
trafikeringen och känner sig tvingad att
ta en avgång tidigare.
I stadstrafik anses ofta 15–20 minuters
turintervall vara bra, 30 minuter acceptabelt och 1-timmestrafik mindre bra. Helst
ska tidtabellen vara styv så att avgångarna

Hushållsvärderingar

töi rapport 512

> Trygg och säker

>
>
>
>
>

resa

> Enkelt och hel
täckande

> Lättillgängliga

och begripliga
tidtabeller

Restid
Tillgänglighet
Pålitlighet
Komfort
Trygghet

> Tillförlitligt och
punktligt

> Ofta och snabbt

sker på samma minuttal varje timme.
Turintervall under 5 minuter är inte samhällsekonomiskt lönsamt som ett verktyg
för att öka resandet. Är resandet så stort
att det ändå motiverar bättre turtäthet
är det dock en fördel för resenärerna.
I moderna bussystem kan turtätheter ner
mot 2 minuter användas utan särskilda
trafikledningssystem.
För längre resor i regional trafik, särskilt
tågtrafik, accepteras ofta längre turintervall, t.ex. en timme, beroende på linjens
funktion och reslängd. Man bör dock vara
observant på turintervallen när man låter
regionaltrafiken även ha en lokal uppgift
eller funktion som förortstrafik.
Väntetid, särskilt byten och bytestid
upplevs av resenären som mycket besvärande.
Flera studier har visat att resenären
värderar bytestiden 2–3 gånger högre
än åktiden i fordonet. I prognoser och
datoranalyser viktar man upp bytestiden
samt lägger på ett bytesstraff på upp till 5
minuter för att simulera det.
Upplevelsen av bytestiden blir mindre
negativ om miljön i bytespunkten är
god, möjlighet till sittplatser, fika etc.
finns och om resenären kan göra något
meningsfullt, exempelvis studera (Fahlén
et al 2010).
Förutom restiden och dess komponenter finns det ett flertal faktorer som påverkar hur kollektivtrafiken upplevs. Faktorer

Trafikantinformation på bussar och spårvagnar i Zürich, Schweiz. I
varje fordon sitter skärmar som alla kan se. Skärmarna visar kommande hållplatser, åktid och bytesmöjligheter (bilden överst t h). Strax före
hållplatsen visas bytesmöjligheter med avgångstider, om bytestiden
är knapp, samt eventuella förseningar (bilden nere t h). Resenären
kan göra sig beredd att byta snabbt. Det är mycket lätt att hitta rätt.
Trygghet är att ha kontroll över sin resa. Foto: Sven-Allan Bjerkemo.

som också prioriteras högt är pålitlighet,
regularitet/rättidighet, enkelhet, trygghet,
information, komfort och pris.
En bra sammanställning finns i rapport
serien HiTrans (2005) som påpekar att det
viktigaste är kollektivtrafikens användbarhet, relevans, för just den resa resenären
avser företa. Detsamma lyfts fram i
Kollektivtrafikbarometern 2013 (Svensk
Kollektivtrafik) tillsammans med kunskap
om trafikutbudet.
Har man inte kunskap om utbudet kan
man inte heller bedöma relevansen i det.
Ytterligare standardfaktorer som påverkar
resvalet anges vara kollektivtrafikens produktfördelar (enklare, mindre stress, inte
jaga parkering etc.) samt kundnöjdhet.

Snabbhet

Snabba, direkta resor är viktiga för att få en
hög kollektivtrafikandel. Den konventionella busstrafiken brottas ofta med låga
körhastigheter på grund av krokiga linjer,
tvära svängar, konflikter med biltrafik och
brist på prioritering i trafiksignaler.
Spårtrafik har företrädesrätt enligt Vägtrafikförordningen framför annan trafik
på grund av svårighet att väja och bromsa.
Busstrafiken kan få samma fördelar med
ett beslut i kommunens trafiknämnd.
Komforten blir likvärdig vid samma geometri och ytjämnhet på banan.
Effektiva åtgärder för en snabb, komfortabel färd, bra regularitet och effektivt
fordonsutnyttjande är:

> raka, gena linjer utan tvära svängar
> reduktion av onödigt korta hållplats-

avstånd och antal hållplatser
> företrädesrätt mot annan trafik eller

förbipassage i korsningar, trafiksignaler
och cirkulationsplatser
> egna körfält eller separata banor.
Gummihjulsfordon har något bättre
körtider, acceleration och retardation
eftersom de är lättare och kan utnyttja
friktionen bättre. Nödstoppsträckan är
ca hälften jämfört med spårvagn.
Bussar kan ledas tvärs igenom cirkulationsplatser på samma sätt som spårvagn
med hjälp av trafiksignaler. Ett exempel är
Citybussarna i Jönköping.
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Biogasbussar, 65 på rad, manifesterar bussvisionen i Helsingborg. Samtliga drivs av biogas från kommunens återvinningsanläggning.
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Foto: Helsingborg Stad.

Andra prioriteringsåtgärder är virtuella
bussgator, dvs. man ser till att bussen
kommer först in på en gata eller bro utan
omkörningsmöjligheter. Samma princip
kan användas för s.k. stopphållplatser. När
bussarna stannar vid en stopphållplats kan
andra fordon inte köra förbi
Väsentligt för kort restid och effektivt
fordonsutnyttjande är att fordonet kan
starta från hållplatsen och snabbt nå sin
marschhastighet, hålla den i en obruten
färd till nästa hållplats.
Enkelhet

Under 1980- och 1990-talen eftersträvades
kundgruppsanpassning av kollektivtrafiken. Servicelinjer, skollinjer, industriturer,
expresslinjer etc. skapades. Systemet blev
svårare att överblicka, varje del glesare
trafikerad.
Spårsystemen har med ekonomisk
och praktisk nödvändighet en inbyggd
enkelhet som även bör eftersträvas för

bussystem. De består ofta av ett fåtal linjer
vilket gör det lätt att överblicka och att lära
sig systemet. Bussen har dock fördelen att
lättare kunna anpassas till fler målpunkter
samt ledas en annan väg vid vägarbeten
och störningar, t.ex. trafikolyckor.
Enkelheten hotas av att resandet till
stor del utgörs av spridda inköps- och
fritidsresor samt att tätorterna har växt
och glesats ut. Externa köpcentrum och
arbetsplatsområden har tillkommit.
Enkelheten i systemet – med en långsiktigt väl genomtänkt struktur – bör vara
strukturerande i den fysiska planeringen.
Även i tidtabellen ger enkelhet fördelar.
Om varje timme har samma avgångstider,
styv tidtabell, lär sig resenärerna dem och
kan lättare planera sin dag.

och snyggt, god fysisk miljö, gestaltning,
överblickbarhet och god belysning i och
omkring väderskyddet samt frånvaro
av skymda vrår. Det gäller även tillfarts
vägarna. Alternativa flyktvägar och
utgångar ska alltid finnas.
Bemanning samt närhet till bebyggelse
och platser där andra människor vistas är
positivt för trygghetsupplevelsen. Möjlighet bör finnas att få röstkontakt med
trafikledning eller polis/ vaktbolag. I svåra
fall kan kameraövervakning och väktar
insatser behöva tillämpas.
Motsvarande gäller ombord på fordonet.
Utomlands tillämpas reserverade platser
för kvinnor nära föraren kvälls- och
nattetid. I Amsterdam finns exempel där
bakre delen på ledbussen stängs av med en
ståljalusi nattetid.

Trygghet

Upplevelsen av kollektivtrafiken som
ett tryggt system är väsentlig för att den
ska utnyttjas. Grundläggande är rent

Trafikinformation

Resenären har behov av trafikinformation
i resans olika skeden – både vid planering

Figur 7.5:9. Andel tillgänglighetsanpassade fordon (utrustade med lift/ramp,
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Arbetssättet är mycket användbart för att analysera informationskedjan till och från kollektivtrafiken samt utformning och placering av visuell
information.
Källa: Dziekan K (2008) Bjerkemo & Serder (2012)

av resan och under de olika delarna av
reskedjan. När resenären rör sig i kollektivtrafiksystemet är det viktigt att det är
tydligt, överskådligt och enkelt utformat
för att begränsa informationsbehovet.
Det är väsentligt att utformningen och
informationen hjälper resenären i entréoch vägvalspunkter samt ger bekräftelse på
att denne är på rätt väg (trygghet). Tydlig
information är också viktig för att nå de
som normalt inte använder kollektiv
trafiken.
Idag finns mycken hjälp att få från
moderna reseplanerare. De visar även
gångväg från adress till påstigningspunkten, bytesinformation sam gångväg till
måladressen inklusive foton på hållplatser
och målpunkten. Resenärens behov av
information om själva trafiken är planerad
trafik, realtidsinformation om ankomstoch avgångstider samt information om
störningar. Brister i störningsinformation
får oftast mycket kritik i undersökningar
och media.
Fordonsutveckling

Efterhand som kollektivtrafiken kund
anpassas blir kraven på fordonen mer
specialiserade. Det kan vara fordon för
servicelinjer, tätortstrafik, regionaltrafik,
expressbusstrafik eller långlinjetrafik.
För stort resande krävs fordon med hög
kapacitet. Det kan uppnås med moderna,
långa bussar. En 15 meter lång boggiebuss
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erbjuder nästan lika många platser som en
18 meters ledbuss, men till betydligt lägre
kostnad. De medför ökade svepytor och
korsningsytor i stadstrafik. De minskar
dock i takt med att busstyperna utvecklas.
En intressant utveckling är de 25
meter långa dubbelledade ”super”-bussar
som används i Göteborg och Malmö för
utvecklade busstråk med stort resande.
Den längsta buss som hittills byggts
(2013) är treledad, 30 meter lång, och har
levererats till ett brt-system i Sydamerika.
Med digital servostyrning på varje hjul
och elmotorer i hjulnaven kan man bygga
långa bussar som ändå har acceptabel
svängradie.
Fordonen bör ha hög komfort med
lågt golv, helst i hela fordonets längd. II
I landsbygdstrafik och för längre resor
är tillräckligt antal sittplatser väsentligt.
I stadstrafik kan andelen ståplatser vara
större för att ge hög kapacitet i rusningstid
för korta resor.
En framgångsrik lösning i tät stadstrafik
är fyra dubbeldörrar per ledbuss med påoch avstigning i samtliga. På dubbelledbussar bör antalet dubbeldörrar vara fem.
Det ger hög tillgänglighet till sittplatserna
och generösa ståplatser innanför dörrarna.
Utveckling pågår också för att få fram
bränslen och drivsystem med lägre emissioner. Biogas är ett sådant exempel. Andra
drivsystem för låga emissioner är diesel
elektriska laddhybrider. Dubbelledade
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trådbussar har blivit mycket populära i
Zürich för sin höga kapacitet och komfort.
Ett omfattande arbete har bedrivits
under senare år av huvudmän och buss
branschen i Sverige för att begränsa
emissioner med bättre motorer, bränsle
och partikelfilter.
Även arbetet med tillgänglighetsanpassning har varit framgångsrikt i takt med att
fordonsparken förnyats, se figur 7.5:9.
Markanvändning

En spridd och gles struktur är ofta bilanpassad och ger dåliga förutsättningar för
kollektivtrafik liksom för gång- och cykelförflyttningar. För att kollektivtrafiken
ska vara konkurrenskraftig krävs resande
volymer som ger underlag för hög turtäthet. Stora resandevolymer kan skapas
genom att planera samhällsutbyggnaden
i medvetna strukturer och kollektivtrafikstråk som gynnar kollektivt resande.
För arbetsresa per cykel enbart krävs att
avståndet mellan bostad och arbete inte
överstiger 4–5 km med goda cykelvägar.
De som har gång- och cykelavstånd till
stationen eller bussbytespunkten har
lättare att välja kollektivtrafik för hela sin
resa, än de som behöver ta bil eller buss för
anslutningsresan.
Lokaliseringen av bussbytespunkter och
järnvägsstationer samt markanvändning
kring dessa har stor betydelse för kollektivtrafikens attraktivitet.
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Det är viktigt att lokalisera verksam
heter som utgör stora målpunkter och
som behöver vara tillgängliga för en större
region, t.ex. högskola, sjukhus och andra
personalintensiva arbetsplatser nära större
kollektivtrafikknutpunkter.
Likaså gynnas kollektivtrafiken om
vardagliga resmål som dagligvarubutiker,
dagis och skolor lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen så man kan lämna, handla
och hämta på vägen hem. Det underlättar
ett naturligt aktivitetsmönster.
I den medelstora staden bör man sträva
efter att skapa band- eller fingerstruktur
när ny bebyggelse planeras. Nya områden
bör lokaliseras så att befintliga linjer kan
förlängas och nya linjer undviks. Linjerna
bör ha en gen och central sträckning i
områdena. De bör utformas så att linjerna
kan förlängas vid framtida behov. Då får
man en effektiv trafik som ger goda förutsättningar för hög turtäthet. Viktigt är
också att kollektivtrafiken är på plats då de
boende flyttar in.
Genhet är viktig för korta restider och
busstrafikens ekonomi. Den påverkar
i sin tur möjligheterna att erbjuda god
turtäthet. Måste bussen köra i en slinga
runt ett område med ensidigt upptag blir
kostnaderna väsentligt högre. Inte sällan
blir tillgängligheten till kollektivtrafiken
också sämre när man måste passera parkeringsplatser m.m. på väg till hållplatsen.

Figur 7.5:10. Tvärlinje 21 i Helsingborg förbinder två yttre Pågatågstationer, Maria i norr och
Ramlösa i söder, fångar upp bostadsområden och skolor, ger yttre matning till stationerna samt
bidrar till att bilda ett nätverk av förbindelser. Illustration: Helsingborg stad.

Nätets uppbyggnad och struktur

Hur ett lokalt kollektivtrafiknät kan
byggas upp beror på förutsättningarna.
I större städer har den lokala kollektiv
trafiken mer varierande uppgifter än i små.
Där finns också mer resurser och behov att
satsa på kollektivtrafiken.
I små städer är avstånden korta, de flesta

behov täcks in genom gång- och cykeltrafik eller hållplatser på regionala linjer.
Minskade möjligheter till försörjning,
utbildning och sjukvård gör anslutningar
till regionbussar eller tåg viktiga. Gena,
trygga och säkra gång- och cykelvägar och
lokala anslutningslinjer blir då särskilt
viktiga.

Hastighet, km/tim
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40

30
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Byte tåg–buss tvärs plattform på Farum station. En gul lampa blinkar
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när ett tåg är på väg in så att resenärerna slipper bli frånåkta.

800
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Hållplatsavstånd, m

Foto: Sven-Allan Bjerkemo.

Figur 7.5:11. Samband mellan medelhastighet och hållplatsavstånd

Bytespunkter för lokal- och regionbussar och järnvägsstationen bör alltid
samlokaliseras för bra samverkan mellan
trafiknätens olika nivåer (hierarcisation).
Det är också viktigt med effektiva förbindelser till stora målpunkter (t.ex. högskola
och sjukhus) i de större städerna.
Linjenätsöversyner kan behövas som
följd av politiska ambitioner, ekonomiska
begränsningar, ändrad markanvändning
eller för att effektivisera och förbättra
nätet för resenärerna. Förändringar i
resmönster och värderingar sker kontinuerligt. Linjenätsöversyner bör därför göras
med ca 5–8 års mellanrum. Mer sällan sker
omläggningar som innebär större fysiska
åtgärder.
Ofta är framkomlighetsåtgärder mest
angelägna. Det finns dock skäl att också
ifrågasätta den rådande trafiknäts- och
bebyggelsestrukturen, särskilt vid översiktsplanering och omfattande exploa
tering. Strukturbildande trafikformer
som spårväg, trådbuss eller moderna
bussbaserade system efterfrågas allt mer.
Flertalet bussnät är radiellt uppbyggda
eftersom en stor del av målpunkterna
ligger i tätortscentrum. Ofta grenar sig
linjerna i ytterområdena för att skapa en
bättre yttäckning.
I större städer kan det finnas anledning
att ha tangentiella linjer så att man kan
resa från ytterområde till ytterområde
utan att passera centrum, se exemplet från

Helsingborg i figur 7.5:10. Det är dock ofta
svårt att erbjuda sådan turtäthet på en
tangentiell linje att den blir attraktiv. Ett
exempel på en lyckad satsning är Tvärspårvägen i Stockholm.
Turtätheten prioriteras högt av flertalet
resenärer, därför bör inte nätet vara för
finmaskigt. Hållplatsavståndet påverkar
gångavstånden och restiden. Alltför korta
hållplatsavstånd sänker medelhastigheten
kraftigt, se figur 7.5:11.
Alla resbehov och anspråk kan eller bör
inte uppfyllas av kollektivtrafiken. Prioriteringen bör grunda sig på bedömningar av
trafikens företags- eller samhällsekonomiska nytta. Trots skillnaderna i anspråk
finns det ett värde i att försöka samordna
majoriteten av resenärer i ett gemensamt
linjenät och utbud.
Det är då lättare att uppnå konkurrenskraft genom hög turtäthet och tydlighet
som tilltalar alla resandegrupper.
Enkla nät, få linjer med hög turtäthet,
gena och centrala linjer huvudsakligen
mellan de stora bostadsområdena och
centrum, upplevs som attraktiva av resenärerna. Stomnätet bör kompletteras med
andra linjer och servicelinjer som även kan
vara linjelagd trafik eller anropsstyrd trafik
och utföras med små eller stora bussar,
taxi eller specialfordon beroende på resenärernas behov och resandeunderlaget, se
figur 7.5:12 på nästa sida.

Bytespunkter med övergripande stomlinjer, regionala och nationella linjer är
mycket viktigt. Alla delar av näten måste,
om de ska kunna användas av äldre, ha
bussar med lågt insteg, plats för rullstol
och rullatorer, reserverade sittplatser och
serviceinriktad personal. Hög funktionsanpassning är naturligtvis också viktigt
för hållplatser och gångvägar till och från
dem.
Grundläggande är lösningar som är
användbara för en stor andel av kommun
invånarna. Utöver dessa måste en avvägning göras av vilka ytterligare behov och
anspråk som är möjliga att tillgodose.
I små städer med korta avstånd är det svårt
att få resurser till flera olika linjetyper.
Dock finns i små orter större möjlighet
att få stora grupper att cykla t.ex. till och
från jobb och skola. Underlaget för kollektivtrafiken blir då äldre och personer med
funktionshinder.
Linjenät för alla

De färdtjänstberättigades behov är i de
flesta fall omöjliga att helt uppfylla i ett
linjebundet system, även om det har
servicelinjekaraktär. Gångavstånd till hållplats är svårast att tillgodose för äldre och
rörelsehindrade eftersom även 150–200 m
anses vara långt. För normalresenären är
snarare hållplatsavstånd på 400–500 m
önskvärt för att reshastigheten inte ska bli
för låg.
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Figur 7.5.12. Övre bilden: Ett nät
med ett fåtal linjer med enkel,
tydlig trafikering, hög turtäthet,
gena och centrala körvägar utgör
stommen i kollektivtrafiken.129
Nedre bilden: Stomnätet kompletteras med ett matarnät för att få
kortare gångavstånd.

Bytespunkter
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129 Trivector
(1998). Borås
– Översyn av
kollektivtrafiken,
Rapport 1998:9.

Även andra krav såsom hjälp vid påoch avstigning, hjälp med kassar m.m. är
väsentligt för färdtjänstresenärer även
om de i övrigt både vill och kan åka buss.
Försöker man i alltför stor utsträckning
tillgodose speciella behov är risken stor
att man hamnar i kompromisser som inte
fungerar och inte heller attraherar majoriteten av potentiella resenärer.
För att tillgodose de äldres och funktionshindrades behov krävs anpassade
servicelinjer, dvs. korta gångavstånd, hjälp
vid av- och påstigning samt tilltagen körtid

så att alla hinner sätta sig och resa sig
medan bussen står stilla. Linjenäten i de
små städerna har ofta fått karaktären av
servicelinjenät.
Ett linjenät ”för alla” bör utgå från
stomlinjer som kan ge bra resstandard
och överflyttning från biltrafik. Det måste
sedan kompletteras med ett trafikutbud,
där man kommer närmare äldre med särskilda behov, funktionshindrade, personer
med bagage etc.

Det är inte praktiskt eller ekonomiskt
rimligt att tillgodose alla resbehov med
direktlinjer. Oftast måste man förutsätta
byten för att tillgodose mer än de viktig
aste resrelationerna. En avvägning måste
alltid göras, även om en linje skulle kunna
passera fler start- och målpunkter, för att
göra kollektivtrafiken konkurrenskraftig.
Det gäller särskilt i större trafiknät och
samverkan mellan nät på lokal, regional
och interregional nivå samt mellan olika
kollektiva färdmedel (buss, spårvagn, tåg,
båt, flyg).
Bytespunkter bör även tillgodose byten
mellan alla individuella färdsätt (gång,
cykel och bil) för att öka kollektivtrafikens
förmåga att utgöra en effektiv del i en
förflyttningskedja, se tabell 7.5:1. En resa
kan delas in i en första del från bostad
till hållplats (hemmadelen), en andra del
med kollektivtrafik och en sista del från
hållplats till målpunkt (bortadel). Den
vanligaste kombinationen av färdsätt är
att gå eller cykla plus kollektivresa. Det har
visats att kollektivtrafikresenärer i ”borta
delen” av resan ofta väljer att gå, i andra
hand väljer kollektivt färdsätt.
För dagliga resor är numera en andra
cykel också vanlig för fortsatt färd. Gå eller
cykla är oftast det dominerande färdsättet
i ”hemmadelen” av resan. Bil ökar i betydelse för längre tågresor och tjänsteresor.
Om ett gång- eller cykelstråk korsar

Tabell 7.5:1. Andel byten mellan anslutande
färdsätt till och från lokaltåg respektive
regionbuss för Lund C och Knutpunkten i
130

Helsingborg
Huvud
färdsätt

Pågatåg (%)
Lund

Hbg

Tabell 7.5:2. Vanligt förekommande fördröjningar i stadsbusstrafik
Framkomlighetsfaktor för buss

Enhet

Nyckeltal

Hållplatsstopp

m/s2

0,90–1,00

Hållplatstid per påstigande

s

1,7–4

Dörröppning + stängning

s

5–7

Hållplatstid, medel

s

16–20

Fördröjning ret. + acc.

s

8–12

Total fördröjning, medel

s

24–32

Stopplikt

Fördröjning ret. + acc.

s

5–15

Regionbuss (%)
Lund

Hbg

Gång

56

48

65

54

Cykel

21

12

8

4

Retardation/acceleration

Bil

2

5

2

2

Regionbuss

5

10

5

8

11

17

10

17

Cirkulationsplats (rondellradie ca 13 m)

Fördröjning ret. + acc.

s

3–9

3

5

9

10

Trafiksignal

Stopptid, medel

s

15–19

Stopptid, max

s

>30

Stadsbuss
Pågatåg
SJ-tåg
Taxi
Båt, flygbuss

1
1
0

1
1
2

1
0
0

3

2

Framkomlighet och regularitet

I vissa fall är cykeln betydligt snabbare än
kollektivtrafiken. Enskilda fördröjningar
för kollektivtrafiken kan tyckas vara
försumbara. De är dock ofta många och
får därför sammantaget stor betydelse.
Samtidigt har biltrafiksystemet byggts ut
med kortare körtider och försämrar busstrafikens konkurrenskraft.
En bussresa består av tid då bussen
> förflyttas (körtid)
> står still på hållplats (hållplatstid)
> står still på andra platser utanför hållplats (stopptid).

0,90

Fördröjning ret. + acc.

s

7–11

Total fördröjning, medel

s

22–30

m/s2

0,70

s

3–8

Lägsta hastighet, buss

km/h

15–20

Lägsta hastighet, bil

Normal ret./acc.

0

busslinjen bör hållplatserna läggas i direkt
anslutning till stråket, förutsatt att det ger
god kontakt med omgivande bebyggelse
och målpunkter.
Cykelparkering i direkt anslutning till
hållplatsen bör alltid finnas, vara försedd
med väderskydd och anpassas till stadsmiljön för att stärka samverkan mellan
trafiknäten och hållbara färdsätt.
Det är inte alltid möjligt att hitta en
gemensam bytespunkt för alla kollektiva
färdsätt. Det är dock viktigt att tätorts
bussarna får en god matningsfunktion
till den regionala buss- och tågtrafiken.
Busslinjer som går via centrum och stationen eller körs som direktbussar får då
användas och avvägas så att bytesbehov
och resuppoffringar minimeras. Se även
kapitel 7.6.

m/s2

Väjningsplikt – vid stopp

Se Hållplatsstopp eller
Trafiksignal

Väjningsplikt – ej stopp

Se tvära svängar

Tvära svängar (körradie <10 m)

Normal ret./acc,
Fördröjning

Gupp (Wattska modellen)

Trängsel centralt (Lund)

km/h

25–30

Fördröjning, buss

s

5–15

Fördröjning per 100 m

s

3–5
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Därtill kommer tidsförlusten (och obehaget för resenären) då fordonet måste
retardera och sedan accelerera.
Färdtidsmätningar 131 har visat att för
normal svensk stadsbusstrafik är körtiden
55–80 procent av den totala omloppstiden.
Motsvarande för hållplatstiden är 15–25
procent och 3–16 procent för (den onödiga)
stopptiden.
Hållplatstiden kan minskas med flera
breda dubbeldörrar för på- och avstigning
samt klackhållplatser för rak angöring. De
högre värdena finns vanligen där resandet
är stort och där köer och trängsel är vanliga. Under högtrafik kan den vara på upp
mot 30 procent.
Kör- och åkhastighet är motsvarande
begrepp när man avser att beskriva hastighet istället för tid. Körhastighet är medel
hastigheten exklusive hållplatsstopp.
Åkhastighet är medelhastigheten inklusive
hållplatstid och stopptid.

Vanlig körhastighet för stadsbusstrafik
är 20–30 km/tim, åkhastigheten 15–25 km/
tim. De lägre värdena finns i större städer,
de högre i små städer. Kompakta städer
har normalt också lägre hastigheter än
glesa stadsstrukturer.
Hastigheterna är lägst i centrala områden. Åkhastigheten är endast 8–15 km/
tim och körhastigheten 15–20 km/tim i
halvcentrala områden. De sjunker sedan
något igen då man kommer ut till stadens
ytterområden.
Olika sätt att dämpa hastigheter och
reglera biltrafiken fördröjer oftast även
busstrafiken. Jämfört med en helt ostörd
färd med hastighetsgränsen 50 km/tim,
innebär ett stopp vid en trafiksignal en
fördröjning på cirka 20–30 sek om busstrafiken inte är prioriterad i signalomloppet.
Fler exempel på fördröjningar ges i tabell
7.5:2. De är resultat från färdtidsmätningar
i Malmö och Lund.132

130 Skåne
trafiken (1997).
Skånetrafikens
(Länstrafiken
Malmöhus)
resvaneundersökning 1997.
131 Uppgifterna i detta avsnitt
är i huvudsak
hämtade från
färdtidsmätningar
som genomförts i
ett tiotal svenska
städer under de
senaste 5–6 åren
132 Wendle,
Björn (1997).Vad
fördröjer bussen?: en studie
av stadsbusstrafikens framkomlighet och förslag till
framkomlighetsfrämjande åtgärder. Examensarbete, Institutionen
för Trafikteknik,
LTH.

Central bussgata med hög ytjämnhet i Lorient, Frankrike. Genomkörningsbar rondell för bussar med väjningsplikt inuti cirkulationsplatsen.
Inga trafiksignaler behövs. Foto: Sven-Allan Bjerkemo.
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133 Kronborg, Peter &
Andersson PG
m.fl. (2000).
Hopklumpning
av bussar vid
tät stadsbusstrafik, TFK rapport
2000:2.

Vid tät stadsbusstrafik i blandtrafik
med turtäthet på 10 minuter eller mindre,
uppkommer lätt dålig regularitet och
hopklumpning av bussar.133 Det kan orsakas av många påstigande vid en hållplats,
fördröjning i en korsning, trängsel eller av
annan trafik.
En bakomliggande buss kan då köra
ikapp framförvarande. Den första bussen
får mycket resenärer och blir ytterligare
försenad medan den efterföljande får få
resenärer.
Ett effektivt sätt att motverka hopklumpning är att ge kollektivtrafiken egna
körfält och prioritet i trafiksignaler och
andra korsningar precis som för spårväg.
Sådana modernt utformade bussystem kan
klara turtätheter ner till två minuter med
hög regularitet.
Trafikeringskoncept

Ett lokalt kollektivtrafiknät bör byggas upp
kring ett stomnät med hög turtäthet, korta
åktider och en tydlig, lättbegriplig struktur. I de flesta fall innebär det att linjerna
bör gå radiellt mellan de stora bostadsom-

rådena och genom centrum. Linjearmarna
bör kopplas samman så att bytesbehovet
blir så litet som möjligt.
I städer med flerkärniga strukturer
(stadsdelar med stadsdelscentrum) är det
viktigt att ha en lokal försörjning inom
stadsdelen. Den bästa trafikeringsstrategin
i sådana fall är linjer som relativt rakt från
ytterområden passerar stadsdelscentrum
på väg in mot tätortscentrum.
I några fall kan det vara en lösning att
ordna tangentiella förbindelser som inte
passerar centrum. Det kan oftast bara bli
aktuellt i större städer, eftersom det är
svårt att få ett tillräckligt stort resande för
att få en attraktiv turtäthet. Linjerna bör
samlas i tydliga stråk, särskilt i centrala
tätortsdelar, gärna gemensamma med
den regionala kollektivtrafiken och med
gemensamma hållplatser. Man får då en
högre turtäthet i det gemensamma stråket
och kan då byta utan att behöva åka in till
centrum och ut igen. Fysiska åtgärder för
högre framkomlighet ger större effekt och
blir mer motiverade.
Lokala linjer och regionala linjer bör

samverka. De regionala linjerna bör om
möjligt passera de tyngsta målpunkterna
som skolor och sjukhus, halvexterna centrum och köpcentra så att dessa kan nås
utan byte.

>>

En bra trafikering bör ha:

1. Ett basutbud som vänder sig till det stora
flertalet i form av ett stomlinjenät med god
turtäthet större delen av dygnet, samt ett
lokallinjenät inklusive servicelinjer om underlag finns för det.
2. Finns det marknad för anpassade linjer,
t.ex. arbetsplats- och pendlarlinjer, så kan
man ha det, men de bör då i princip vara
självfinansierande.
3. Ett utbud av samhällsbetalda resor – dvs.
resbehov som samhället anser det är motiverat att betala för eller måste tillgodoses
utöver basutbudet, t.ex. skolskjutsar, sjuk
resor och färdtjänst.

Tabell 7.5:3. Värdering av restid. Restid består av alla delar
i reskedjan. Varje del i reskedjan multipliceras med sin vikt.
Värderingen gäller hela Sverige.
Del i reskedjan

Vikt

Åktid

1,0

Gångtid

2,0

Väntetid 0–10 min

2,0

> 10 min

1,0

Bytestid

Tabell 7.5:4. Kvalitet avseende gångavstånd

2,0

Bytesstraff

5 min per byte

Tid stående 0–10 min

1,4

> 10 min

1,6

Tid för trängsel

+0,1

Förseningstid

4,0

BEDÖMNING AV TRANSPORT
KVALITETEN
Tillgänglighet

Den viktigaste kvaliteten är den tillgänglighet som kollektivtrafiken erbjuder,
dvs. möjligheterna att med kollektivtrafik
kunna nå olika målpunkter. Cirka en
tredjedel av befolkningen är helt beroende
av kollektivtrafik för att de inte har körkort
eller bil. Det innebär att upp emot hälften
av befolkningen är helt eller delvis beroende av kollektivtrafiken.
En illustrativ redovisning av tillgängligheten är att på en karta binda samman
punkter som har samma restid eller
restidskvot till centrum eller annan viktig
målpunkt, s.k. restidsisokroner. De kan
kompletteras med beräknat antal personer
som finns inom olika restids- eller restids
kvotsintervaller.
Ett annat analyssätt är att beräkna
åtkomligheten för antal arbetstillfällen,
serviceutbud av olika slag m.m. som
finns inom olika restidsintervaller.
Redovisningssättet är vanligt för regionala transportanalyser för att beskriva
tillgängligheten med olika färdsätt till/för
olika utbud.
Äldre och funktionshindrade har särskilda krav för att kunna utnyttja kollektiv
trafiken. För funktionshindrade får inte
gångavstånden vara för långa, gångvägarna
får inte ha trappor eller för brant lutning.

Nät

Gångavstånd

Stomnät

Högst 400 m till 90 procent av bostäder (kan vara
lite längre i glesa områden och kortare i flerbostadsområden).
Högst 200 m till tunga målpunkter.

Servicelinjenät

Högst 100 m till viktiga målpunkter som äldre
boende, sjuk- och hälsovårdsinrättningar.
I övrigt högst cirka 200 m.

Kantstenen ska vara förhöjd till 17 cm för
att underlätta av- och påstigning.
Taktila plattor eller ledstråk underlättar
för synskadade att orientera sig. Ytorna
måste vara jämna, väl snöröjda och halk
fria. Vid hållplatserna bör det finnas sittplats och god allmän belysning. Det senare
är också viktigt för tryggheten. De flesta av
dessa åtgärder är också till fördel för övriga
resenärer.
Väntetiden och bytestiden värderas som
betydligt mer besvärande än åktiden, se
tabell 7.5:3. Hur mycket mer beror bl.a. på
vilken grupp av resenärer det gäller, unga
eller gamla, med eller utan funktionshinder, ändamålet med resan, bekvämlighet
och komfort i bytespunkten samt om
möjlighet finns till service och meningsfull
sysselsättning. Äldre och funktionshindrade värderar gångtid och byten högre än
övriga.

standard, framkomlighetsåtgärder och gör
det enklare att byta och förstå nätet.
Gångavstånden till hållplats avgör
maskvidden i nätet. För stomnätet, där
turtäthet prioriteras högt, bör man därför
inte ha för liten maskvidd. För servicelinjer
som riktar sig till äldre och funktionshindrade måste däremot gångavstånden vara
korta, se tabell 7.5:4.
Gångavståndet till besökspunkter bör
inte överstiga bilistens gångavstånd från
större parkeringsanläggningar. Hållplats
erna bör ligga närmare entréerna än vad
parkeringsplatserna gör.
Vid planering av bebyggelse måste
därför stor hänsyn tas till möjligheterna
att skapa korta gång- och cykelavstånd till
hållplatserna. Gång- och cykelvägarna bör
ha god standard inklusive belysning, vara
gena och naturliga och helst en del av det
överordnade/primära nätet.

Nätets struktur

Restid

Det lokala kollektivtrafikätet ska binda
samman viktiga målpunkter i staden samt
ge god anslutning till knutpunkter för
regional och interregional trafik. Viktiga
målpunkter är skolor, sjukhus, större
arbetsplatser, köpcentrum, tätorts- och
stadsdelscentrum samt bostadsområden.
Nätet bör vara uppbyggt så att man
minimerar byten. Det är en fördel om linjer följs åt i stråk. Det ger förutsättningar
för hög turtäthet, hållplatser med hög

Kvoten mellan restid (gångtid, väntetid,
åktid och eventuell bytestid) jämfört med
bil bör inte överstiga 1,5 á 2. Då minskar
andelen som väljer att åka kollektivt, se
avsnittet Resenärens anspråk. Vid lokalisering av ny bebyggelse bör man beräkna
förväntade restidskvoter för den nya
bebyggelsen.
Restider över 30 minuter i tätort bör
undvikas. Direktlinjer eller andra åtgärder
bör då övervägas i de viktigaste tidslägena.
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”Ny spårväg har i många städer blivit en symbol
för en modern och attraktiv innerstad.”

Tabell 7.5:5. Kvalitet avseende turtäthet
Turintervall minuter

242
7.5
Kollektivtrafik

Önskvärd nivå

Maximalt

Stor stad, mer än 50 000 inv.

10–15

30

Liten stad, mindre än 50 000 inv.

15–20

60

Turtäthet är också en viktig kvalitetsfaktor, se tabell 7.5:5. Hög turtäthet gör
kollektivtrafiken mer attraktiv, mer anpassad till olika resenärers aktivitetsmönster,
minskar den genomsnittliga väntetiden
och därmed den totala restiden. Särskilt
om man skall göra ärenden under resan
blir turtätheten extra viktig eftersom man
då får vänta flera gånger. Högre turtäthet
ger också vanligen ökat resande.
Hög turtäthet förutsätter stort resandeunderlag. Turtätheten måste därför ställas
i relation till det och kan behöva varieras
under dagen och veckan. Om möjligt bör
man sträva efter 10-minuterstrafik på linjer med stort resande. Turintervallen bör
vara jämnt delbara med 60 så att samma
minuttal återkommer timme efter timme.
Det kallas styv tidtabell.
Säkerhet

Generellt är kollektivtrafiken mycket säker.
Det gäller i synnerhet i fordonet. Olyckor
händer däremot på hållplatserna och på
väg till och från dem.
Forskning på Lunds Tekniska Högskola
har visat att en kollektivresa är osäkrare än
en bilresa om man tar med vägen till och
från hållplatsen. Därför bör man se över
gångvägarna och hållplatserna så att de blir
säkra. Genom att bygga s.k. stopphållplatser
(hållplatser där omkörning inte är möjlig
när bussen är på hållplatsen) ökar trafik
säkerheten också för andra trafikanter.

Trygghet

Många resenärer känner sig otrygga när
de åker kollektivt under dygnets mörka
timmar. Det gäller i högre grad kvinnor
än män. Otrygghet upplever man även
vid promenad till och från hållplatsen, på
hållplatsen och i fordonet. God allmänbelysning är viktig och att det inte finns
vegetation eller annat som ger dolda ytor
och överraskningsmoment.
Smala broar och gångtunnlar upplevs
ofta som obehagliga om man skulle möta
någon. Om möjligt bör man lägga hållplatser och gångvägar så att det finns folk eller
bebyggelse i närheten.
Pålitlighet

Att kunna lita på kollektivtrafiken är en av
de viktigaste kvalitetsfaktorerna ur resenärernas synvinkel. Bussen ska komma i
rätt tid, byten måste fungera. För att få god
pålitlighet och regularitet behöver busstrafiken ha god framkomlighet i gatunätet
och företrädesrätt före annan trafik.
Komfort

Hållplatserna bör ha rätt utformning, bra
väderskydd, belysning och information,
sittmöjligheter och hög plattform. Bussfickor i stadsmiljö bör undvikas för att inte
förlora tid och komfort. Tvära svängar i
gatuhörn bör undvikas.
Hastighetsdämpande åtgärder bör
undvikas helt. Om gupp används ska de

uppfylla de utformningskriterier som
överenskommits mellan branschen,
arbetsmiljörådet och f.d. Vägverket. Egna
körfält, signalprioritering m.m. bidrar som
regel till höjd komfort.

MODERNA KOLLEKTIVTRAFIK
SYSTEM
Spårvägstrafik

Under 1990-talet och början av 2000-talet
har flera nya spårvägssystem öppnats för
trafik i Europa och i andra delar av världen,
exempelvis i Strasbourg, Rouen och Lyon.
Andra exempel är Saarbrücken i Tyskland
och Aten i Grekland.
Frankrike har varit föregångsland. Av de
17 nya system (2008) som byggts har dock
endast två avsett städer med mindre än
300 000 inv. De har också haft generösa
statsbidrag som syftat till att styra bort
från ännu dyrare tunnelbanor.
Spårvägssystem ger långsiktigt stabil
struktur för lokalisering av arbetsplatser
och bostadsområden samt vid val av arbete
och fritidsaktiviteter. Hammarby Sjöstad
och Sickla i Stockholm är exempel på
exploateringsområden där staden arbetat
aktivt med en samordnad planering av
spårväg och bebyggelse.
Ett tidigt exempel i Sverige finns i
Norrköping, där spårvägen successivt
byggdes ut till Klockaretorpet, i takt med

FAKTA Vanliga utformnings
principer för spårväg
> Egen banvall, avskild från all
annan trafik (utom vid plankorsningar).

> Avskilt spårområde i gatunivå
men skilt från övrig trafik med
markeringar eller fysiska hinder.

> Gatuspår i gatuytan som även är
avsedd för vägfordon och cyklister, ibland endast för fotgängare
och cyklister.

att bebyggelsen växte fram på 1970-talet.
Under 1900-talets första hälft fanns spårvägstrafik i 13 städer i Sverige.
De flesta avvecklades under mitten av
1900-talet. För närvarande finns spårvägstrafik bara i Göteborg, Norrköping och
Stockholm. Det förekommer diskussioner
och planering för spårvägssystem på flera
orter i Sverige, t.ex. Linköping, Helsingborg, Lund och Malmö
Ny spårväg har i många städer blivit en
symbol för en modern och attraktiv innerstad. Nya spårvägar är oftast framgångsrika eftersom de i regel ofta är en del av en
väsentlig stadsmiljöomvandling, satsning
på hållbara transporter och restriktioner
mot biltrafik.
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Varför spårväg – kännetecknande
egenskaper

Strasbourgs spårväg. Foto: Thomas Johansson.

Spårvägslinjer kan fylla olika funktioner
i städernas kollektivtrafiksystem. Tvärbanan i Stockholm erbjuder exempelvis
bytesmöjligheter till radiella pendeltågsoch tunnelbanelinjer och förbinder
halvcentrala bebyggelseområden med
varandra.
Spårväg kan på olika sätt integreras med
annan trafik och dras fram i gågator där
biltrafiken inte är tillåten eller är starkt
begränsad. Om spårvägen ligger i gräsmatta dämpas ljudet från spårvagnarna
ca 1 dBA.
Skillnaden i krav på gatuutrymme

per passagerare i bil respektive spårvagn
är tjugofaldig. Bredden på en modern
spårvagn är ofta 2,65 meter vilket kräver ca
7,5 meters bredd för dubbelriktad trafik.
Merparten av stadsspårvagnarna i Europa
är dock endast 2,4 meter av utrymmesskäl.
Spårvägar är komplicerade trafiksystem
med bl.a. spår, kontaktledningar, signalsystem, uppställningsområde med verkstad,
trafikledningscentral, trafikantinformationssystem, prioritet i trafiksignaler samt
avancerade fordon. Spårvägssystem är

svåra att ställa om vid trafikstörningar och
har höga geometriska krav på stadsmiljön.
Säkerheten på egen bana är god som för
all spårtrafik. I stadsmiljö kan kommunal
stängselplikt dock bli aktuell. I blandtrafik
rekommenderas oftast staket mellan
spåren för att hindra andra trafikanter
att korsa spåren och undvika potentiella
säkerhetsrisker.
Utomlands krävs ofta överstora ljussignaler i korsningar av säkerhetsskäl. Hållplatser
och korsande gång- och cykelstråk är ofta

Om spårvagnen ligger i gräsmatta dämpas ljudet med ca 1 dB(A). Bilden är tagen i Hammarby Sjöstad. Foto: Malin Rosén.
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olycksdrabbade. God utformning och hög
säkerhet bör därför alltid eftersträvas.
Moderna bussystem har idag kommit
ifatt spårvagnar vad avser nivåfritt insteg,
tät kantstensangöring, anpassning för
äldre och funktionshindrade samt mjuk,
komfortabel färd på egen bana.
När kan det vara aktuellt att införa
spårväg?

Nantes, en av de första och ledande
nya spårvägsstäderna i Frankrike, gör
bedömningen att spårväg bör övervägas då
resande i storleksordningen 25 000–
40 000 resande per dygn kan förväntas.
En tumregel skulle kunna vara att om
trafikantunderlaget är stort och jämnt
under dagen på en längre gemensam
sträcka skulle spårväg vara att föredra. Om
sträckan är kort och resandeströmmarna
snabbt förgrenas i mindre belastade stråk
är buss det lämpligaste trafikslaget.
Ytterligare en indikation för busstrafik
är om anläggningskostnaderna måste
hållas låga. Om strävan är att utveckla
cityområden med kollektivtrafik på

gågator är spårväg att föredra, tack vare
dess höga acceptans. och som verktyg för
stadsförnyelse.
Den kritiska konkurrensytan mellan
buss och spårvagn finns i intervallet
mellan 4 000 och 10 000 trafikanter per
timme och riktning. I det intervallet kan
både spårvagn och buss vara ett bra val ur
trafikförsörjningssynpunkt.
Under 2005 avslutades eu-projektet
HiTrans som analyserade hur kollektivtrafiken i medelstora städer med 100 000–
500 000 invånare kan förbättras och göras
attraktivare. I projektet studerades bl.a.
olika indikationer för att etablera spårväg.
Kostnader

Jämfört med moderna bussystem har
spårvägssystem betydligt högre investeringskostnader eftersom de kräver
egen infrastruktur och speciella fordon.
Kostnaden för en spårvagn är 20–30 miljoner kronor beroende på fordonstyp. För
infrastrukturen varierar kostnaden mellan
9 och 15 miljoner kronor per kilometer.
Ett spårvägssystem är ungefär tre gånger

så dyrt i genomsnitt som ett modernt
buss-system. Driftskostnaderna är lägre
per passagerare vid spårvägsdrift än vid
busstrafik först vid relativt högt utnyttjande av spårvagnens kapacitet. I samhällsekonomiska kalkyler kan det därför
vara svårt att ”räkna hem” spårvägssystem.
Spårvägar uppfattas i många sammanhang som dyra och trafiken oflexibel.
Linjenätet kan inte byggas ut eller förändras lika lätt som ett linjenät för busstrafik.
Ofta krävs anslutande busstrafik, vilket
kräver färdmedelsbyte, som av trafikanterna kan uppfattas negativt och kan vara
svårt att planera och strukturera effektivt.
Spårvägens linjestruktur är däremot tydlig
och stabil.
En vanlig uppfattning har varit att
spårvagnstrafik i sig själv drar till sig
ökat resande. Milena Scherer har i sin
doktorsavhandling (2013), jämfört ett stort
antal buss- och spårvägslinjer. De fann
ingen signifikans alls för att spårväg skulle
medföra ökad resbenägenhet. Ger man
busstrafik motsvarande standard får man
samma effekt på resandet.

Nantes Busway, Frankrike. Centrala busskörfält, god stadsmiljö, hög turtäthet och regularitet bidrar till högt resande. Nersänkt köryta vid hållplatsen
ger tät kantstensangöring, nivåfritt insteg och hög komfort. Butiksentréer nära hållplatsen är en del av BHLS-konceptet. Foto: Nantes Metropole (t.v.) och
Sven-Allan Bjerkemo.

Spårtrafikens mellanformer

Runt sekelskiftet har nya mellanformer
mellan buss och spårvagn utvecklats, ofta
kallade ”gummihjulsspårvagnar”, Tramway
sur Pneu. Syftet har varit att skapa kollektivtrafiksystem med spårvägens egenskaper men till betydligt lägre kostnad.
De marknadsförs konsekvent som spårväg, ”tram”. Fordonen rullar på gummi
hjul, har olika principer för spårstyrning
med särskilda egenskaper som gör dem
enklare att införa i befintlig stadsmiljö
och till lägre kostnader än spårväg. Fordonen levereras normalt endast från den
ursprungliga tillverkaren.
Duospårvagnar kan trafikera både
spårväg och järnväg med samma spårvidd.
De är utrustade med dubbla strömförsörjningssystem för trafik på spårvägsnät
respektive på elektrifierade järnvägsnät
eller dieselelektrisk drift. Omkoppling sker
automatiskt när vagnen passerar från det
ena bansystemet till det andra.
De kan därmed trafikera befintliga
lokala järnvägslinjer, återuppta passagerartrafik på nedlagda banor och stationer.
Behovet av byten minskar genom att fler
kan resa från start till mål utan omstigning.
I regioner kring städer med glest
utnyttjade eller nedlagda järnvägslinjer
kan befintlig infrastruktur användas,
vilket har stor betydelse för kostnaderna.
Samtidig trafik på banor med järnvägs

trafik är inte tillåtet enligt den internationella järnvägsunionen uic:s regler, såvida
fordonen inte har samma säkerhetsnivå
(starka vagnkorgar, varningssystem mm)
som järnvägsfordonen. De system som
körs på banor med järnvägstrafik utnyttjar
därför ”Shared Track”, dvs. att ev. järnvägstrafik tillfälligt stängs av.
brt och bhls

brt, Bus Rapid Transit utvecklades i usa
och avsåg från början snabba bussvägar för
de som inte hade råd med bil. Konceptet
fick en renässans vid utbyggnaden av
Curitiba under 1970-talet. Det förnyades
i usa under 1990-talet med fokus på hög
hastighet.
bhls är en förkortning av Buses with
High Level of Service. Det är en utveckling
av brt-konceptet på franskt initiativ,
Buses a Haut Niveau de Service. Franskans
”Service” betyder inte bara kvalitet, utbud
utan har även innebörden gynna, helhetstanke, omsorg, sofistikeringsgrad.
brt har traditionellt fokus på själva
busstråket, den tekniska lösningen samt
kort restid. bhls-konceptet innebär en
utvidgad helhetssyn på kollektivtrafik,
hållbara transporter och stadsutveckling
med fokus på regularitet, pålitlighet, samverkan med och anpassning till stadsmiljön och andra trafikslag, dvs. del i hållbar
stadsutveckling med den europeiska
staden som utgångspunkt.

FAKTA BRT

>

Tre nivåer av brt används:

Full-brt, ”metrostyle” där man
efterliknar metrosystem med separata bussvägar och stationer med
planskilda korsningar och accessvägar samt förvisering av färdbevis.
Välkända exempel är Curitibas
centrala busstråk och Transmilenio
i Bogota.
brt-Lite, som vanlig busstrafik men
signalprioritering och längre hållplatsavstånd för ökad reshastighet.
brt-Heavy, infördes 2006 som en
mellanklass med separat körutrymme och förtursrätt för att spara
körtid och garantera pålitlighet och
regularitet.
Samtliga grupper förutsätter ett
unikt varunamn, ”branding”. Se även
– brt Planning Guide 2007
– The brt Standard 2013
– www.itdp.org

Ett av de mest kända och välutvecklade
bhls-systemen är BusWay i Nantes med
33 000 påstigande per dygn (2013). De inre
körfälten på en tidigare motorvägsinfart
har gjorts om till bussbana.
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FAKTA BHLS-receptet
Linjesträckning

> Gen med företrädesrätt för mjuk,
effektiv körning och regularitet
Välutvecklade hållplatser, hög tillgänglighet

> Funktionsanpassade, tät kant
stensangöring, nivåfritt insteg
Quality Bus Corridors, QBC, i Manchester, England. QBC är ett framgångsrikt arbetssätt för samverkan mellan stadsmiljö, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, accessvägar till
hållplatser med bra kvalitet och trafikering. Foto: Sebastien Rabuel, certu Frankrike.

> Långa, trängselfria väderskydd
> Markerade stopplägen för dörrar
> Realtidsinformation, även för
anslutningar

> Nära till service och arbetsplatser

> Anpassning av anslutande
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Hittills har man använt vanliga Mercedes ledbussar i ner till 2,5 minuterstrafik.
Turtätheten är aldrig lägre än 6 minuter
i lågtrafik. Dubbelledbussar planeras bli
införda.
Ledbussarna har fyra breda dubbeldörrar varav en har automatramp som alltid
skjuts ut vid ett markerat läge. Med långa
väderskydd får man en bra trafikantpositionering och snabbt resandeutbyte.
Regulariteten är mycket hög, särskilt
i högtrafik, något bättre än för deras tre
spårvägar. Ingen allvarlig olycka har hänt
sedan 2006 medan det för spårvägarna
sker 2–3 allvarliga (bil-)olyckor per år.
I systemkonceptet ingår även pendlar
parkeringar, anpassning av lokalbuss- och
cykelnät samt lokalisering av butiksentréer
direkt mot hållplatserna.
Nantes driver även Chronobusprojektet,
åtgärder i det vanliga busslinjenätet för att
öka framkomlighet och rättidighet. Målet
är att bussen ska vara högst 1 minut försenad. Åtgärderna har varit framgångsrika
med resandeökningar på ca 20–25 procent.
Quality Bus Corridor, qbc, är ett likartat
koncept som bhls. Det har utvecklats i
Storbritannien, bl.a. i Manchester. Man
betonar vikten av att arbeta med hållplatsen och vägen dit för resenären, Customer

Front Perspective, samt att förnya stadsmiljön minst ett kvartersdjup ut med hela
stråkets längd.
Åtgärderna redovisas i en Whole Route
Implementation Plan, wrip. Samarbetet
med operatören och de ömsesidiga
åtagandena sammanfattas i Management
Schemes. Resultaten är påtagliga, 20 procent ökat resande – och 20 procent färre
olyckor.
Studier i Europa och usa har visat
att acceptans och resande för moderna
brt/ bhls-system är helt likvärdigt med
spårväg (Department of Transportation,
fta 2009).
Detsamma gäller stadsmiljö, resandekomfort m.m. Förutsättningarna för
anpassning till stadsmiljön är något
gynnsammare eftersom de ställer mindre geometriska krav än spårväg. brt/
bhls-koncepten och användning av
dubbelledsfordon har inneburit att det
kapacitetsgap som funnits mellan vanlig
busstrafik och spårväg numera kan täckas
upp. Det ger betydligt större möjligheter
att erbjuda en kollektivtrafik som väl
motsvarar spårvagn vad avser resandeoch stadskvalitet men till en kostnad som
bättre motsvarar det faktiska kapacitetsbehovet.

trafiknät och kollektivtrafik
(hierarcisation)

> Cykelparkering, pendlarparkering
Stadsmiljö & fordon; synbarhet,
identitet

> Hög stadskvalitet för hela
stråket

> Tydlig identitet för kollektiv
trafiken

> Särskilda fordon, hög kvalitet,
identitet

> Breda dubbeldörrar, nivåfritt
insteg

> Bytesinformation i realtid i
fordonen för ökad trygghet och
förberedd, snabb avstigning
Trafikering

> Hög pålitlighet och regularitet
> Effektiv obruten färd för hög
komfort

> Enkelt betalsystem för snabb
påstigning
Branding, varumärkesbyggande

> Lättfattligt namn, identitet
> Designidentitet fordon, håll
platser

> Kunskapsbyggande, marknads
föring

247
7.5
Kollektivtrafik

”En attraktiv och väl fungerade
kollektivtrafik har en nyckelroll
i ett hållbart transportsystem.”
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7.6 Stationer
INLEDNING

Stationer används här som ett samlat
namn för större bytespunkter främst
mellan olika kollektivtrafikslag men också
med angöring för gång-, cykel- och biltrafik. Traditionellt har begreppet station
använts för järnvägs- och busstrafik och
ibland på senare år benämnts resecentrum.
Resandeservicen varierar starkt mellan
små och stora stationer beroende på flödet
av människor, väntbehov och resmönster.

Den ökande pendlingstrafiken på tåg,
nya stationslägen i samband med ändrade
bansträckningar och planeringen för nya
snabbtågsbanor innebär att stationernas
läge och utformning får en ökad betydelse
för stadens trafiksystem och därmed dess
utveckling.
Detta avsnitt är en översikt över statio
nernas roll i staden och hur stationerna
bör utformas. För ytterligare fördjupning
rekommenderas Trafikverkets Stationshandbok (2013).

Stationen är en knutpunkt för alla transportslag och en central plats i stadens trafiksystem. Illustration: Hans Gillgren.

TÅGRESANDE VIKTIGT FÖR EN
HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Triangeln i Malmö. Foto: Kasper Dudzik.

Person- och godstransporter på järnväg är
säkra och miljövänliga ur energi- och luftföroreningssynpunkt. Dock innebär buller,
vibrationer och säkerhet för närboende
vid bl.a transporter av farligt gods krav på
goda lösningar.
Tågtrafik kräver stora investeringar i
järnvägssystem och spårtrafikfordon men
har lång livslängd och stor kapacitet till
låga driftskostnader.
Järnvägsdragningar för snabbtågstrafik
kräver stora kurvradier och svaga lutningar
som i kuperade landskap innebär broar
och tunnlar. Säkerheten kräver planskilda
korsningar och buller innebär behov av
avskärmningar intill bebyggelse.
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Planer på ny station i Norrköping en bit från den nuvarande med
stadsbebyggelse intill. Källa: Norrköpings kommuns hemsida.
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I början av 1990-talet inleddes i Sverige
en satsning på järnvägsnätet för att
främja miljövänliga, långsiktigt hållbara
transporter och ökad transportkvalitet.
Sedan 1990-talet har resandet på järnväg
ökat starkt, främst i form av ökad regional
arbetspendling.
För att möjliggöra ett hållbart resande
med järnväg är det väsentligt att utveckla
goda stationslägen, samverkan med andra
trafiknät och samspel med omgivande
bebyggelse.
Tågtrafikens strategiska fördelar, utöver
att vara miljövänlig, kan sammanfattas i
följande punkter:
> Snabba, komfortabla resor med möjlighet att t.ex. arbeta under resans gång.
> Egen bana som möjliggör hög framkomlighet, regularitet och punktlighet.
> Korta stationsuppehåll tack vare många
dörrar för på- och avstigning, i förväg
köpta färdbevis och visering ombord.
> Centrala stationslägen ger närhet till
viktiga målpunkter i staden.
Tåget har betydelse för den regionala
utvecklingen

Vi bor och arbetar inte längre i vårt närmaste grannskap där vi kan pendla fram
och tillbaka med den lokala busslinjen.
Det ställer större krav på samverkan
mellan lokal och regional kollektivtrafik
för dagliga resor.

Tågtrafiken har stor betydelse för de
funktionella regionernas utbredning då
pendling ofta är snabbare och effektivare
med tåg än bil särskilt över längre avstånd.
Strategiskt placerade och väl utformade
stationer skapar förutsättningar för funktionella transportkedjor av sådan kvalitet
att de upplevs som minst likvärdiga sina
motsvarigheter på vägsidan.

STATIONEN I STADEN
Stationslägen – en strategisk resurs i
kommunens planering

Spår och stationer i bebyggelsen eller nära
intill samt möjligheter till nya stationslägen är en väsentlig del i såväl den kommunala planeringen som i Trafikverkets
planering av trafiksystemet.
Nya stationer – nya platser i staden

Planeringen bör utgå från nuvarande och
möjliga framtida stationslägen, framtida
tågtrafik och tågresande samt möjligheter
att skapa bebyggelse nära stationen med
service, arbetsplatser och bostäder. Nya
stationslägen ger en möjlighet att utveckla
nya stadsdelscentra med service och
handel som blir viktiga platser i stadens
utveckling. Landskrona utvecklade ett
stadsdelscentrum intill den nya stationen
när järnvägen drogs i kanten av staden.
Botniabanans nya station Umeå östra har

gett en ny möjlighet till platsbildning där
den äldre rutnätsstaden möter Universitetsstaden. I Norrköping innebär planerna
för nya snabbtågsstation vid Ostlänken att
kommunen arbetat med stadsutveckling i
anslutning till ett nytt stationsläge.
Stationen ska binda ihop staden

Det är en fördel om stationen ligger
nära viktiga målpunkter såsom bostäder,
arbetsplatser, samhällsservice, utbildning,
kommersiell service osv.
För att skapa goda bytesmöjligheter är
det angeläget att lokalisera bytespunkter
för regional och lokal busstrafik till samma
plats som tågtrafiken. Bussarna, särskilt de
lokala, bör ha hållplatser i nära anslutning
till tågen. Omstigning mellan bussar och
tåg bör ske med en kort gångsträcka, gärna
under tak.
En station ska binda ihop en stad istället
för att, som järnvägen traditionellt har
varit, vara en barriär i staden. Helst bör
centrala bekväma gång- och cykelstråk gå
via stationen eller nära den.
De flesta nya och ombyggda stationer
har också utformats så att de kan nås från
två håll och samtidigt ge en bra passage
för gång- och cykeltrafik. I exempelvis
Katrineholm, Eskilstuna, Uppsala, Bollnäs
och Umeå finns välutformade gångtunnlar
under järnvägsspåren som knyter samman
stationen med bebyggelse på andra sidan
banan.

Landskrona nya station i stadens utkant har
utformats som en plats med varuhallar och
resandeservice. Foto: Thomas Johansson.

Tunnel för gång- och cykeltrafik i Bollnäs. Plattformen har en extra utgång till tunneln under
taket. Ur Stationshandboken.

Målpunkter på vägen till och från
järnvägsstationen

För den som cyklar från bostaden till
stationen är det praktiskt om det på väg
till stationen går att lämna barnen på
förskolan. Omvänt är det smidigt om
man kan handla vid stationen och hämta
barn på vägen hem eller uträtta andra
vardagliga ärenden. Man får då ett effektivare utnyttjande av trafiknäten, kan ge
dem mer kvalificerad utformning, skapar
förutsättningar för sociala kontakter och
mindre biltrafik i bostadsområdena. Viktiga målpunkter bör alltså lokaliseras nära
stationen eller vid ”allfarvägen”, stadsdelens huvudstråk och inte vid sidan om.
Stationens influensområde
Lund C med gångbro över spåren med nedgångar till plattformarna. Ur Stationshandboken.

I orter där det finns målpunkter utmed
hela spårområdet och förbindelsen till
plattformarna är planskild men placerad
i ena änden av dessa, upplevs barriär
effekten som större och det är vanligt att
resenärerna utsätter sig för fara genom
att gena till tågen över spåren. I dessa fall
bör man undersöka om det är möjligt
att bygga ytterligare en planskild entré
i andra änden eller i ett centralt läge på
plattformen.

Lund Centralstation är ett gott exempel
på en integration i stadsbebyggelsen och
samordning mellan regional tåg- och
busstrafik. Gångbron över spåren fungerar
som en sammanbindande länk i staden.
I Halmstad och Skövde binder en gångbro
samman den gamla järnvägsstationen med
en bussterminal på andra sidan spåren.

Stationens lokalisering i staden påverkar
både resenärsunderlaget och tillgänglighet
till stationen. En äldre tumregel anger
att man som potentiellt resandeunderlag
för en station bör räkna med boende och
arbetsplatser 1 km gångväg från stationen samt 50 procent av de boende och
anställda inom avståndszonen 1–2 km.
Tanken är att man utan större uppoffring
kan gå och cykla 1 km till stationen. Skälet
till att man bara tar med halva underlaget
i ytterzonen mellan 1 och 2 km är att den
inte ska få för stor tyngd. Zonens yta är ju
tre gånger större än ytan i den inre cirkeln.
Studier i Köpenhamn har visat att
accepterat verkligt gångavstånd är 700–
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Vid flera av
Köpenhamns
metrostationer
har kontor
lokaliserats.
Foto: Hans Gillgren.
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800 m. Där har man dock ofta tillgång till
både cykel och en tät busstrafik som kan
användas för resor till stationen eller som
alternativ till tågresa.
Stationens influensområde beror också
på vilka alternativa transportmöjligheter
som finns, turutbud och lämpliga tidslägen
för resan, hur anslutningsresan ser ut i den
andra änden, biljettpris m.m.
Markanvändning vid stationen

Studier i Köpenhamn visar att tidsavståndet till stationen har stor betydelse för
hur stor andelen kollektivtrafikresor blir.
Avståndet till Köpenhamns centrum, har
svagare inverkan. Verksamheternas lokalisering och täthet kring stationsläget är
viktigare än det totala resavståndet. Andelen anställda som går, cyklar eller åker
kollektivt är 40–60 procent i stationsnära
lägen jämfört med enbart 15–25 procent
för icke stationsnära lägen.
Kontor

Kontor nära stationen minskar bilanvändningen och ger i genomsnitt 10 km kortare
körsträcka med bil per anställd och dag
jämfört med mindre välbelägna kontor.

Bostäder

Effekten av stationsnära boende är mindre
och mer osäker med kraftiga variationer.
De som bor nära en station använder dock
bilen i genomsnitt 5 km mindre per dag.
Den dagliga reslängden för boende på
olika avstånd från centrum är likartad oavsett om man utgår från totala antalet resor,
inkomstnivå, körkortsinnehav, biltillgång
eller barn i familjen. Socioekonomiska
faktorer har således liten betydelse.
Blandad stad

Köpenhamnsexemplet visar att bostäder
bör lokaliseras nära affärscentrum för att
minska biltransportarbetet. Blandning av
bostäder och arbetsplatser nära stationer
ger också en jämnare dygns- och riktningsfördelning för tågtrafiken.

påverka färdmedelsvalet ytterligare i riktning mot ett hållbart transportsystem.
Samma tydliga effekt uppnås inte vid
lokalisering av arbetsplatser nära buss
trafikknutpunkter. Sannolikt finns dock
en viss effekt men den är troligen betydligt
svagare och därmed svårare att påvisa.
En förklaring till att koncentrerade
arbetsplatser nära stationer har störst
inverkan på färdmedelsvalet är att de ger
upphov till ”Many to one”-resor med en
gemensam sista del där närheten till stationen får stor betydelse. Ett bostadsområde representerar ”many to many”-resor
med varierande målpunkter och ändamål.
Stationsnära boende får därför mindre
inverkan på färdmedelsvalet än stationsnära arbetsplatser.
Snabbare med tåg

Färre p-platser ger mer kollektivresande

Andelen kollektivresor för stationsnära
arbetsplatser ökar om det finns parkeringsrestriktioner. I stationsnära lägen med hög
tillgänglighet för cykel- och kollektivtrafik
kan det därför vara motiverat att reducera
tillgången till bilplatser för bebyggelsen
eller kombinera bilplatsutbudet med en
konsekvent avgiftspolicy om man vill

En generell förklaring till att människor
väljer tåg som färdmedel är att tåget har
en avsevärt högre färdhastighet än bussen.
Sannolikheten att en person bor och arbetar inom rimligt restidsavstånd blir mycket
större för snabba tågresor än för bussresor.
Tågtrafikens influensområde blir större,
vilket brukar benämnas regionförstoring.

EXEMPEL Stationsnärhetspolitik i Köpenhamnsområdet –
strategier och effekter
Stationsnärhetspolitiken har sin grund i

för hållbara transporter. Strategin har

fingerplanen från 1947 – stadsutveckling

hittills inte förutsatt parkerings- eller

i radiella stråk kring stationer längs det

bilbegränsning.

befintliga järnvägsnätet. Den har både

derats av Peter Hartoft-Nielsen 2002.

mål, bl.a. att

De senaste 15 årens kontorsbyggande i

> säkra resmöjligheter och tillgänglighet

stationsnära lägen motsvarar 800 000

till centrala stadsfunktioner

> behålla grönkilar i bebyggelsen för
jordbruk, rekreation och friluftsliv

> begränsa onödig markkonsumtion
> främja överflyttning från bil till
kollektiv transport

> avlasta vägnätet, minska trängsel och
säkra framkomligheten

Stationer tillsammans med köpcentra

Serviceutbud i form av bl.a. dagligvaror
är ett betydelsefullt inslag vid en väl
fungerande bytespunkt. Det underlättar
vardagen för dem som redan arbetspendlar
och stärker även kollektivtrafikens attraktionskraft i stort.
Att lokalisera köpcentrum och andra
vanliga besökspunkter nära stationen är
en viktig strategi för ett hållbart transportsystem och för att stärka tågtrafiken och
andra hållbara färdsätt. Långt ifrån alla
butiksbesök fordrar bil för hemtransport
av varor. Affärsstrategin för stormarknader
är att erbjuda ett stort och varierat utbud
av varor, massexponering med lagret på
butiksgolvet, att locka in många i butiken,
öka marginalköpen och att utnyttja personalen rationellt. Kunderna måste naturligtvis kunna komma till butiken. Ännu
bättre är det om de passerar förbi ändå och
man slipper investera i parkeringsplatser,
utnyttja lockpriser m.m. Bilburna ”kunder”
är inte kunder förrän de lämnat bilen.

Stationsnärhetspolitiken har utvär-

trafikala, sociala, miljö- och ekonomiska

> begränsa transporternas miljöeffekter
> förbättra kollektivtrafikens ekonomi.

km minskad biltrafik per dag i rusningstid eller ca 2–3 procent av det dagliga
biltrafikarbetet och drygt 6 procent av
biltrafiken i rusningstid. Fingerplanen
har under 50 år lett till en relativt gles
storstadsutveckling med grönkilar och
jordbruksmark mellan bebyggelsen.
Levnadsstandarden har tagits ut som friliggande bostäder och längre resavstånd.
En flerkärnig struktur har utvecklats.
Biltrafiken mot och genom centrum är

Den gemensamma transport- och lokali-

mindre än i de flesta andra större städer.

seringspolitiken blev fastlagd i 1989 års

Resmönstret har mindre skev riktnings-

regionplan. Den innebär att service loka-

fördelning på de radiella förbindelserna

liseras nära stationen, arbetsplatser inom

än brukligt med ökat resande tvärs

600 m fågelvägsavstånd (ca 10 minuter

järnvägsstråken, ”by-fingrarna”.

till fots) samt bostäder inom 2 km.
Man får då arbetsplatser och service
med hög tillgänglighet för kollektivtrafik

De påtagliga framgångarna har följts
upp i Miljöministerns Landsplanedirektiv,
Fingerplan 2007. I Köpenhamnsområdet

och stärker denna. De som bor i området

ska kontor över 1500 m2 lokaliseras

kan gå eller cykla till service, lokala

inom 600 m från en station. Om loka-

arbetsplatser och stationen. Man skapar

lisering sker utanför kärnområdet ska

på så sätt ökad tillgänglighet för alla

motivet redovisas och vilka kompensa-

trafikslag, ett robust – resilient – trafik-

tionsåtgärder som föreslås för cykel

system och en positiv utvecklingsspiral

trafik, parkering och kollektivtrafik.
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Köpenhamns Fingerplan 2013.
Innerstad
Ytterstad
Grönkilar
Trafikled

Stads- och
trafikstruktur.

Stationer gynnar service

Knutpunkter med hög tillgänglighet
för gång och cykel samt välfungerande
kollektivtrafik stöder butiker, service,
besöksintensiva och andra verksamheter.
Tillgänglighet med flera färdsätt är väsentlig liksom antalet personer som kan nå
utbudet inom viss restid. Lokalisering av
metrostationer under järnvägsstationer
och köpcentra är sedan många år vanligt
i europeiska länder.
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Stadsstruktur
och gröna
kilar.
Källor: Hartoft-Nielsen P 2002: Stationsnaerhedspolitikken i hovedstadsområdet – baggrund og
effekter. By- og landsplanserien nr 18 2002. Forskningscentret Skov & Landskab, Miljöministeriet
København. www.fsl.dk. Fingerplan 2007, Miljöministeriet Köpenhamn. Illustration: Hans Gillgren.

Den norra uppgången från den nya stationen Triangeln i Malmö mynnar vid Triangelns köpcentrum. Ur Stationshandboken.
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ATT TA SIG TILL OCH FRÅN
STATIONEN
Hela reskedjan måste fungera

I Sverige har kollektivtrafikbranschen
myntat begreppet Hela Resan. Hela reskedjan från dörr till dörr måste fungera för
alla. Utomlands gäller begreppet Seamless
Mobility, som betonar att skarven mellan
olika färdsätt inte ska besvära resenären.
Trafikverket har etablerat begreppet
Den Goda Resan. Det syftar på att åtgärder
i transportsystemet är till för att underlätta förflyttningar. Detta innebär att
samhället måste ta ansvar för alla delar
i en kollektivtrafikresa.
Trafikslagen måste vara integrerade, dvs.
det ska finnas fysiska anslutningar mellan
bil-, buss-, tåg-, cykel- och gångnätet. Samverkan mellan de olika trafikslagen måste
fungera oklanderligt. Det är flera aktörer
som planerar och bygger infrastrukturen
samt driver trafik. Förutom kommunen är

bland annat Trafikverket, Regionala kollektivtrafikmyndigheterna, Jernhusen, andra
stationsägare och trafikutövarna viktiga
aktörer. Trafikanten ska inte uppleva någon
besvärande skarv mellan olika färdsätt och
olika aktörers ansvarsområden. De fysiska
näten ska hänga samman på ett bra sätt.
Även information, biljetter, betalsystem och
stödjande servicefunktioner m.m. måste
hänga samman. Ur trafikantens synvinkel
finns det bara ett trafiksystem.
Att gå eller cykla till stationen

Som fotgängare bör man från centrum
ledas naturligt mot en tydlig stations- eller
plattformsentré, mötas av information om
varifrån och när tåget går samt hur man
hittar dit. Man bör också lätt kunna hitta
anvisning om var man kan köpa färdbevis
och få ytterligare hjälp och information.
Kombinationen tåg, gång och cykel
är särskilt attraktiv. Man kan då komma
lagom till tågets avgång och ta sig hem så

snart man stigit av. Anslutningsresan är
billig och enkel. Totala restiden blir ändå
kort.
Korsande gång- och cykelförbindelser

Oftast ligger spårområdet i samma plan
som omgivningen. Om järnvägen och/eller
den korsande vägen är starkt trafikerad
eller tillåter en hög hastighet så måste
korsande bro- eller tunnelförbindelser
anläggas. Om järnvägen är elektrifierad
måste en bro gå över järnvägens kontaktledningsutrusning (minst 6,5 meter över
spåret) vilket kräver långa ramper, alternativt behov av höga hissar eller rulltrappor.
Särskilt cykeltrafiken drabbas.
Svårigheter uppstår även vid anpassning
av ramperna till befintlig stadsmiljö. En
bro över spåren upplevs dock ofta mer
positiv av fotgängare och cyklister än en
tunnel under spåren. En bro ger också
möjlighet för passagerarna att orientera
sig: var finns tåget, är det på väg att avgå,

Parkeringsgarage för cyklar i Hyllie utanför Malmö ger bra service för cyklister till Öresundståget. Pausrum med duschmöjlighet ingår. Foto: Hans Gillgren.

måste man skynda sig? Denna information
är svårare att få när man passerar under
spåren i en tunnel.
Större stationer med vänthall i mark
planet och upphöjt eller nedsänkt spårområde ger goda förutsättningar för ut
formningen av övriga terminalfunktioner.
Förutom att resenärerna enkelt kan korsa

spåren kan de vistas i en trivsam terminal
hall till strax innan tågets avgång.
Cykelparkering

Cykelparkering bör i princip finnas för alla
tillfartsriktningar i direkt anslutning till
entrépunkterna till plattformarna. Den
viktigaste faktorn för en cykelparkering

Min.
6,5m

Bro
över
spåren.
Min. ca 2m med
gällande brokonstruktionsprinciper

Min. 3m

Tunnel
under
spåren.

är att den ligger nära målpunkten. Större
cykelparkeringar kan med fördel delas
upp i flera mindre. Parkeringar med högre
standardnivå (skärmtak, ramlåsning etc.)
kan placeras längre bort från plattformen
än enklare cykelparkeringar.
Cykelstölder kan begränsas med god
belysning och synbarhet och genom att det
finns cykelställ som ramen kan låsas fast
i. Olika system med särskilda lås, låsbara
fack m.m. har prövats men inte alltid givit
det resultat som väntats, de har varit kostsamma eller skapat driftproblem.
Hittills har övervakade eller låsta cykelgarage fungerat bäst där behov av särskilt
skydd mot stölder funnits. Det är en stor
fördel om dessa kan samordnas med cykelservice och eventuell cykeluthyrning vid
större knutpunkter och resecentrum.
Erfarenheter har visat att behovet av
cykelparkering ofta underskattas. Expansionsutrymme bör därför reserveras.
Att åka buss till stationen

Anslutande busstrafik till tågen har störst
betydelse för resavstånd större än drygt
2 km. Om man bara ser till tåganslut-
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Plattform med direktbyte
mellan tåg och buss,
Kungsbacka. Foto: Banverket.
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ningen bör bussen ges en rak och snabb
körväg med få hållplatsstopp de sista två
kilometerna. Längre bort blir närheten
till hållplats och viktiga målpunkter
betydelsefullare.
Även med tät busstrafik är det svårt att
perfekt passa tågens tider. Bussen måste
anlända före tågets avgång eller vänta på
tågresenärer som stigit av. Det finns också
alltid en viss risk att bussen blir försenad.
För att kunna garantera ett regelbundet
byte mellan buss och tåg krävs minst
5 minuter, och inte sällan 10 minuter,
mellan bussankomst och tågavgång
och motsvarande för byte från tåg till
buss. Tillsammans med gångtid till
hållplatsen och väntan på tåget blir ofta
cykeln fördelaktigare på korta avstånd.
Lokal busstrafik

De lokala busslinjerna bör ha hållplats
lägen i gatan direkt utanför stations- eller
plattformsentrén. Lägena kan ofta kombineras med lägen för regionalbussar om
de inte måste ha reglertid där. Hållplatsen
bör då dimensioneras för minst två bussar
samtidigt för att undvika tidtabellskonflikter. För god komfort kan utdragen
hållplats, så kallad klackhållplats användas.
Indragen hållplatsficka bör undvikas av
komfort- och utrymmesskäl.
Hållplatserna bör placeras i direkt
anslutning till huvudgångstråket till
stationen så att resenärerna inte ska

behöva korsa biltrafiken på väg till och från
bussarna. Hållplats strax före gångstråket
till stationsentrén och bilangöring strax
efter stråket brukar vara fördelaktigt. Då
undviker man i någon mån att hållplatsen
används för bilangöring.
Det är önskvärt att en central bytespunkt för bussar samlokaliseras med
stationen. I annat fall bör så många
lokala busslinjer som möjligt passera via
stationen, förutsatt att restiderna för
andra lokalresenärer inte blir oacceptabelt
förlängda. För att kunna göra en bra
avvägning bör man göra en linjenätsöversyn som beaktar både lokalt och regionalt
resande, se kapitel 7.5.
Den enklaste och bästa lösningen är
även i detta fall samnyttjade hållplatslägen
i direkt anslutning till stationens entré.
Om rendez-vous-principen tillämpas
(samtidigt byte mellan alla linjer) måste
bytespunkten dimensioneras för maximalt
antal bussar vilket ofta ger utrymmesbrist
och lågt utnyttjande av busshållplatserna.
Regional och övrig busstrafik

Även för regional busstrafik är genomströmningsprincipen önskvärd för att
minska ytbehovet och skapa effektiva
bytesmöjligheter. Det är ju inte självklart
att busslinjerna ska sluta vid stationen
eller tidreglera där. Hållplatser nära
stationsentrén för lokalbussar är ofta den
enklaste och bästa lösningen.

Buffertprincipen med separata avstignings- och påstigningsplatser kan också
användas. Även om tillräckliga ytor finns
utan att inkräkta på andra funktionsbehov
innebär större ytor ökade gångavstånd,
sämre överskådlighet och ofta tråkigare
stadsmiljö.
Om de regionala busslinjerna har
ändpunkt och reglertid vid stationen, och
utrymme finns, kan dockningsprincipen
vara en lämplig uppställningsform. Av
säkerhetsskäl måste korsande gång- och
cykeltrafik över backningsytan bakom
bussarna hindras.
Bussterminalen bör placeras och organiseras så att bussarnas front eller påstigningsdörr blir väl synlig mot den riktning
merparten av resenärerna kommer från.
Bussens skyltar ska kunna bekräfta att
resenären hittat rätt buss. Ibland kan den
största resandeströmmen komma från
annan riktning än stationen, exempelvis
från centrum, vilket bör beaktas vid val
av uppställningsform och utformning av
gångytor.
Angöring och uppställning av bussar i
beställningstrafik och interregional trafik
bör samordnas med den regionala busstrafiken för att inte skapa onödiga ytbehov.
Bussplatsbehovet sammanfaller som regel
inte med det dimensionerande behovet för
ordinarie linjetrafik.

Borlänge. Dockningsterminalen
för regionbussarna har placerats
vinkelrätt ut från stationsbyggnaden, så kallad piruppställning
och är kombinerad med godshantering – en väsentlig uppgift för
regionbusstrafiken i norra Sverige.
Lokalbussarna angör bussterminalen i Ovanbrogatan vilket ger bra
kontakt med regionbussarna men
långt gångavstånd till stationen.
Källa: Borlänge kommun och Banverket.

OLIKA BUSSTERMINAL
UTFORMNINGAR
Sågtandsuppställning

Bussarna ställs upp i svagt sned vinkel i
förhållande till huvudriktningen. Kant
stenen får formen av en ”sågtand”.
Fördelar är att bussen exponerar både
front och sidoinformation mot passagerar
ytan. Inkörningssträckan blir kort. Det blir
lättare att angöra nära kantstenen med
hela bussidan vilket är en fördel för av- och
påstigande. Hållplatssträckan blir dock
lång om många bussplatser fordras.
Kantstenens sågtandsform anses ibland
oestetisk och föga stadsmässig.
Kompakt sågtandsuppställning

Angöringssträckan för respektive buss kan
minskas så att den bara räcker förbi bakre
dörren. Om en framförvarande buss står
inne kan bussen bakom inte köra ut men
väl om den främre platsen är tom.

Sågtandsuppställning.

Hak-(sågtands-)uppställning t.v.
och kam-(lamell-)uppställning t.h.

Lägger man tidtabellerna och buss
placeringen så att bussar sällan eller aldrig
blockerar varandra kan uppställningsformen fungera bra. Fördelar är kortare
hållplatssträcka och gångavstånd samt
ökad överblickbarhet.
Man kan även blanda korta och långa
bussar växelvis. Kort backning kan tillåtas
om utrymmet bakom bussarna inte riskerar att användas av resenärer. Funktionen
blir densamma som för en dockningsterminal, se ovan.

Körytorna görs ofta så smala att buss
arna inte kan köra om varandra för att
få plats med fler lameller. Gångpassagen
tvärs körytorna blir kort och sikten god.
Om flera bussar måste ställas efter
varandra kan man göra ett uppehåll efter
två bussar och lägga in ett sekundärt
gångstråk.
Nackdelar är att passagerare går över
de svängande körytorna.

Rak och sned lamelluppställning

Bussarna ställs upp vid en gemensam
passageraryta, en ö. Gemensam information och byten blir lätta att tillgodose.
Mittön ges ofta två parallella långsidor
med rak uppställning för bussplatserna.
Sågtandsuppställning samt andra former
kan också användas.
Om ytan på mittön är tillräcklig kan den
förses med vilmöbler, glasas in och göras
till väntutrymme med god kontakt mot
fordonen. Glasade skjutdörrar kan användas för att ge påstigning i ”inomhusmiljö”.
Bussarna måste köra i vänstertrafik
inom bytespunkten för att kunna angöra
med högersidan mot mittön. Ofta kan
man lösa detta ganska enkelt vid in- och
utfart i anslutning till trafiksignaler eller
rondell.

Detta är en vanlig uppställningsform för
bytespunkter när raka hållplatssträckor
eller sågtandsuppställning inte räcker till.
Bussarna placeras parallellt med varandra
vid en vänt- och påstigningsyta för en eller
flera bussar.
Rak uppställning innebär att bussarna
står på en gemensam frontlinje. Stora
körytor krävs för att bussarna ska kunna
köra in och ut om de måste svänga i 90
graders vinkel.
Sned lamelluppställning minskar kör
ytorna och ger bekvämare färd. Lamellerna
bör vinklas åt höger i körriktningen så
att både bussfrontens och framdörrens
informationsskyltar syns och det blir
lättare att hitta rätt buss utan ytterligare
information.

Ö-principen, enkelsidig placering av
bytespunkt
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Örnsköldsviks nya resecentrum med tågsta-

Vid Göteborg Central ligger bilangöring och korttidsparkering nära tågen och utan nivåskillnader

tion vid Botniabanan och bussterminal med-

vilket är säckbangårdens stora fördel. Foto: Kasper Dudzik.

ger byten under samma tak. Foto: Hans Gillgren.
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Ö-principen är särskilt gynnsam om
man kan skapa vertikal kommunikation
från mittön för byte till annat färdsätt,
exempelvis spårtrafik eller där naturliga
förutsättningar finns, exempelvis en gångbro över mittön.
Ö-principen har ibland kritiserats för
att vara principiellt osäkrare än andra
lösningar eftersom körytorna måste
korsas både till och från bussarna (om man
inte kan nå passagerarön via en vertikal
förbindelse). I gengäld ger ö-principen ett
säkert byte mellan alla angörande fordon
och riktningar.
Ofta är en långsmal passageraryta lättast
att placera in i stadsmiljön. Om utrymme
finns kan andra former väljas.
Dockningsprincipen

Bussarna ”dockas” med fronten mot en
gemensam teminalyta/vänthall. När
bussen ska avgå måste den backa ut från
dockningsplatsen. Oftast används sned
parallelluppställning för att minska kör
ytorna men även uppställning vinkelrätt
mot terminalbyggnaden förekommer.
Sågtandsuppställningen ger kompakt,
yteffektiv uppställning. Beroende på vilken
vinkel som väljs kan taket täcka enbart

framdörren eller även täcka en bakdörr
vilket ger snabbare av- och påstigning.
Särskild passageraryta (”lamell”, kamuppställning) mellan bussarna används
också. Det ger en större uppställningsvinkel och ökat ytbehov bakom bussen. Görs
lamellen tillräckligt lång kan samtliga
dörrar användas för av- och påstigning.
Kamuppställning måste användas om
bussarna ställs upp vinkelrätt eller vinklade åt andra hållet.
Såväl sicksack- och kamformade fasader
med skjutdörrar vid bussens dörrar som
raka fasader med kort gångväg under eller
utan tak förekommer.
Fördelar är väl väderskyddade gång- och
vistelseytor, väntutrymme och eventuell
förvisering inomhus i direkt anslutning till
avgångsplatsen vilket ger tidsvinster vid
stora passagerarflöden.
Terminaltypen passar bra för ändpunkter på regionala busslinjer vid stationer
eller andra större målpunkter där en inte
obetydlig väntetid kan behövas för att
medge byten från andra färdsätt som tåg,
färja och flyg. Dockningen tar längre tid
än att angöra en vanlig hållplats och bör
inte användas på genomgående linjer. Den
kan kombineras med ett särskilt avsläpp,

exempelvis framför en plattformsentré,
för att ge snabbare och mer välbelägen
avstigning.
Av säkerhetsskäl krävs att föraren har
stöd av videokameror och monitorer för
att kontrollera att ingen finns bakom
bussen före backning. Terminalen måste
placeras så att man inte riskerar spring
över backningsytan och den måste förses
med staket eller mur. Den stora ”döda”
körytan kan vara svår att hantera stadsbildsmässigt.
Att åka bil till stationen

Även i ett väl utbyggt kollektivtrafiksystem
finns behov för biltrafik till stationen.
I mindre orter kring större städer kan
bilanslutning till tågpendling bli ett
alternativt till bilpendling hela vägen.
Bilangöring och parkering

Alla stationer bör ha bilangöring i
närheten av plattformen eller stationsbyggnaden. På mindre stationer utanför
storstäderna eller i små orter kring
större städer kan tillgängligheten till
tågtrafiken underlättas om det finns
så kallade pendlarparkeringar. Denna
typ av parkering vänder sig till dagliga

Vid Malmö Central har överdäckningen av de nya plattformarna utnyttjats för en

Malmö Central. Bussangöring vid södra entrén, bil och taxi

samlad privatbils- och taxiangöring. I andra änden av angöringen finns parkerings-

vid norra.

hus för tågresenärer. Foto: Kasper Dudzik.

pendlare men kan naturligtvis även
utnyttjas för tillfälliga och längre resor.
För att undvika att andra blockerar
de platser som avsatts för att underlätta
tågresandet går det att införa kombinerade
tåg- och parkeringsbiljetter.
Även i större orter kan långtidsparkering
nära stationen vara motiverad för att tillgodose långväga resande. Av utrymmesskäl
bör kompakta parkeringslösningar eftersträvas. Markparkering på avrivna tomter
kan vara en övergångslösning och en
framtida exploateringsreserv.
Två principer kan användas för bil
angöring. Om behovet är litet för avsläpp
av bilpassagerare och korttidsparkering
för att följa resenären till tåget, respektive
möta någon, kan dessa funktioner vara
helt gemensamma. Man parkerar sin bil en
gång och lämnar platsen inom den tid som
föreskrivs.
För färdtjänstfordon krävs särskilda
utrymmen. De behöver större sidoutrym
men och tar längre tid att lossa och lasta.
Oftast måste föraren även lämna sitt
fordon för att hjälpa passageraren på den
fortsatta färden.
Är behovet av angöring eller korttidsuppställning stort blir det ofta svårt att

ordna tillräckligt utrymme vid stations
entrén. Man bör då skilja på dessa funktioner så att ytor närmast entrén reserveras
för avlämning av passagerare som ska med
tåget.
Bilisten bör ges möjlighet att med enkel,
kort körväg korttidsparkera efter avsläpp.
Idealet är att korttidsparkeringen placeras
så nära stationen att bilisten kan välja att
köra direkt dit för att följa till tåget.
Långtidsparkeringen kan ligga längre
bort men det finns även en fördel om kortoch långtidsparkering hänger samman.
Fördelningen mellan kort- och långtidsplatser kan då enkelt ändras genom
omskyltning och långtidsparkeringen blir
då också en enkel buffert om korttidsparkeringen är full. Angöring och parkering
bör kunna samnyttjas både för tåg och
bussresenärer för att spara utrymme
och göra det enkelt för trafikanten. Om
skilda ytor för buss- och tågparkering,
kort- och långtidsparkering trots allt
måste användas bör resenären vägvisas
till den parkeringsplats han ska använda.
Stationer med flera tillfartsriktningar
och entréer till plattformar från båda sidor
om järnvägen kan med fördel ges flera
angöringspunkter. Då sprids belastningen

samtidigt som det finns möjlighet att välja
tillfartsväg och att lämna eller möta resenären vid rätt sida av stationen.
Taxi, hyrbilar, bilpooler

Den vanligaste uppställningsformen för
taxi är köprincipen där bilarnas front
vänds mot den riktning som resenären
kommer ifrån. Även uppställning i dubbla
led kan användas. Om resenären ska
kunna välja mellan olika taxiföretag måste
dock bilarna kunna köra oberoende av
varandra.
Som alternativ till taxiuppställning,
särskilt om taxi bedömer det ogynnsamt
att regelbundet ha framkörda bilar, kan
man definiera en taxiplats där taxibilarna
hämtar och eventuellt lämnar sina kunder.
Det är önskvärt att även väntan på taxi
kan ske väderskyddat. Särskilt utrymme
för avsläpp av taxiresenärer behövs ofta
inte. Antingen kan avsläpp ske direkt
vid uppställningen, på taxiplats eller vid
allmän angöring.
Uppställningsplats för hyrbilar och
bilpooler kan oftast ordnas vid korttidsparkeringen för allmänheten, se ovan.
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Stockholm Central. Den klassiska centralhallen ger god överblick och rymmer såväl väntplatser som resenärsservice. Foto: Kasper Dudzik.
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STATIONEN SKA UNDERLÄTTA
BYTEN MELLAN TRANSPORTSLAG

Det ska inte bara vara lätt att ta sig till
stationen. Stationen är en stor logistikplats som ska underlätta byten mellan
transportslag och ge möjlighet till service
av olika slag.
Enklast gör man en funktions- och
flödesanalys för en järnvägsstation genom
att tänka sig in i olika roller som fotgängare, cyklist, bussresenär etc till och från tåg
och buss m.m.
Fysisk utformning, orienterbarhet och
allmän information

Fler resenärer accepterar att byta färd
medel om det finns goda förutsättningar
även för det fysiska bytet. De lösningar
man kan använda vid bytespunkter och
järnvägsstationer är:
> korta, naturliga, trapp- och kantstensfria samt väderskyddade förflyttningsvägar

> funktionell och komfortabel bytesmiljö,

såsom tillgång till service och uppvärmda väntutrymmen
> god information och vägvisning, realtidsinformation om det transportslag
bytet ska ske till vid ankomst (t.ex. tåg
tider vid bussterminal och tvärtom)
> samlokalisering av plattformsentré och
hållplatser för lokal och regional busstrafik
> samordnade tidtabeller och garanterade
byten.
Korta avstånd bäst

Kompakta, yteffektiva lösningar ger ofta
de bästa bytesmöjligheterna. Det är bra om
bussen kan köra ända fram till tågplattformen, även om det fungerar endast i ena
färdriktningen.
Tydlig struktur minskar skyltbehov

Stationsmiljön bör utformas på ett tydligt
sätt med självförklarande stråk så att
den endast behöver kompletteras med

trafikinformation, i form av t.ex. hänvisningsskyltar.
Den fysiska miljön måste således vara
överblickbar och orienterbar. Idealet är att
trafikanten redan på avstånd lätt kan se
vart man ska bege sig, hur man tar sig dit,
var tåget eller bussen står som man vill åka
med, att alla bussar finns på samma ställe
etc.
Rätt information på rätt plats

Ur ett resenärsperspektiv finns fyra viktiga
zoner på stationen: ankomstzon, informationsknutpunkt, fördelningspunkt och
plattformszon. Rätt information i rätt zon
och på rätt sätt gör att resenärerna lätt
hittar olika funktioner på stationen och
enkelt och snabbt kan ta sig till och från
tåg och andra färdmedel.
Vägvisning och skyltning har t.ex. en
viktig roll att i de s k fördelningspunkterna
(där stråk möts och/eller byter riktning)
bekräfta att trafikanten är på rätt väg eller
har hittat rätt. Funktioner som försäljning

Botniabanans nya station Umeå Östra tar hjälp av ett tydligt rum för

Samlad display med realtidsinformation, Stockholm Centralstation.

att vägleda resenären i en serie nivåskillnader mellan stationens olika

Foto: Kasper Dudzik.

delar. Foto: Hans Gillgren.

av färdbevis, telefon och toaletter är också
viktiga att kunna hitta.
Avgångs- och realtidsinformationen
har alla resenärer nytta av och den bör
helst kunna läsas medan man går. Ideallösningen blir då digitala skyltar placerade
över gångytan med stor text. Måste man
stanna upp för att läsa bör man stå på en
sidoyta där flera kan stå och läsa samtidigt
för att inte hindra huvudströmmen.
Stationsentréer

För mindre stationer räcker det med en
entrépunkt och en planskild korsning för
gång- och cykeltrafik över eller under spåren. Små stationer med begränsad tågtrafik
och resandeutbyte kan ha gångförbindelse
i plan med bommar över spåren.
Utgångar från plattformens båda ändar
bör eftersträvas av trygghets- och säkerhetsskäl. Uppdelning av olika angöringseller parkeringsfunktioner är i många fall
mycket lämpligt då detta gör att rörelsemönstret runt stationen blir effektivt och
enklare både för trafik och resenär. Vid de
mindre stationerna kan det vara tillräckligt
med fordonsangöring för bil och buss vid
en av utgångarna och på stationens eller
hållplatsens ena sida.

Fler tvärförbindelser

För stora resandeströmmar och flera plattformar kan det vara otillräckligt med en
enda tvärförbindelse. Blandning av rese
närer och gående i en plattformstunnel ger
oftast inga problem men cykeltrafik kan
ge allvarliga konflikter. Om ytterligare en
tvärförbindelse skapas kan cykeltrafiken
hänvisas till den minst belastade och där få
särskilda körytor.
Tillgängligheten till järnvägsstationen
och plattformarna ökar med mer än en
tvärförbindelse. Flera förbindelser skapar
dock ökat informationsbehov, i princip vid
varje entré och utgång från plattformarna.
Det kan ändå vara väl motiverat med hänsyn till stora resandeströmmar.
Information om anslutande
kollektivtrafik
Samlad information på ett ställe

I den mest centrala och naturliga mötespunkten på stationen bör en tydlig informationsknutpunkt finnas med samlad
resenärsinformation i alla kanaler. Redan
vid ankomsten bör resenärer som inte
känner till stationen särskilt väl, snabbt
ledas till informationsknutpunkten. Där

ska resenärer och andra besökare få en
översikt av stationen och se var alla olika
funktioner finns. Här finns information
om avgående och ankommande tåg samt
störningsinformation. Resenärer som har
anlänt till stationen med tåg behöver få
sin speciella information. Det bör finnas
tydliga hänvisningsskyltar till buss, taxi
och parkering. De olika möjligheterna bör
markeras tydligt så att resenären direkt
hittar det han eller hon söker.
Anslutande busslinjer

Information om anslutande busslinjer eller
lämplig utgång bör ges redan på tågens
avstigningsplattform, speciellt om man
kan lämna denna i mer än en riktning eller
senast vid val av utgång i perrongtunnel
eller bro. Det gäller särskilt när anslutande
förbindelser finns i olika utgångsriktningar.
Information om busstrafiken bör som
minimum omfatta tydlig linjenätskarta
med viktiga målpunkter, hållplatsnamn
och vilka linjer som angör respektive
stolpe samt avgångstider, helst digital
realtidsinformation.
Anslagstidtabell bör alltid finnas, om
inte annat som komplement om den digi-
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I Bollnäs har uppgången från gångtunneln till plattformen fått avrundade hörn för att öka trygghetskänslan. T.h.: Närbild på taktil informationskarta på Falkenberg station. Foton: Kasper Dudzik.
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tala informationen skulle vara ur funktion.
Informationen bör kompletteras med
lämpligt linjeval och avstigningshållplats
för frekventa målpunkter i staden.
Ofta är det praktiskt att ange information om ankommande förbindelser även i
dessa punkter. Observera att denna information i första hand vänder sig till kunder
som kommit för att möta resenärer, dvs.
man bör mötas av denna på väg mot respektive plattform.
I större resecentrum bör datoriserade
reseplanerarsystem med sökmöjligheter
för adresser och vanliga namn på målpunkter kunna utnyttjas av resenären.
Dessa system utnyttjar ofta samma databaser och teknik som används för digitala
skyltar och realtidsinformation.
Vägvisning till avgångshållplatser för
lokala och regionala bussar och tåg bör
alltid finnas för båda bytesriktningarna
och mellan individuella och kollektiva
färdsätt.

Trygghet och säkerhet

Stationer är platser som många måste
använda för att tillgodose sina transportbehov. Omvänt är upplevelsen av
kollektivtrafiken som ett tryggt och säkert
system väsentlig för att den ska utnyttjas.
Kravet på trygghet och säkerhet bör därför
vara minst lika stort på alla delar i den kollektiva reskedjan som för andra trafikslag.
Grundläggande trygghetsfaktorer är
öppenhet, synbarhet, god belysning även
i det enkla väderskyddet samt tillgång till
information. Skymda vrår måste undvikas.
Detta bör även gälla tillfartsvägar till
hållplatser och bytespunkter. Viktigt är
att det finns alternativa tillfartsvägar och
utgångar.
Bemanning, jämte närhet till bebyggelse
och platser där andra människor vistas, är
generellt positivt för trygghetsupplevelsen.
Om bemanning saknas kan det ibland vara
nödvändigt med kameraövervakning och
väktarinsatser.

Tillförlitlighet, regularitet, god information, välskötta fordon och gott bemötande
från trafikpersonal har stor betydelse för
hur trafikutbudet upplevs.

FAKTA Planering av stationer

>

Planeringen av ett nytt stationsområde eller en större
ombyggnad av ett befintligt stationsområde kan initieras
i olika processer, t.ex. att kommunen vill förtäta och ut-

veckla området vid stationen eller att Trafikverket börjar planera
för en ombyggnad av stationens järnvägsanläggning. Även andra
aktörer t.ex. Jernhusen, som äger en del av stationsbyggnaderna,
kan vara initiativtagare.
Två skilda planeringssituationer förekommer:

> utveckling av en befintlig station
> anläggande av en ny station i nytt läge eller nyanläggning i
samband med en ny järnvägssträckning
I båda fallen är det viktigt att aktörerna tillsammans studerar
hur stationen på bästa sätt kan samspela med den omgivande
bebyggelsen, hur stationen kan fungera som en sammanbindande
och aktiv länk i staden samt hur en effektiv och samtidigt attraktiv miljö kan åstadkommas. Service, affärer, stadsmässig miljö,
inbjudande fotgängarvänlig yta framför entrén, vällokaliserad och
väl utformad cykelparkering är exempel på åtgärder som bidrar
till detta.
Det är viktigt att i planeringsarbetet ta hänsyn till stationsområdets arkitektur och historia. Visuella axlar och funktionella stråk,
som naturligt sätter stationen i fokus som en viktig plats i staden,
bör skapas. Det är också viktigt att ta tillvara befintliga stråk i
form av såväl framträdande axlar i staden som stora spontana
rörelseflöden.
Ortsanalys och platsanalys är metoder för att identifiera viktiga
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befintliga stråk till en station och för att vid nya stationsetableringar analysera vilka flöden som skulle kunna uppkomma
beroende på stationens placering. Genom att analysera ortens och
platsens struktur och hur den bebyggda miljön brukas får man
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en god grund för placering och utformning av nya element och
funktioner. Förutom för att få till stånd bättre rumsliga samband
kan analysen vara till god hjälp för att hantera även sociala och
estetiska frågor i planeringsprocessen. Lämpligen upphandlas
en konsult med specialkompetens inom området för att utföra
analysen.
Anslutningarna till stationen ska kännas naturliga vilket innebär

Bild som visar Uppsala resecentrum. Två underfarter har anlagts

att det ska finnas smidiga och gena förbindelser med gång- och

under spåren. Ny kontors- och bostadsbebyggelse uppförs. Planen

cykel. Gång- och cykeltrafikanter ska i så liten utsträckning som

innehåller också cykelparkering för drygt 7 000 cyklar. Källa: Ban-

möjligt behöva korsa buss- och biltrafik i anslutning till stationen.

verket.

Ofta passerar en större gata eller bilväg förbi stationen och skär
av kontakten med bebyggelsen. Lösningar kan vara att flytta eller
dämpa biltrafiken och hastigheten eller att förlägga biltrafiken i
tunnel. Planskilda förbindelser under eller över en väg bör bara
förekomma när det är fråga om stora trafikleder eller när terrängförhållandena inbjuder till detta.

en barriär. Ofta har funktioner och kontaktbehov på andra sidan
tillkommit senare. Man bör då försöka skapa en tvärförbindelse
som ger stationen tillgänglighet från båda håll samt en naturlig roll
i det övriga gång- och cykelnätet. Ibland kan det vara motiverat

Inte sällan har stationen ursprungligen placerats i utkanten av

att vid den andra plattformsänden skapa ytterligare en förbindel-

bebyggelsen. Plattformsförbindelsen över eller under spåren har

se som är mer lämpad för cykeltrafik och reservera den centrala

då avslutats vid bortre plattformen så att resten av bangården blir

förbindelsen vid stationshuset för enbart gångtrafik.

FAKTA Dimensionering av ytbehov för stationer

>

För att dimensionera ytbehov och inbördes strukturera

> Beräkna hur förflyttningarna till och från järnvägsstationen

funktioner och identifiera funktionskrav behövs kunskap

fördelas på olika färdsätt och riktningar om det inte gjorts i

om hur framtida resenärer kommer att röra sig inom

området. Grundläggande uppgifter för funktionsutformningen är

föregående steg.

> Gör en uppskattning av dimensionerande flöden vid olika

flöden och bytesbehov för olika trafikantgrupper, tidsfördelning
och frekvenser för att kunna göra prioriteringar. Resenärernas
tidsvärdering och olika restidskomponenter kan vägas samman på
samma sätt som när det gäller linjetrafik.
Vid motstridiga funktionsanspråk prioriterar man ofta de som
minimerar viktad tidsuppoffring. Man bör dock i högre utsträck-

ning prioritera miljövänliga färdsätt.

tidpunkter.

>
>
>
>

Identifiera funktionsbehov och motstridiga funktionskrav.
Identifiera olika sätt att lösa kända brister.
Sätt upp konkreta mål och standardnivåer för delfunktioner.
Lista de i ordning största förflyttningsströmmarna och bytes
behoven och börja med dessa i flödesanalysen enligt nedan.

> Använd beräknade byten och flöden för olika färdsätt för att
göra en preliminär dimensionering och utformning.

> Ompröva, utvärdera mot uppställda mål.
Vid utformning av en trafikknutpunkt bör de naturliga rörelsemönstren hos resenärerna vara vägledande. Då är det viktigt att

Ett systematiskt arbetssätt är naturligtvis en fördel. Man identi-

systematiskt identifiera funktionskrav, ytbehov och funktions

fierar vilka funktioner som bör finnas för olika trafikantslag, vilka

layout. Följande arbetssätt kan användas.

som bör ligga nära varandra, inbördes samband och i vilken ord-

> Kartlägg resandeströmmar, byten mellan färdsätt samt andra

ning de bör följa varandra. Man kan även dela upp funktionsbe

strömmar som passerar förbi eller genom järnvägsstationen.

> Kartlägg funktionsbrister, gör enkäter eller intervjuer med
resenärer, anställda, trafikpersonal m.m.

> Gör en kvalificerad bedömning av framtida resandeströmmar,

hoven i huvudprocess, sidoprocesser och stödfunktioner. Arbetssättet kallas ibland för flödesanalys. Den ger ingen färdig layout
men underlättar prioriteringar. Styrkan ligger i att man klarar ut
hur ett naturligt flödes- och funktionssamband ser ut.

bytesbehov och de strömmar som behöver passera genom och
förbi järnvägsstationen.
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Vid Uppsala Central har cykelpassagen under stationen, till höger i bild, avskilts från gångtrafiken. Foto: Kasper Dudzik.

Nils Ericson-terminalen i anslutning till Göteborgs centralstation fullföljer den gamla stationens tema med stationshall med stor takhöjd och tydlig
riktning. Bussarna dockas till hallen med korta avstånd för resenärerna. Arkitekt Niels Torp. Foto: Kasper Dudzik.
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God arkitektur, bra skötsel och
underhåll

Lika viktigt som att stationsområdet är
tryggt är att det är en vacker och trivsam
plats att vistas på. Det handlar om tydlig
struktur, rumsliga samband, karaktärsfull
utformning och materialval, omsorgsfull
design, konstnärlig utsmyckning m.m.
Det handlar också om att hela området
inklusive parkeringsplatser och eventuella
byggnader hålls rena, att gångvägarna
sopas och snöröjs, att trasiga delar snabbt
lagas, att eventuellt klotter snabbt tas bort
etc.
För varje station bör ett arkitektoniskt
program tas fram i samarbete mellan
Trafikverket och respektive kommun.
Särskilt designprogram kan även tas fram
för hållplatser i olika tätortsmiljöer för
att ge en profil åt den lokala tätorten och

Umeå Östra. White Arkitekter Lennart Sjögren. Foto: Hans Gillgren.
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Uppsala Central. White arkitekter har utformat plattformsmiljön. Foto: Kasper Dudzik.
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profilera kollektivtrafiken som ett modernt
och attraktivt transportmedel.
God arkitektur i stationsmiljön

Föregående
uppslag:
Triangeln,
Malmö. KHR
arkitekter
genom Nille
Juul-Sørensen.
Foto: Kasper
Dudzik.

När anläggningar och byggnader byggs ges
dessa samtidigt en form som är mer eller
mindre medveten. God arkitektur innebär
att medvetet sammansmälta funktion,
hållbarhet och skönhet. Detta arbete innebär att sammanväga tekniska, funktionella
och estetiska aspekter så att utformningen
av anläggningen och byggnaden ger ett
mervärde. Som ett led i detta arbete bör
ett arkitekturprogram upprättas. Det är en

metod att på ett strukturerat sätt arbeta
med stationsmiljöutformning ur ett helhetsperspektiv.
Det är många aktörer som ska samarbeta vid en större stationsombyggnad
eller en nybyggnad. Aktörerna är ofta
Trafikverket, kommunen och Jernhusen
där de är fastighetsägare. Att i ett tidigt
planeringsskede arbeta gemensamt med
arkitekturprogrammet som verktyg för att
analysera utformningsfrågorna är värdefullt för att ta fram en gemensam målbild
för den färdiga stationens funktion och
design i ett sammanhang.

Projektförutsättningarna varierar
mellan alla stationer, även om det finns
vissa gemensamma krav. Arkitektonisk
kompetens bör alltid upphandlas. Det är
också viktigt med ett aktivt deltagande
från de berörda aktörerna, bl.a. genom att
de medverkar till en intern förankring så
att resultatet sedan kan ligga till grund för
den fortsatta planeringsprocessen utan att
behöva förankras internt på nytt.

Stationer i Ale kommun vid Västkustbanan. Arkitekt Per Frenning. Foto: Kasper Dudzik.
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”God arkitektur innebär att medvetet sammansmälta
funktion, hållbarhet och skönhet. Det handlar om
tydlig struktur, rumsliga samband, karaktärsfull
utformning och materialval.”
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tgv Avignon, Frankrike. Utformningen har gjorts av sncf Arkitektkontor med Jean-Marie Duthilleul och Jean-François Blassel. Foto: Hans Gillgren.

”Strategiskt placerade och väl utformade stationer
skapar förutsättningar för funktionella transport
kedjor av sådan kvalitet att de upplevs som minst
likvärdiga sina motsvarigheter på vägsidan.”
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7.7 Biltrafik
INLEDNING

I detta kapitel behandlas det resbehov som
tillgodoses med bil, bilisters behov av god
transportkvalitet samt det bilnät som ska
tillgodose behovet. Här behandlas huvudsakligen personresor. Godstransporter och
nät för den tunga trafiken behandlas i ett
eget kapitel.
Trafikslaget bil bör behandlas annorlunda än övriga trafikslag, vilket illustreras
av rubriken Att bygga upp ett balanserat
biltrafiknät senare i kapitlet. Det innebär
ett biltrafiksystem som står i samklang
med såväl det totala resbehovet som med
stadens attraktivitet och en hållbar utveckling. För att åstadkomma denna balans
måste andra trafikslag ta över en del av det
resande som nu sker med bil. En avvägning
måste således ske mellan olika trafikslag
och mellan olika kvaliteter i de olika näten.
Metoder för hur detta kan göras redovisas
i trast Handbok som handlar om att ta
fram en trafikstrategi.
I det första avsnittet, biltrafikens omfattning, beskrivs faktorer som påver kar bilanvändningen och biltrafikens fördelning i
tiden. Hur stor är biltrafiken, vilka använder
biltrafiknätet och hur används det?
Med biltrafiknät avses den samman
hängande struktur av förbindelser som
används av bilister. Med transportkvalitet
avses nivån av behovsuppfyllelse för
bilister när det gäller frågor som rör tillgänglighet, säkerhet och framkomlighet.

Med interntrafik avses trafik som har
både start och målpunkt inom tätorten.
Med infartstrafik avses trafik som har
antingen start eller målpunkt inom tät
orten. Med genomfartstrafik avses trafik
som passerar genom tätorten eller ett
avgränsat område, men som varken har
start eller målpunkt inom tätorten eller
området.

BILTRAFIKENS OMFATTNING

I tabell 7.7.1 visas några exempel
på bilanvändningen i olika tätorter.
I Malmö sker ca 45 procent av alla resor
inom tätorten med bil, vilket kan jämföras med ca 28 procent i ”cykelstaden
Lund”. Bilen dominerar med undantag
för Lund vid alla typer av ärenden.
Transportarbetet med bil beror både av
tätortens storlek och hur tät bebyggelsen
är. En studie av bensinförbrukning i ett
antal svenska städer visar exempelvis att
mer tätbebyggda städer ger lägre bensinförbrukning per invånare.135

Allmänt

Bilen är dominerande färdmedel både
vad gäller antal resor och resta kilometer. Biltrafikens omfattning skiljer
sig mellan olika delar av landet. I norra
Sverige sker ca 60 procent av resorna
med bil och i Stockholms län endast 41
procent 134. I genomsnitt färdas vi ungefär
41 km per dag varav 27 km med bil.

Tabell 7.7:1. Exempel på bilanvändning
i olika tätorter

Tätort

Andel bilresor av resor
inom tätorten

Malmö

45 %

Lund

28 %

Linköping

45 %

Västerås

40 %

Tillgången till bil

Det genomsnittliga bilinnehavet i
Sverige är 460 bilar per 1 000 invånare
(personbilar i trafik). Bilinnehavet
varierar kraftigt mellan kommunerna.
I de tre största, Stockholm, Göteborg
och Malmö, är bilinnehavet 350–370
bilar per 1 000 invånare. Därefter följer
en grupp på 17 kommuner, som har ett
bilinnehav på 405–475 bilar per 1 000
invånare. Ett undantag i denna tätorts
storlek är Lund som har ett lägre bilinnehav, 375 bilar per 1 000 invånare.
I flertalet mindre kommuner ligger
bilinnehavet över genomsnittet för landet
som helhet. Flera av de mindre kommunerna kring Stockholm ligger däremot
lägre än genomsnittet.
Bilinnehavet inne i tätorterna är vanligtvis lägre än i kommunen som helhet.
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134 SIKA (2002).
RES 2001 – Den
nationella reseundersökningen.
135 Næss, P
(1993).Transport
ekonomi i byer
og pendlingsregioner. Norsk
institutt for by og
region forskning,
NIBRrapport
1993:2, Oslo.

Utmaningen är att
bygga upp ett balan
serat biltrafiknät
som står i samklang
med såväl det totala
resbehovet som med
stadens attraktivitet och en hållbar
utveckling. Cirkulationsplats i Malmö.
Foto: Olle Evenäs.
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136 Krantz, LG
(1999).Rörlighetens mångfald
och förändring:
befolkningens
dagliga resande
i Sverige 1978
och 1996. Handelshögskolan
Göteborg, Kultur
geografiska institutionen.
137 Bennulf,
Martin(1998).
Bilismen och miljön: attityder och
attitydbildning.
Stockholm: KFB
rapport 1998:4.
138 SIKA (2006).
Rapport 2006:32.

I Malmö och Lund har stora delar av
innerstaden mindre än 300 bilar per 1 000
invånare. Innerstäderna har ofta en annan
befolkningsstruktur, med många äldre
eller hushåll utan barn, vilket kan vara en
förklaring till detta förhållande. God tillgång till kollektivtrafik kan vara en annan.
I Sverige har 83 procent av befolkningen
tillgång till bil. Högsta andelen bilinnehav
finns inom gruppen sammanboende med
barn. Här har 96 procent tillgång till minst
en bil. Bland ensamstående föräldrar, ofta
kvinnor, är det betydligt färre som har
tillgång till bil; endast 68 procent.
Körkortsinnehavet varierar också
med tätortens storlek. Bland 18–24
åringar låg det 1996 på 44–52 procent
i stor städerna Stockholm, Göteborg
och Malmö. I glesbygdskommunerna
Orust, Berg och Skellefteå var motsvarande siffror 70–78 procent.136
Vilka använder bilen?

Bilanvändningen påverkas av var man
bor och tätortens storlek. Bilen används
oftare på landsbygden. De som bor i större
städer använder den inte lika mycket som
de som bor i mindre tätorter.137 Personer
med tillgång till bil gör i genomsnitt fler

resor per dag än de som inte har bil.
Kvinnor kör inte lika mycket bil som
män. Av resta km för män sker 71 procent
med bil medan motsvarande siffra för
kvinnor är 60 procent. Män reser också
betydligt längre i genomsnitt per dag vilket
medför att män i genomsnitt reser ungefär
60 procent längre med bil än kvinnor.138
Ensamma förare svarar för över hälften av
trafikarbetet med bil (55 procent). Vid resor
till arbete, skola eller tjänsteresor är andelen
ensamma förare ännu större; 85 procent.
Vid fritidsresor åker man däremot mer
tillsammans, 70 procent av trafikarbetet
sker då med mer än en person i bilen.
Skillnader i resmönster för kvinnor
och män avspeglar de skillnader i roller
som i dag fortfarande finns i samhället i
stort. Exempelvis har kvinnor och män i
familjebildande ålder olika resmönster.
Kvinnor utför en större del av hemarbetet
än män när familjen har småbarn och
arbetar då mer deltid. Männen gör då bl.a.
längre arbetsresor och använder oftare bil
i tjänsten och är även mer benägna att ta
bilen till centrala lägen än kvinnorna, som
generellt sett rör sig inom ett mer begränsat område och gör fler kombinerade
resor. Det är ofta kvinnorna som lämnar

och hämtar barnen och gör inköp på väg
hem från arbetet. Kvinnor når en topp i
sitt bilanvändande när yngsta barnet är i
7–10-årsåldern. Män använder bil på en
ganska jämn och hög nivå oavsett barns
ålder. För både kvinnor och män dominerar personbilsresor, män i större omfattning som bilförare. Gifta och sambor har
störst tillgång till bil, män har större tillgång till bil än kvinnor, lägst tillgång till bil
har ensamstående utan barn och ensamstående kvinnor med barn. Transporter via
bil är dominerande för båda könen, om än
något mer för männen, och har hittills ofta
varit prioriterat i transportplaneringen.
Unga personer (18–24 år) åker relativt
lite bil. Ungefär 45 procent av trafikarbetet
i denna åldersgrupp sker med bil. Mest
bil åker de som är i yrkesaktiv ålder, dvs.
25–64 år. Bilandelen uppgår här till ca 66
procent av trafikarbetet. Åldersgruppen
över 65 år använder däremot bilen i mindre utsträckning, 58 procent av trafikarbetet sker med bil. Man tror dock att nästa
generation pensionärer kommer att köra
bil i betydligt större omfattning än dagens
pensionärer. Detta gäller speciellt kvinnor,
efter som deras körkortsinnehav kommer
att öka i framtiden.

Veckovariation på gata med mycket centrumtrafik

Dygnsvariation på gata med mycket centrumtrafik
12%

16%

10%
8%

12%

6%

8%

4%
4%
0%

2%
Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

0%

Veckovariation på gata med mycket genomfartstrafik

01

03

05

07

09

11

13

15

17

19

21

23

Kl.

19

21

23

Kl.

Dygnsvariation på gata med mycket genomfartstrafik
12%

16%

10%
8%

12%

6%

8%

4%
4%
0%

2%
Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

0%

01

03

05

07

09

11

13

15

17

Figur 7.7:1. Exempel på hur trafiken varierar över dygnet på Storgatan (centrumtrafik) och Norrleden (genomfartstrafik) i Växjö över dygnet och
veckan. Källa: Växjö kommun och Lars Pettersson, wsp.

Tids- och riktningsvariationer

Biltrafiken varierar på ett regelbundet sätt
under året (mellan olika årstider), under
veckan (mellan olika dagar) och under dygnet. Trafikens årsvariationer åskådliggörs
i regel med representativa trafikvärden för
årets tolv månader. Trafiken har dessutom
en långtidsutveckling som kan innebära
en förändring från det ena året till det
andra. Årsvariationskurvan måste därför
korrigeras för att inte ge en felaktig bild
av främst december och januaritrafikens
inbördes storlek.
I figur 7.7:1 visas exempel på trafik
flödets variation över dygnet och veckan
för två gator med olika typer av trafik.
Med årsdygnstrafik (ådt) avses det totala
flödet under året dividerat med antal dagar
under året.
Persontrafik kan indelas efter ändamålet
med förflyttningen, exempelvis arbete
(inkl. skola), inköp (inkl. annan personlig
service) och fritidsresor. Fritidsresorna
kulminerar under semestertiden, medan
arbetsresorna och i viss mån även inköpsresorna är färre under denna tid. Persontrafiken påverkas av årstidens väder på så
sätt att antalet resor med kollektivtrafik är
större under vintern, medan personbils,

cykel och gångtrafiken är större under
sommaren.
På centrala trafikleder och på infarts
leder med blandad trafik motverkas
nedgången i arbetsresor under sommaren
av uppgången i semesterresor. Vardagar
(arbetsdagar) dominerar arbets- och
inköpsresor samt godstransporter, under
veckosluten dominerar fritidsresor.
Dygnsvariationerna är ofta olika mellan
olika gator. Vidare skiljer sig dygnsvaria
tionen på lördagar och söndagar starkt
från övriga veckodagar.

knappt 1,7 för de med en bil och 1,2 för de
som inte har bil.
Inkomst, bilinnehav, barn och var man
bor har generellt stor betydelse för resandet och färdmedelsvalet.139 Bilinnehav
är den faktor som har starkast samband
med färdmedelsval enligt flera studier.
Innehav av körkort och tillgång till bil
påverkar såväl individens som hushållets
transportmönster. De som har tillgång till
bil cyklar och går i mindre utsträckning än
andra grupper.140 De som använder bilen
mest och cykeln minst för sina korta resor
är föräldrar med hemmavarande barn.141
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Vad påverkar användningen?

Det finns en rad olika faktorer som på
verkar användningen av bilen. Nedan
beskrivs några av de viktigaste faktorerna
lite närmare.
Tillgång till körkort och bil

Användningen påverkas naturligtvis av om
man har körkort och tillgång till bil. Detta
förhållande skiljer sig åt både med avseende på kön, ålder och var i landet man
bor. De som har tillgång till bil reser mer
än de som inte har tillgång till bil. De som
har tillgång till två bilar eller fler gör flest
resor, 1,9 per person och dag jämfört med

Ärende

Valet av färdmedel påverkas av vilken typ
av ärende vi skall utföra. Bilen används
vanligen mer vid fritidsresor och inköpsresor, något mindre vid arbetsresor. I
Västerås ligger andelen bilresor för fritids
och inköpsändamål på 55–60 procent, för
arbetsresor på ca 45 procent. Skillnaden
beror främst på att människor upplever
att de behöver bilen i olika utsträckning
beroende på vad de skall göra. Att handla
innebär för många att hantera tunga
kassar och skrymmande varor vilket gör
att de väljer att ta bilen vid dessa typer

139 Vilhelmson,
Bertil (1990). Vår
dagliga rörlighet:
om resandets utveckling, fördelning
och gränser. Göteborg: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
140 Nilsson, Maria
(1995). Transport
beteende och miljö:
betydelsen av kunskap och attityder.
Lund: LTH.
141 Nilsson,
Annika (1999).
Cykeln och res
vanorna. Lund:
LTH.

Tabell 7.7:3. Olika typer av trafikundersökningar

Tabell 7.7:2. Andel bilresor, körda kilometer i bil, samt genomsnittlig färdlängd i bil vid olika typer av ärenden
Ärende

Arbete/studie/
tjänsteresa

Service/
inköp

Fritid

Övrigt

Andel bilresor

45 %

54 %

49 %

73 %

Andel km i bil

28 %

80 %

67 %

59 %

Genomsnittlig
färdlängd per
resa med bil

21 km

24 km

av ärenden. Ofta är affären lokaliserad
i utkanten av tätorten eller i ett externt
köpcentrum utanför tätorten, vilket gör att
bilen blir extra attraktiv. Resor på fritiden
går ofta till resmål som mer eller mindre
saknar goda transportalternativ.
Avstånd, restider och genhet
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142 EU:s klimatoch energiramverk 2030.
143 Brundell-Freij, K. & Ericsson, E.(2013).
Klimat 2030 –
Planeringsåtgärder för minskat
bilresande i städer. WSP Sverige
AB.
144 Boverket
(2002).Stadsplanera istället för
trafikplanera och
bebyggelseplanera.

Benägenheten att ta bilen ökar med
ökad reslängd. Av alla resor till arbetet
sker i genomsnitt 61 procent med bil. Vid
avstånd mindre än 5 km står bilen för
42 procent av resorna, vid arbetsresor
mellan 10–50 km användes bilen i 75
procent av fallen och vid längre avstånd
är bilens dominans ännu större.
Användningen av bil varierar också
beroende på om resorna sker inom tät
orten eller till/från tätorten. Vid resor
inom tätorten används bilen i mindre
utsträckning än vid resor till/från tätorten.
Gena förbindelser påverkar valet av
färdsätt. Även för en kort sträcka kan man
välja bilen istället för cykeln om cykelvägen
medför omvägar.
Vädret

Vädret har framför allt inverkan på övriga
färdsätt, t.ex. gång och cykel vilket gör att
man om det är dåligt väder väljer att ta
bilen istället. Svåra väderförhållanden som
halka eller snöstorm, kan också leda till att
man väljer att ta bussen eller gå.

53 km

Indikator

Att mäta

Att beräkna

Resrelationer (resmatris)

Resvaneundersökning,
vägkantsintervjuer,
nummerskrivning

Fyrstegsmodell

Trafikflöden

Trafikflödesmätningar

Vägvalsmodell

Fordonssammansättning

Trafikflödesmätningar

24 km

Restid

Restidsmätningar

Vägvalsmodell

Hastighet

Hastighetsmätningar

Vägvalsmodell,
trafiksimulering

Kapacitet

Svårt att mäta, mätning av
kölängder och kötider ger
en uppfattning

Trafiksimulering,
Capcal

Belastningsgrad

Svårt att mäta

Capcal

Fördröjning

Restidsmätningar

Trafiksimulering,
Capcal

41 km

Fysisk planering

Europeiska kommissionen och Europeiska
rådet fattade under 2014 beslut om eu:s
klimatmål till år 2030.142 Det innebär att
Sverige behöver vidta planeringsåtgärder
för att minska bilresandet i städer. Krav
ställs på en åtgärdsomfattning som inne
bär att klimatmålen uppfylls. Stadens
struktur och dess fysiska utformning spelar stor roll för valet av färdsätt. Avståndet
kan vara sådant att det mycket väl är möjligt att gå eller cykla, men utformningen
gör att det ändå inte är tilltalande. Om
gatorna är breda och utrymmen för gångoch cykeltrafik är snålt tilltagna uppfattas
biltrafiken som prioriterad. Det kan också
handla om att gång och cykelstråken inte
är gena, att de är trafikfarliga, fula etc.
I Sverige finns ett arv av gatunät i städerna
som skapats under en tid då bilen var
planeringens norm. Det har inneburit att
bilens framkomlighet har prioriterats i
lägen där ett val mellan biltrafikoptimering
eller goda villkor för gång- och cykeltrafik
behövde göras. Fördjupade resonemang
kring planeringsåtgärder för minskat
bilresande finns i rapporten Klimat 2030 –
Planeringsåtgärder för minskat bilresande.143
En av de fem aspekter som enligt Boverket 144 är viktiga för en hållbar stadsutveckling är att skapa närhet så att man kan gå
och cykla och därmed har en möjlighet
att lämna bilen hemma. Lokaliseringen av
bostäder och verksamheter samt stadens

täthet har stor betydelse för de grundläggande förutsättningarna för att välja
alternativa färdmedel till bilen.
Tillgång till bilparkering påverkar
också färdmedelsvalet. En större andel av
bilisterna väljer att ta bilen till arbetet om
de hade tillgång till gratis parkeringsplats.
Begränsad eller avgiftsbelagd arbetsparkering gör att bilanvändningen minskar.
Kommunens parkeringspolicy kan därför
användas som ett verksamt styrmedel i
planeringen.
Ålder och kön

Män reser mer med bil än vad kvinnor
gör, i genomsnitt 1,8 resor per dag för män
gentemot 1,6 för kvinnor. Skillnaderna
återfinns i nästan alla ålders kategorier,
men är något större för gruppen mellan
25–34 år. Män har också tillgång till bil i
något högre utsträckning än vad kvinnor
har.
Indikatorer och resandemått

Indikatorer börjar bli ett allt vanligare sätt
att visa hur ett förhållande utvecklas. Indikatorer används både inom trafikområdet
och många andra områden. Syftet med
indikatorerna är att använda mått eller
nyckeltal som är relativt enkla att mäta
kontinuerligt.
En indikator är enligt Rikstermbanken
en mätbar företeelse som indikerar eller
visar tillståndet hos ett större system.

FAKTA Generella indikatorer

FAKTA Indikatorer för resandets kvalitet

> Genomsnittlig reslängd med bil

> Restid

Definition: Antal fordonskm/person och dygn.

Definition: Restid definieras som tidsåtgång från startpunkt till

Tolkning: Ett mått på spridning mellan start- och målpunkter.

målpunkt för en resa. Måttet används i allmänhet på en aggre-

En relativt sett lång reslängd med bil bör indikera att övriga

gerad nivå, för en tätort, för ett område eller mellan områden.

färdmedel är förhållandevis oattraktiva.

Tolkning: Restiden bestäms av såväl reshastighet som res-

Användning: Ger en indikation på möjligheten att omfördela

längd. Tolkningen måste därför ta hänsyn till reslängden.

resandet till alternativa färdmedel.

Användning: Kan användas för att be skriva resstandard för

Uppgiftsinhämtning: scb/sika res och Riksrvu.

olika områden. Används också för att beskriva relativ restid i
jämförelse med andra färdmedel.

> Antal bilresor per invånare och dag

Uppgiftsinhämtning: Restidsmätningar och vägvalsmodell.

Definition: Antal bilresor/invånare och dag.
Tolkning: Ger information om hur mycket bilen används.

> Belastningsgrad

Användning: Ger en indikation på hur viktiga/omfattande

Definition: Kvoten mellan aktuellt flöde och trafikanläggning-

bilresorna är.

ens kapacitet.

Uppgiftsinhämtning: res Riksrvu.

Tolkning: Andel utnyttjad kapacitet.
Användning: Används för att klassificera framkomlighet,

> Andel biltrafik av totalt resande
Definition: Totalt resande med bil (personkm)/totalt resande
alla färdmedel (personkm).

främst i korsningar.
Uppgiftsinhämtning: Beräkning t.ex. med Capcal för korsningar.

Tolkning: Hur mycket bilen används relativt andra färdmedel.

> Tillgång till P-platser

Användning: Kan ge ett mått på bilens attraktivitet relativt

Definition: Tillgången på parkeringsplatser i närheten av

andra färdmedel.

målpunkten har stor betydelse för tillgängligheten. Tillgången

Uppgiftsinhämtning: res Riksrvu.

kan mätas i antal platser inom ett visst avstånd och beläggningsgraden på dessa platser.

> Trafikflöden
Definition: Antal fordon/tidsenhet som passerar ett gatusnitt.
Tidsenheten är normalt på dygnsnivå, oftast årsmedeldygn
för Trafikverkets vägnät och vardagsmedeldygn i tätorterna, eller på timnivå. I överbelastat gatunät används ibland
kvarts- eller 5 minutersvärden. Trafikflödet kan anges enkeleller dubbelriktat.

Tolkning: En hög beläggningsgrad indikerar sämre tillgänglighet och att söktrafik kan förekomma.
Användning: Underlag för avvägningar av parkeringsutbudet
för olika typer av verksamheter.
Uppgiftsinhämtning: Antalsräkningar, beläggningsstudier,
enkäter.

Tolkning: Ett mått på den enskilda gatans eller korsningens

Parkeringsbehovet bestäms primärt av markanvändning,

funktion i trafiksystemet.

bilinnehav och bilutnyttjande. De två sistnämnda faktorerna

Användning: Denna indikator har en mångsidig användning

består i sin tur av den ekonomiska och sociala strukturen hos

i planeringen. Trafikflöden kan användas både för en över-

samhället, av samhällets regionala uppbyggnad och av utform-

siktlig beskrivning av bilnätet och för framkomligheten på en

ningen av trafiksystemet.
Exempel på mått på parkeringsutbudet kan vara:

sträcka eller i en korsning.

> Fordonssammansättning
Definition: Procentuell fördelning av trafikflödet på olika
fordonstyper. Trafikverket använder personbil, lastbil utan

> antal P-platser per ytenhet
> antal P-platser per anställd
> antal P-platser i centrum/beräknat behov

släp (inklusive buss) samt lastbil med släp.

Kapacitetsutnyttjandet av parkeringen bör aldrig överstiga ca

Tolkning: En högre andel tung trafik påverkar olika kvalitets-

90 procent. Det ska alltid finnas lediga platser utan söktra-

mått negativt.

fik. Är kapacitetsutnyttjandet lägre vid hög efterfrågan och

Användning: Indata till beräkningar av kvalitetsmått, t.ex.

priserna inte subventionerade är utbudet av parkeringsplatser

belastningsgrad.

för stort.145

I trast används indikatorer för att
beskriva hur en planeringsparameter förändras. Indikatorerna kan användas både
för att beskriva nuläget och en framtida
planerad situation. De nyckeltal som
används bör kunna kopplas till de mål

som formulerats för planeringen.
En indikator som beskriver resandet
som sådant kan också användas för att
göra socio-demografiska tolkningar. Hög
biltäthet kan exempelvis vara ett mått på
en hög bilanvändning, men speglar också

den ekonomiska möjligheten att skaffa bil.
I faktarutorna ovan ges exempel på
indikatorer både av generell natur och för
att mäta resandets kvalitet.
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145 Parkering
för hållbar stadsutveckling, SKL
2013.

EXEMPEL Lokala resvanor
Resvanor i Södra Sandby

antingen som förare eller som passagerare.

dömer sannolikheten för att de ska gå med

Hösten 1999 genomförde Mobilitets

För serviceresor (lämna barn på dagis etc.)

i en bilpool som stor eller ganska stor.

kontoret i Lund en resvaneundersökning i

användes bilen vid nästan hälften av alla

tätorten Södra Sandby. Enkäten vände sig

resor.

till 1 200 personer i åldern 16–64 år.

Totalt sett så har 85 procent av de

undersökning i Luleå kommun. Resvane

Sandby. Ca 90 procent av dem som svarat

kör mest bil är män i åldern 45–65 år.

undersökningen genomfördes bland

på enkäten har körkort, och i så gott som

Nästan hälften av de svarande har tillgång

boende i Luleå tätort. Resultaten visar att

alla hushållen finns minst en bil. Sandby-

till gratis eller betald parkering vid arbetet

de boende i tätorten gör ca 100 000 resor

borna i åldern 16–64 år reser i genomsnitt

eller skolan, vilket sannolikt påverkar

varje dygn. 57 procent av alla resor är 5

ca 53 km per person och dag, varav ca 43

valet att använda bil vid arbetsresor.

km eller kortare.

km/dag med bil. Ca 25 procent av bilresor-

Andelen som åker bil som passagerare i

na är 3 km eller kortare. Trots att de korta

veckosluten ökar medan andelen som åker

procent av alla resorna med bil. Ungefär

bilresorna (de under 3 km) står för 25

bil som förare är ungefär densamma.

hälften av alla bilresor är korta resor (49

procent av antalet resor utgör de endast

När det gäller attityder kan 60 procent

Trots en stor andel korta resor görs 64

procent upp till 5 km). Många använder

tänka sig att cykla oftare än vad de gör

också bilen för mycket korta resor, 29

idag. Synen på biltrafiken i Västerås är

procent av bil resorna är bara upp till 3

resor går till/från arbetet, varav ca 75

överlag positiv. Det upplevs som lätt att

km långa.

procent företas med bil. Enbart vid riktigt

hitta och att det går snabbt och smidigt

korta arbetsresor, dvs. arbetsresor på

att köra bil i Västerås.

knappt 10 procent av biltrafikarbetet.
Drygt 30 procent av Sandbybornas

Av de Luleåbor som valde bilen för sin
resa uppger 41 procent att de behöver bilen av praktiska skäl (behöver bil i arbetet

maximalt 1 km, dominerar gång och cykel
som färdmedel. Vid avstånd över 1 km

Resvanor i Malmö

eller ska hämta barn) och 10 procent säger

dominerar bilen, även om det vid avstån-

Under hösten 2003 genomfördes en

att de saknar eller har en dålig förbin-

den 1–3 km är förhållandevis lika mellan

resvane- och attitydundersökning bland

delse (det går ingen buss eller för långt

gång och cykel respektive bil. Vid längre

Malmöborna. Enkäten skickades ut till 10

att cykla). Hälften av de som valde bilen

avstånd än 5 km dominerar bilen stort.

800 personer i åldern 18–75 år. Svarsfrek-

som färdmedel (48 procent) uppger olika

vensen var 48 procent. Undersökningen

värderingar som skäl (bekvämt, går fort,

resor är inköpsresor varav uppåt 70

gav bland annat följande resultat när det

är smidigt att ta bilen eller gillar bilen).

procent företas med bil. Ca 40 procent av

gäller Malmöbornas bilanvändning.

Uppåt 15 procent av Sandbybornas

de svarande använder bil minst två gånger
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Under år 2000 genomfördes en resvane-

svarande tillgång till minst en bil. De som

Körkorts- och biltätheten är hög i Södra
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Resvanor i Luleå

Drygt hälften av resorna, 52 procent,

per vecka för inköpsresor, och 10 procent

görs med bil. Bilresornas andel av den

minst 4 gånger.

totala reslängden är 62 procent. Medelres-

Mellan 15 och 20 procent av resorna

längden med bil är 14 km. Bilen används

går till olika fritidsaktiviteter (egna eller

i störst utsträckning när barn skjutsas till

barnens), varav ca 60 procent företas med

olika former av aktiviteter på fritiden.

bil.

Bilen används minst vid resor till skola,
följt av inköp av livsmedel.

Resvanor i Västerås

Fyra av fem malmöbor har tillgång till

I Västerås genomfördes 2001 en omfattan-

bil alltid eller ibland och lika många har

de resvaneundersökning där en brevenkät

körkort. 78 procent av dem som arbetar

skickades ut till 2 000 personer över 16 år.

har tillgång till en parkeringsplats vid

Bilen är oavsett restyp det dominerande

arbetsplatsen, för 67 procent är den också

färdsättet. Mer än hälften av alla resor

helt kostnadsfri. Det främsta skälet till att

som företogs under mätveckan skedde

man inte kör bil är att man inte har något

med bil, antingen som förare eller passa-

körkort eller tillgång till bil. En annan

gerare. Den genomsnittliga längden för

vanlig anledning till att man inte väljer att

arbetsresor med bil var 4,9 km. 64 procent

köra bil är att man anser att avståndet är

av bilresorna till arbete eller studier var

för kort eller att det inte ger någon motion.

kortare än 5 km. För dem som cyklade var

Även i Luleå reser män mer med bil än
vad kvinnorna gör. Kvinnorna åker i sin tur
mer buss än vad männen gör.
Kvinnors val av färdmedel, 1 584 svar
Bil vinter
21%

Cykla
sommar
32%

Bil
sommar
18%

Cykla
vinter 5%
Buss vinter
21%

Mäns val av färdmedel, 1 421 svar
Cykla
sommar
25%

Bil vinter
32%

Mer än häften, 60 procent, av Malmö-

den genomsnittliga längden till arbetet

borna kan tänka sig att köpa en miljöbil.

2,6 km.

Dessa är främst högskoleutbildade män

Knappt hälften av de personer som

under 65 år. 67 procent av de tillfrågade

genomförde inköpsresor färdades i bil,

vet vad en bilpool är, och 15 procent be

Buss
sommar 3%

Bil
sommar
30%

Cykla
vinter 8%
Buss
sommar 1%
Buss vinter
4%

”För att åstadkomma balans måste andra trafikslag
ta över en del av det resande som nu sker med bil.”

DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN
Vad händer om inget görs?

Bilen är ett mycket effektivt transport
medel. Den gör det möjligt att mycket
snabbt transportera sig och frakta saker
mellan olika platser i tätorten. Tidpunkten
för resan kan man själv välja.
Bilens funktion och möjligheter har
varit en betydande faktor bakom den ekonomiska utveckling vi haft i västvärlden
efter andra världskriget. Bilen har möjliggjort längre resor och ökad rörelsefrihet
för många människor. Under främst 1960-

och 1970-talen har den fysiska planeringen
av tätorterna i stor utsträckning anpassats
för att tillgodose biltrafikens behov och
bilisternas anspråk.
Men den ökade bilismen har inte enbart
varit av godo. Nuvarande bebyggelsestruktur har utvecklats med utgångspunkt från
bilen. Den glesa och differentierade lokaliseringen av bostäder och verksamheter
som blivit följden av denna planering har
i många fall gjort att bilen nästan blivit
oersättlig för person och godstransporter
inom tätorterna.
Biltrafiken påverkar även framkomlig-

het och trafiksäkerhet för andra färdmedel
samt ger upphov till negativa effekter i
form av buller, avgasutsläpp, trängsel och
intrång. Biltrafiken är mer ytkrävande än
andra trafikslag och dess energiförbrukning är betydande. Större vägar och gator
utgör dessutom barriärer i tätorten, som
blir svåra att passera för fotgängare och
cyklist. Fordonen har visserligen förbättrats avsevärt under de senaste 10–15 åren
vad gäller utsläpp av bl.a. kväveoxider,
kolväten och partiklar, men samtidigt har
det skett en uppvärdering av dessa ämnens
negativa hälsoeffekter på senare år.
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Tabell 7.7:4. Samlad bedömning. Ett sätt att säkra att samtliga aspekter behandlas.
Funktion

Egenskap
Stadens
karaktär

Resor och
transporter

Tillgänglighet

Trygghet

Trafiksäkerhet

Miljö- och
hälsopåverkan

Samlad
bedömning

Gång
Cykel
Moped
Kollektivtrafik
Stationer
Bil
Gods
Utryckning
Samlad bedömning

146 Vägverket
(2003). Den goda
resan. Vägverket. Publikation 2003:100,
2003:6.
147 SIKA
(2003). Årsbok
2003 Transporter och Kommunikationer.
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148 Nilsson, A
(1999).Cykeln
och resvanorna.
Lund: LTH.
149 Uppgifter
i utredningar
från Jönköping,
Sundsvall, Borås.
150 Johansson,
S och Svensson,
H (1998). Vad
tycker resenärerna i Jönköping
om trafikomläggningen? Bulletin
160, LTH.
151 Trafikverket (2011). ITS
på väg. Trafikverket. Publikation 2011:064.

Bilismen har i många tätorter blivit
en dominerande faktor som undertryckt
andra kvaliteter som tätorten bör och
kan erbjuda. Utvecklingen är inte hållbar.
Därför måste bilen och bilismens negativa
konsekvenser reduceras för att säkerställa
en god hälsa och oförstörda ekosystem.
Om utvecklingen ska vändas till ett
mer hållbart resande krävs att gåendes,
cyklisters och kollektivresenärers anspråk
på säkerhet, tillgänglighet samt vårdade,
trivsamma och trygga gaturum prioriteras – även om det sker på bekostnad av
bilisternas anspråk på framkomlighet,
åtkomlighet och bekvämlighet. I annat
fall sker ingen övergång till mer hållbara
alternativ.
Samtidigt måste man beakta att biltrafiken behövs för att samhället – näringslivet
och medborgarna – ska kunna uträtta
sina ärenden. Biltrafiken kommer under
överskådlig tid att utgöra en betydande del
av resandet inom tätorterna. Därför krävs
att en fungerande struktur och funktion
säkerställs även för biltrafiken.
Om inget görs åt nuläget riskerar vi
att få en fortsatt ökning av biltrafiken
med 28 procent från år 1997–2020 (tabell
7.7.5). Antalet registrerade personbilar
har ökat med 39 procent mellan 1980
och 2000. Trafikarbetet har ökat med
i snitt 1,5 procent per år, eller totalt 34
procent sedan 1980. Ökningen under 5 års
perioden 1996–2001 var totalt 8 procent.

Tabell 7.7:5. Prognos över resvanor år
1997–2020, förutsatt att ingenting görs för
att påverka utvecklingen, landet som helhet,
personkm. Källa: sika (2005). Rapport 2005:10.
Färdsätt

Förändring i %
1997–2020

Bil

+ 28

Tåg

+ 37

Flyg

+ 39

Långväga buss

+9

Kortväga buss

+ 21

Gång och cykel
Totalt

+5
+ 27

Den tunga trafiken har ökat sitt trafik
arbete med 89 procent under perioden
1980–2000. Mellan år 1996–2001 ökade
den tunga trafiken med 21 procent.146
Transportsektorn står för 35 procent av
koldioxidutsläppen, varav vägtrafiken står
för nära 80 procent.147 Nya fordonstyper
påverka utvecklingen i positiv riktning.
Elbilar finns redan i allt större omfattning men kräver fortsatt utbyggnad av
infrastrukturen för laddningsstationer.
Potentialen i att minska biltrafiken

Forskningsresultat visar att det borde vara
möjligt att överföra 10–50 procent av de
bilresor som är kortare än 3 km till cykel.148
Den möjliga minskningen av biltrafiken

skattas till ca 10 procent fram till 2010 och
15 procent till 2020 i tätorter som har mer
än 10 000 invånare. Potentialen för mindre tätorter bedöms vara mindre.
Ökningen av kollektivresandet är ofta
kopplat till vilka investeringar som är
möjliga att göra. Resandeökningar på
10–30 procent är möjliga utifrån en investeringskostnad på 20–150 kr per nyvunnen
årsresenär.149 Normalt är ca 20–25 procent
av nya resor i lokal kollektivtrafik före
detta bilresor.150 its-åtgärder är viktiga
redskap för en attraktiv kollektivtrafik. Det
kan vara alltifrån realtids- och störningsinformation på hållplatser, bytespunkter,
i mobila enheter eller där det särskilt
viktigt med information. Det kan också
vara trafiksignalprioritering för bussar och
spårvagnar samt en effektiv trafikledning,
samordnad med andra trafikslag.151
Flera större städer, däribland London,
har infört trängselavgifter eller liknande
avgiftssystem med avsikt att minska bil
trafiken. Inledningsvis har detta resulterat
i en minskning av biltrafikmängderna med
20–30 procent. Erfarenheterna från försöket med trängselavgifter i Stockholm tyder
på samma effekt. Biltrafiken minskade
med 22 procent över infartssnittet och
med 10–15 procent inne i avgiftszonen.

Tabell 7.7:6. Funktionsindelning av bilnätet

Tabell 7.7:7. Bilnätetets utformning

Nättyp

Huvudsaklig trafikuppgift

Nättyp

Anspråk

Huvudnät
för bil

Nätet består av gator för trafik genom tätorten och gator för trafik till/från tätorten
samt mellan stadsdelar inom tätorten. Inom
huvudnätet finns länkar som ingår i ett
övergripande nät som används av trafik
som har regionala eller nationella start- och
målpunkter.

Huvudnät

Huvudnätet bör klara den trafikbelastning som normalt råder i nuläget
eller den framtida situation man väljer att dimensionera för. Tillräcklig
kapacitet bör därför säkerställas vid hög trafiktid för varje länk inom
huvudnätet för dagens trafikflöden plus det tillskott som beräknas
uppstå till följd av tätortens kända expansion.
Beläggningen bör vara utan gropar, hål och större ojämnheter. Bilisters
krav på ytjämnhet är lägre än cyklisters och fotgängares. Bilisters
behov av snabba insatser för att åtgärda brister i ytjämnheten är lägre
än gåendes och cyklisters behov. Farthinder i form av gupp eller andra
förhöjningar får avvägas mot gåendes och cyklisters behov av säkerhet
och tillgänglighet. Alltför tvära horisontalkurvor bör undvikas liksom
att placera större korsningar direkt efter en brant backe (kan förorsaka
problem att starta vintertid).

Viktiga målpunkter är centrum, verksamhetsområden och besökspunkter inom
staden och fjärrpunkter utanför tätorten.
Lokalnät
för bil

Nätet omfattar gator för trafik som till
övervägande del har målpunkt utmed
gatan. Viktiga målpunkter är målpunkter
inom stadsdelen och huvudnätet för bil.

Lokalnät

Lokalnätet bör klara den trafikbelastning som normalt råder vid högtrafiktid. Beläggningen bör vara utan gropar, hål och större ojämnheter.
Farthinder i form av gupp eller andra förhöjningar är fullt acceptabla.

ATT BYGGA UPP ETT BALANSERAT
BILTRAFIKNÄT
Hänsyn till bilistens anspråk

Bilistens anspråk på tätorternas väg och
gatunät beror på om resan utförs helt
inom tätorten, har börjat utanför med mål
inom tätorten, eller om resan går genom
tätorten. Den totala restiden är alltid viktig, men inom tätorten är tillgängligheten
viktigare än framkomligheten. Genomfartsbilisten önskar en hög framkomlighet,
mätt i såväl hastighet som kapacitet.
Orienterbarheten är också viktig, dvs.
att på ett enkelt sätt hitta till målpunkten.
Detta är inte minst viktigt för utifrånkommande besökare. Bilisten har även
behov av att resan kan ske bekvämt och att
gatumiljön erbjuder skönhet och positiva
synintryck. Bilisten önskar parkeringar på
ett acceptabelt avstånd från målpunkten
och till en rimlig kostnad. En välbelägen
parkeringsplats kan vara väl så viktig som
en hög reshastighet. Bilisten önskar i
likhet med andra trafikanter en säker och
trygg färd.
Ett bredare synsätt

Biltrafiken dominerar stora delar av tät
ortens trafiksystem, både fysiskt och mentalt. En hållbar stadsutveckling förutsätter
att dominansen bryts och er sätts av ett
bredare synsätt och en annan avvägning
mellan olika trafikslag. Prioriteringen

Figur 7.7:2. Livsrumsmodellen består av tre rum. Frirummet är de lekande barnens och de
oskyddade trafikanternas område. I mjuktrafikrummet blandas bilister och oskyddade trafikanter. Transportrummet är anpassat efter biltrafikens behov. Illustration: Caroline Linhult.

mellan trafikslagen och samspelet mellan
trafikfunktion och stadsomsorg bör utgå
från en värdegrund där stadens samlade
kvaliteter och det goda stadslivet lyfts fram
– inte anspråk från ett enskilt trafikslag.
Planeringen måste utgå från en helhetssyn där det är trafikslagens sammanlagda
bidrag som räknas. Tabellen ovan illustrerar detta förhållande. Fokusering på en
ruta i tabellen riskerar att gå ut över andra
aspekter.
Välavvägt standardval

För att på ett effektivt sätt avväga bilisternas olika anspråk inom olika delar
av bilnätet behöver nätet differentieras.
Olika länkar får olika uppgifter att fylla.
Vissa länkar dimensioneras för att kanalisera mycket trafik som har målpunkter
både inom och utanför tätorten, medan
andra bara ska göra det möjligt för en
begränsad mängd bilar att komma nära

sina målpunkter inom tätorten. Behovet
av ”trafiktålighet”, dvs. vilken trafikmängd
och vilken hastighet som gatan och dess
omgivning behöver tåla skiljer sig därmed
avsevärt mellan olika länkar i bilnätet.
Bilister som trafikerar dessa gator har
dessutom helt olika förväntningar på
gatusystemets utformning och funktion.
Uppbyggnaden av bilnätet och differen
tieringen utgår från det bredare synsätt
som beskrevs ovan.
Val av standard i nätet som helhet och
för den enskilda länken måste göras i
samklang med de övergripande målen
och behoven från andra trafikslag. Förhållandena för trafik längs ett stråk måste
avvägas mot behov från korsande trafik
och möjligheter att nå verksamheter längs
stråket. Ökad standard i bil nätet riskerar i
sig att öka biltrafiken.
Den s.k. livsrumsmodellen152 beskriver
hur stadens trafik fördelar sig på tre olika
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152 Utvecklad
av S O Gunnarsson 2003, se
Fotgängaren är
stadens mått,
Fotgängarnas förening, FOT noter
2003:1.

Tabell 7.7:8. Bilnätetets struktur
Nättyp

Anspråk

Huvudnät för bil

Huvudnätet för biltrafik bör vara så gent att det utgör den mest attraktiva
och naturliga färdvägen till fjärrpunkter utanför tätorten eller till målpunkter
i andra stadsdelar inom tätorten. Det bör vara lätt att hitta till de målpunkter
som nätet sammanbinder.
Huvudnätet bör medge en god färdhastighet och alternativa vägval. Korsningspunkter i plan utmed huvudnätet för gående och cyklister bör vara så
utformade att biltrafikens barriärstorlek minimeras.

Lokalnät för bil
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offentliga rum, s.k. livsrum. Modellen ger
stöd för hur stadens gatunät bör hanteras
för att ta hänsyn till medborgarnas olika
anspråk.
Frirummet är de lekande barnens,
fotgängarnas och cyklisternas område.
Motorfordon förekommer i princip inte
alls inom detta rum. Hit hör bl.a. parker,
torg, gågator samt gång- och cykelvägar.
Mjuktrafikrummet är gaturum där
människor vistas och där gående, cyklister
och bilister blandas med varandra. I mjuktrafikrummet finns en bred variation av
gatumiljöer med olika grader av prioritering mellan biltrafikens och gång- och
cykeltrafikens behov och anspråk.
Transportrummet är de gator och vägar
som på ett tydligt sätt har anpassats till
biltrafikens behov och till dessa gator försöker man samla (kanalisera) biltrafiken.
Gång- och cykeltrafiken är i princip separerad från biltrafiken. Transportrummet
består till största delen av trafikleder med
hastigheter på 60 km/tim eller mer.
Parkeringsmöjligheterna är viktiga för
tillgängligheten och kan också användas
som ett effektivt styrmedel. Här handlar
det om avvägning mellan arbets- och
besöksresor, olika krav på närhet, reglering
av uppställningstider och avgifter.

Lokalnätet bör möjliggöra för bilister att nå lokala målpunkter, parkeringar,
hämta och lämna personer på lämpliga plat ser samt i övrigt lossa och lasta
varor vid entréer. Bilnätet behöver inte vara lika gent som lokalnätet för
gående och cyklister. Bilisternas krav på färdhastighet är låg.

BILNÄTETS UPPBYGGNAD
Funktionsindelning

Med funktionsindelning (differentiering)
avses en indelning av väg och gatunätets
länkar utifrån deras huvudsakliga trafik
uppgift. Tätorternas gatunät delas in i ett
huvudnät och ett lokalnät. Vid uppbyggnaden bör hänsyn tas till länkar (stråk)
som knyter samman orter på regional
och nationell nivå, dvs. länkar som ingår
i ett övergripande vägnät. För länkar
som ingår i det övergripande nätet kan
en högre standard väljas. Exempelvis bör
det övergripande nätet tillåta en högre
reshastighet och kunna användas för tung
trafik. De huvudsakliga trafikuppgifterna
framgår av tabellen ovan.
Huvudnätet binder samman tätortens
olika stadsdelar. Lokalnätet består av
gator inom en stadsdel som normalt är
väl avgränsad mot andra stadsdelar. Vid
en trafikanalys bör man studera vilken typ
av biltrafik som använder den enskilda
gatan, dvs. försöka bedöma var ifrån trafiken kommer och vart den ska eller med
andra ord inslaget av genomfartstrafik
och trafik som ska till och från tätorten.
Sammansättningen har betydelse för
funktionsindelningen. Därmed också för
avvägningen mellan olika anspråk och för
utformningen.
Gator i de centrala delarna av staden
kan många gånger vara svåra att definiera

genom att de används av alla trafikslag
och ofta har stora biltrafikflöden samtidigt
som de kantas av bebyggelse och verksamheter. Längs dessa gator är oskyddade
trafikanter vanligen separerade från övrig
trafik. Däremot har gång och cykeltrafikanter ofta svårigheter att passera över
gatan. Hastighetsgränsen kan då behövas
sättas till 30 km/tim även om gatan tillhör
huvudnätet för biltrafik. Avvägningar och
utformning av gaturummet bör avgöras
efter en övergripande analys av biltrafik
nätet med avseende på tillgänglighet och
säkerhet för alla trafikslag.
Struktur

Avståndet mellan en viss stadsdel och
viktiga målpunkter inom tätorten såsom
gymnasium/högskola, arbete, centrum
och terminaler, är av stor betydelse för
bilnätets kvalitet. Generellt bör bilnätet
utformas för att ge god åtkomlighet till
start och målpunkter.
Huvudnätet bör vara sammanhängande
och anpassas till behoven för längre transporter. För att skapa ett effektivt huvudnät
bör maskvidden vara stor och så långt det
är möjligt anpassad till de naturliga gränser som finns mellan olika stadsdelar.
Valet av maskvidd påverkas av följande
faktorer:
> stadsstrukturen med olika stadsdelar,
verksamhetsområden, grönområden,
vattendrag m.m.

En simulering av Dalaplan i Malmö
är gjord för att se om kapaciteten i
framtiden kommer att vara tillräcklig. Simuleringen är gjord i VISSIM
och tar hänsyn till andra trafikslag än
biltrafik såsom fotgängare, cyklister
och kollektivtrafik. Simulering: Jonas
Andersson och Jessica Jaremo.

> stadsstorlek
> kapacitetsutnyttjande/effektivt resurs-

utnyttjande
> miljökonsekvenser
> trafikkoncentrationer
> lokalnätets utformning
I den allmänna debatten beskrivs ofta
biltrafikens huvudnät som en trädliknande struktur, vilket är missvisande.
Huvudnätet för biltrafik ska precis som
näten för andra trafikslag bilda ett sammanhängande nätverk. Vanligt är dock att
lokalnätet innehåller återvändsgator för
att undvika genomfartstrafik.
Med närhet avses en tät bebyggelsestruktur där bostäder, arbetsplatser och
service har lokaliserats så att det skapat
korta avstånd och resvägar. Men i detta
sammanhang avses även närheten från
en stadsdel till någon annan del i staden,
vilket bl.a. beror på huvudnätets maskvidd.
Med ett gent bilnät avses ett nät som inte
avviker mer än nödvändigt från fågelvägen
mellan start och målpunkten. Med kontinuitet avses ett sammanhängande nät med
obruten standard.
Med orienterbarhet avses möjligheten
att kunna orientera sig i vägnätet, vilket
är viktigt för alla trafikanter. För bilister
som ofta rör sig över stora avstånd är
vägvisning viktigt för att hitta rätt, men
vägvisning är även ett effektivt sätt att
kunna leda trafiken.

En lättförståelig och självförklarande
struktur med sammanhängande vägvisning och olika landmärken (byggnader,
berg, cirkulationsplatser, konstverk,
etc.) gör det lätt att orientera sig i nätet.
Ju svårare det är att orientera sig inom
vägnätet desto viktigare är det med en
bra vägvisning. Det gäller i synnerhet för
biltrafikens huvudnät. Vägmarkeringar och
informationsskyltar kan också användas
för att informera trafikanterna om förhållanden längre fram i färdriktningen som
kräver att någon form av åtgärd behöver
vidtas. Sådana markeringar är exempelvis
anvisning om körfältsbyte och förberedande upplysning om väjningsplikt.
Med flexibilitet avses ett bilnät som är
heltäckande, öppet och enkelt och som
i tillräckligt hög utsträckning erbjuder
alternativa färdvägar (vägvalsfrihet).
Bilnätets maskvidd har betydelse i detta
sammanhang, liksom hur ”fritt” gatunätet
är från enkelriktningar, avstängningar
och andra hinder. Vägvalsfriheten handlar
också om bilisters möjlighet att välja alternativa färdvägar vid trafikstörningar av
olika slag eller möjligheten för väghållaren
att kunna omleda trafik vid planerade eller
oplanerade vägarbeten.
Med bekvämhet avses en angenäm och
komfortabel färd med bil, främst när det
gäller beläggningsstandard, ytjämnhet,
linjeföring, fysiska hinder och trafik
barriärer.

Referenshastighet

Biltrafikens behov och anspråk kan
bestämmas med hänsyn till olika aspekter
på en god transportkvalitet inom väg
nätet. Referenshastigheten är ett viktigt
strukturerande element i uppbyggnaden
av bilnätet. Med referens hastighet avses
här den skyltade hastigheten, som i sin
tur utgår från en över gripande analys där
bilnätets funktion avvägts mot hur det
påverkar andra trafikslag och stadens olika
kvaliteter. Genom att använda metodiken
i Rätt fart i staden kan ett avvägt förhållningssätt till referenshastigheten uppnås.
Kapacitet

Med kapacitet avses bilnätets förmåga att
avveckla (hantera) stora flöden. Kapaciteten (tidsförbrukningen) på en sträcka eller
i en korsning kan beräknas eller simuleras
med hjälp av olika beräkningsmetoder.
Begreppet dimensionerande trafiksitua
tion kan användas som ett enkelt mått
på gatans önskvärda kapacitet, dvs. den
trafiksituation som gatan och dess bredd,
alternativt korsningens utformning, bör
klara med bibehållen god framkomlighet
för bilister.
Planeringen av kapaciteten i bilnätet
bör leda till att biltrafiken erbjuds en väl
avvägd standard. Dels för att minimera
biltrafikens och bilnätets intrång i stadsmiljön, dels för att motverka att biltrafiken
ges konkurrensfördelar framför alternativa
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Tabell 7.7.9. Framkomlighetsstandard vid
olika belastningsgrader. Belastningsgrad (B)
för vägsträckor och korsningar i tätorter.
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Framkomlighet

Tätort

God

B<0,8

Mindre god

0,8<B<0,9

Låg

0,9<B<1,0

och mer hållbara färdsätt. Begreppet
belastningsgrad kan användas för att
beskriva hur mycket av kapaciteten som
är utnyttjad för en gata eller korsning.
Belastningsgraden definieras som kvoten
mellan flöde och kapacitet, normalt räknat
under dimensionerande timme. Enligt
tabell 7.7:9 erhålls god framkomlighet
i körfält inom tättbebyggt område om
trafiken uppgår till högst 80 procent av
körfältets kapacitet. För korsningar gäller
motsvarande krav på belastningsgrad som
för sträckor, med undantag för trafiksignaler, där belastningsgraden bör vara större
än 0,5.
Som underlag för dimensionering av
trafikanläggningars utformning i huvudnät och större lokalnät använder man
vardagens maxtimme som är lika med
det trafikflöde som förekommer under
högtrafik under den mest trafikerade
timmen på morgonen eller eftermiddagen
(dimensionerande timme). För korsningar
används flödet dels vid val av korsningstyp,
dels för att bestämma behov av och längd
på ett extra körfält. På sträcka används
värdet för val av antalet körfält. Vid
dimensionering en används ofta begrepp
som årsdygnstrafik (ådt), vardagsmedeldygnstrafik (vadt) samt dimensionerande
timme (Dh).
För att kunna bestämma dessa värden
krävs kunskap om när, var och hur trafiken
genereras samt hur trafikanterna väljer väg

Tabell 7.7:10. Bilisters anspråk på bilnätets funktion
Nättyp

Anspråk

Huvudnät för bil

Bilnätet bör vara funktionsdugligt och framkomligt alla dagar och under hela
dygnet oavsett årstid och väderlek. Snöröjning, halkbekämpning samt barmarksunderhållet av detta nät bör prioriteras, dock inte före motsvarande
åtgärder inom huvudnätet för cykel.

Lokalnät för bil

Bilnätet bör vara funktionsdugligt alla dagar genom behovsanpassad halkbekämpning, snöröjning och barmarksunderhåll.

och färdmedel. Dimensionerande timmen
brukar i många fall bestämmas genom att
lägga in timtrafik flödena på en rangskala
och välja årets 100–150 timme. Förenklat
kan den också anges som ca 10 procent av
var dagsmedeldygnets trafik eller någon
procentenhet högre om man utgår från
årsmedeldygnet. Andelen varierar dock
beroende på var man befinner sig i staden.
I centrum kan den vara något lägre, i
bostadsområden och nära större arbetsområden kan arbetspendlingen medföra
högre tal. Likaså vid handelsområden, där
inköpstrafiken dessutom kan samverka
tidsmässigt med arbetspendlingen.
Noggranna analyser bör därför göras så
att man inte hamnar fel vid dimensioneringen.
Säkerhet

Oskyddade trafikanter har normalt
anspråk på att förflytta sig utefter gator
som ingår i huvudnätet, men de bör
vara separerade från biltrafiken. Där
oskyddade trafikanter behöver korsa en
länk i huvudnätet bör det kunna göras
på ett trafiksäkert sätt. Vid stora flöden
och hastigheter som är högre än 30 km/
tim bör passagen ordnas planskilt. Många
gånger är detta inte möjligt och inte heller
önskvärt med hänsyn till andra kvaliteter,
som en god gestaltning, minskat intrång
i stadsbilden, ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder eller rimliga

kostnader. I de fall det inte är möjligt eller
önskvärt att anlägga en planskild passage
måste passagen ske i samma plan som
biltrafiken. Det är viktigt att sådana passager får en säker utformning och regleras på
ett tydligt och enhetligt sätt.
I kapitel 5 redovisas närmare hur man
kan hantera trafiksäkerheten i planeringen.
Tillförlitlighet

Med ett tillförlitligt bilnät avses ett bilnät
som fungerar på ett sätt som bilisten har
rätt att förvänta sig. Detta oavsett när på
dygnet eller året resan företas eller vilket
väder som råder. Här avses vinterväghållning och barmarksunderhåll av bilnätet.
Omledningsbarhet
Allmänt

Det har blivit allt viktigare att ha beredskap
för att ta hand om trafiken i händelse av
stopp eller störningar och att ha förberedda
omledningsvägar med kapacitet att klara
förväntade trafikökningar, fordonslaster
och fordonstyper. Krav på säkrare och
hälsosammare arbetsmiljö för vägarbetare
innebär att vägar och gator allt oftare stängs
för trafik under tid som vägarbete pågår.
Ju mer trafik desto mer uttalat blir detta
krav. Ökande trafikflöden innebär större
problem i händelse av stopp eller störningar
på det ordinarie väg- och gatunätet.

Huvudnätet för biltrafik bör vara
sammanhängande och anpassas till behoven för längre transporter. I Västra
Hamnen i Malmö finns denna länk i
huvudnätet, Västra Varvsgatan. Den
är nödvändig för att skapa ett lugnt
och trivsamt lokalnät inne i den nya
stadsdelen. Länken är dock samtidigt
utformad med längsgående gång- och
cykelbana samt passager för gående
och cyklister. Foto: Olle Evenäs.

Ofta finns det inga andra alternativ än
att leda in trafiken i det lokala gatunätet
om förbifarter eller länkar i huvudnätet
måste stängas för trafik under viss tid.
Planering

Då förbifarter byggs och då vissa större
vägar och gator i en ort utses till primära
transportleder är det vanligt att delar av
det övriga väg och gatunätet förses med
fysiska anordningar för att sänka hastigheterna och göra dem mindre attraktiva
för genomfartstrafik. Det kan innebära att
det blir mer eller mindre omöjligt att finna
omledningsvägar som också kan klara
trafik med stora fordon. Genom att redan
från början utse ett omledningsvägnät kan
man vidta lämpliga åtgärder på dessa vägar
och gator. Beroende på befarad frekvens av
omledningar och vilka trafikvolymer och
trafikslag som kan bli aktuella kan åtgärderna på omledningsvägnätet variera från
exempelvis siktförbättring i korsningar till
förstärkning av broar och anordnande av
bullerskydd.
Det kan också visa sig nödvändigt att
anordna skilda omledningsvägar för olika
trafikriktningar för att reducera trafikmängderna. Detta ställer ännu större krav
på planering och att det finns förberedda
omledningsvägar.
Vid planering för ett omledningsvägnät
är det viktigt att beakta följande:
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Trafikvolymer
Andel tung trafik
Kollektivtrafik
Lämpliga start och slutpunkter för
omledningsvägar
Trafiksäkerhet på omledningsväg nätet,
särskilt med avseende på oskyddade
trafikanter
Förekomst av skolor, lekplatser, o.dyl.
längs omledningsvägnätet
Störningar i form av buller och luft
föroreningar
Framkomlighet på omledningsväg nätet
Bärighet på omledningsvägnätet
Höjdbegränsningar på omledningsvägnätet
Inställningar och driftformer för eventuella trafiksignaler

För att säkerställa att ett utpekat omledningsvägnät behålls bör det finnas en
skriftlig överenskommelse mellan inblandade väghållare. En sådan överenskommelse bör också delges andra instanser
som kan vara berörda, exempelvis läns
styrelse, polis, räddningstjänst.
Märkning

Omledningsvägarna bör normalt märkas
ut permanent med vägnummermärke
för omledning i vit/blå färgsättning. Det
finns flera fördelar med att göra en sådan
märkning. Om omledning behöver utlösas
finns redan nödvändiga märken på plats
längs omledningsvägen. Trafikanterna blir
vana vid utmärkningen och lär sig förstå
innebörden av märkena om de blir mer
vanligt förekommande.
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Tabell 7.7:11. Exempel på behovstal för parkering
Lokaltyp

Parkering (platser per 1 000 m2 våningsyta)
För boende/anställda

Flerfamiljshus med smålägenheter
Småhus

14
1–2/småhus

Industri, hantverk
Skolor
För vuxenstuderande

1/småhus

20

–

–

–

30

–

5

–

Kontor

25

5

Stadsdelscentrum

8

52

Externt köpcentrum

6

64

Restauranger

Parkering
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3

Övriga

Hotell
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För besökare

En viktig faktor för tillgängligheten och
bilnätets funktion är att det finns tillgång
till ändamålsenlig bilparkering vid olika
verksamheter. Tillgången på parkeringsplatser är en av de faktorer som har störst
betydelse för resmönstret. Detta anspråk
kan uttryckas genom behovstal (”parkeringsnormer”). Behovstalen beskrivs ofta
i antal bilplatser per 1 000 m2 våningsyta.
Behovstalen anger behov av parkering
vid nybyggnad av olika verksamheter.
Parkeringstalen används normalt vid
detaljplanearbete och bygglovgivning och
ska säkra att parkeringen löses inom tomtmark i enlighet med vad som sägs i PBL.
Behovstalen är oftast översiktliga och
kräver att hänsyn tas till lokala förhållanden. Olika verksamheter har sina maximala parkeringsbehov under olika tider på
dygnet, t.ex. kontor på dagtid, dagligvaru
butiker på eftermiddag/kväll, bostäder
under natten. Genom att samnyttja en
parkeringsplats för flera verksamheter kan
det maximala behovet av antalet bilplatser
begränsas. I tabell 7.7:11 ges några exempel
på behovstal.
Det beräknade bilplatsbehovet är
emellertid inte tillräckligt underlag för
bedömning av hur många bilplatser som
ska finnas i ett område. Ett visst antal
bilplatser ger möjlighet till en viss mängd
biltrafik. Vilken biltrafikmängd som är
acceptabel beror på biltrafikens kapacitet,

4

26

20

100

på säkerhets- och miljökrav, på tillgång till
alternativa färdmedel etc. En begränsning
av parkeringstillgången kan användas
för att påverka biltrafik mängden till ett
område.
Parkeringsplatsernas användning
kan styras genom reglering av tider och
avgifter. Korta uppställningstider och/
eller högre avgifter gör platserna mindre
attraktiva för arbetsparkering, vilket kan
gynna besökare med bil.
Kommunerna kan således använda parkeringen som ett aktivt styrmedel i planeringen. Avvägningen mellan olika intressen
bör hanteras genom en sammanhållen
parkeringspolicy som utgår från områdesvisa bedömningar av till gång och efterfrågan samt anspråk från övriga intressen.
Parkeringspolitiken bör vara inriktad på
att åstadkomma ett optimalt kapacitetsutnyttjande, minimera söktrafik och undvika
blockerade långtidsparkeringar.
Flexibla parkeringstal är en regleringsform som innebär att kommunen
ger byggherrar möjlighet att påverka
antalet parkeringsplatser som måste
byggas i samband med uppförandet av
nya lägenheter och kontorshus. Kommunen ger rabatt på parkeringstalet
där byggherren väljer att tillhandahålla
positiva mobilitetstjänster. Positiva
mobilitetstjänster är lösningar som ökar
boendes och verksammas mobilitet och
minskar deras behov och intresse av att

äga egen bil, t.ex. integrering av en bilpool
vid nybyggnad av bostäder eller rabatt på
kollektivtrafikkort. Flexibla parkeringstal
innebär att ekonomiska resurser frigörs
genom att färre kostsamma garage behöver byggas. En del av de pengar man sparar
på detta sätt satsas på att öka mobiliteten
eller på åtgärder som minskar behovet
av att göra inköpsresor med bil, t.ex.
smidigare lösningar för hemleveranser.
Möjligheten att använda parkering
som verktyg för att främja resande med
kollektivtrafik och cykel är idag en underutnyttjad potential. Färdmedelsandelar
och trafikvolymer påverkas av förändringar av tillgång och pris på parkering.
En parkeringsplats tar upp mellan 15–30
kvadratmeter och genomsnittsbilisten
använder två–fem parkeringsplatser om
dagen. Ett exempel på uppföljning av en
parkeringsåtgärd: ”Fullriggaren i Malmö –
med första uppföljning?” finns redovisad i
Parkering för hållbar stadsutveckling (Sveriges Kommuner och Landsting 2013). Några
åtgärder för parkeringsstyrning som tas
upp i Parkering i täta och attraktiva städer
(Envall 2013) och i Parkering i storstad
(Envall et al. 2013) är bl.a.:
> Cash out – anställda ges möjlighet att

välja mellan att ta bil till arbetet eller
få en daglig kontant ersättning om de
cyklar eller åker kollektivt till jobbet.
Ersättningen motsvarar hela eller delar

Tabell 7.7:12. Kvalitet avseende bilnätets orienterbarhet

Ingen konsekvent
vägvisning

Tabellvägvisare vid
viktiga knutpunkter
i nätet

Sammanhängande,
tydlig och konsekvent
vägvisning

Huvudnät för bil

Röd

Gul

Grön

Lokalnät för bil

Gul

Grön

Grön

Nättyp

Tabell 7.7:13. Kvalitet avseende framkomlighet (maxtimme)

Nättyp
Huvudnät för bil

av vad en bilplats kostar arbetsgivaren i
kapital och drift per år.
> Bilfritt byggande – lägenheter byggs utan

parkeringsplatser och utan att boende
har rätt till gatumarksparkering eller
subventionerad boendeparkering.
> Parkeringsreservat – bygger lite parkering

i taget i en ny stadsdel så att marknaden
inte översvämmas av parkering
> Fiktiva parkeringstal – i detaljplan eller

bygglov kan byggherren välja att bygga
färre parkeringsplatser genom att betala
in en fastställd summa pengar till en
fond, ett fiktivt parkeringsköp. Fonden
används sedan för att erbjuda transportmöjligheter till och från den nya byggnaden i skälig utsträckning, t.ex. genom
tillgång till bilpool eller kollektivtrafik.
Bilparkering är ett viktigt sätt för kommunerna att påverka mängden biltrafik och
därmed gaturummets kvalitet. Tillgången
till bilparkering står i direkt relation till
bilanvändning och ju mer parkering som
byggs i enlighet med den kommunala parkeringsnormen desto större del kommer
biltrafiken få av det totala trafikarbetet.
Genom att sänka parkeringsnormer mot
villkor om tillgång till exempelvis högkvalitativ cykelparkering stimuleras resande
med cykel, gång och kollektivtrafik.

Belastningsgrad
<0,8

Belastningsgrad
0,8–1,0

Belastningsgrad
>1,0

Grön

Gul

Röd

BEDÖMNING AV TRANSPORT
KVALITET INOM BILNÄTET
Struktur

Huvudnätet bör vara sammanhängande
och anpassas till behoven för längre transporter. Generellt bör bilnätet utformas
för att ge god tillgänglighet till start och
målpunkter.
För att skapa ett effektivt huvudnät
bör maskvidden vara stor och så långt
som möjligt anpassad till de naturliga
gränser som finns mellan olika stadsdelar.
Maskvidden i huvudnätet bör emellertid
inte vara så stor att alltför stor del av
trafikarbetet utförs inom lokalnätet. I så
fall har huvudnätet tappat mycket av sin
funktion, vilket ger sämre trafiksäkerhet
och negativa miljökonsekvenser inom
stadsdelarna.
Med utgångspunkt från stadsstrukturen
bildar huvudnätet ofta enklaver med en
utsträckning av ca 0,5 x 0,5 km. I stadens
yttre delar blir enklavernas bredd och djup
ofta större. Vid bilnätets uppbyggnad är
det viktigt att det blir ett rimligt förhållande mellan maskvidden i bilnätet och de
övriga näten. Näten för gång-, cykel- och
kollektivtrafik bör vara tätare för att kunna
erbjuda genare färdvägar.
Lokalnäten utformas så att biltrafik
genom stadsdelarna försvåras och så att
trafikens hastighet anpassas till en nivå
som är acceptabel med hänsyn till andra

trafikanter och omgivande stadsmiljö.
Principen är att färdvägarna ska vara
korta och hastigheten låg. Längsta kör
sträcka mellan en start/målpunkt inne i
ett område och närmaste anslutning till
huvudnätet bör inte överstiga 400 m. För
att bedöma genheten inom bilnätet kan
bilnätets verkliga väg jämföras med fågelvägen mellan en given start och målpunkt.
Vilka nivåer man bör välja är beroende av
vilka krav som ställs lokalt.
Med flexibilitet avses att det finns en
alternativ förbindelse som kan användas
vid tillfälliga driftavbrott i den primära
förbindelsen. Detta innebär att det bör
finnas minst två alternativa bilvägar
mellan olika målpunkter. Flexibiliteten
för personresor med bil bör vara störst i
resrelationer där alternativa färdmedel
saknas och där valet av färdmedel inte kan
påverkas. Ett annat mått på flexibilitet i
systemet är hur stor andel gator i centrum
som är återvändsgator eller enkelriktade.
Bilförarens möjlighet att hitta rätt väg
genom gatunätet främjas av en väl planerad
differentiering. Den mer översiktliga
orienteringen förutsätter att huvudnätet
är logiskt och enkelt uppbyggt och att
korsningsavstånden ger tillräcklig tid för
föraren att läsa skyltar och lokalisera sig.
Det är svårt att kvalitetsbedöma bilnätets
orienterbarhet utifrån hur lättförståelig och
självförklarande nätets struktur är. Ett mer
handfast sätt att bedöma orienterbarheten
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Figur 7.7:3. Krockvåldskurvorna
visar uppskattad risk att dödas
och skadas allvarligt vid olika
påkörningshastigheter för äldre
fotgängare eller cyklist, vid sido
kollision och vid frontalkollision
eller kollision med fast hinder.
Källa: Towards Zero, oecd (2008).153
Illustration: Caroline Linhult.

är att beskriva kvaliteten på vägvisningen
inom bilnätet. Vägvisningen ska öka väg
nätets tydlighet och orienterbarhet.
Referenshastighet
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153 OECD
(2008), Towards
Zero – Ambitious
Road Safety
Targets and the
Safe System Approach (Summary
Document).

Tillgängligheten, uttryckt som biltrafikens
reshastighet är tillsammans med genheten
i trafiknätet mått på hur effektivt transportbehovet tillgodoses. Låg hastighet
och omvägar medför betydande förluster
i tid och transportresurser. Det är viktigt
att tillgängligheten är bättre i huvudnätet
än i lokalnätet efter som merparten av
transportarbetet ska äga rum där. I lokal
nätet ska färdvägarna vara korta och
restidsförbrukningen blir därför liten även
om reshastigheten är låg. Där handlar det
snarare om lämplig hastighet, eftersom
omgivningens trafiktålighet varierar. Bilister godtar mycket låg hastighet på korta
avsnitt om de kan förstå motiven för hastighetssänkningen. Ju längre väg de ska färdas
desto högre hastighet vill de dock hålla.
Den skyltade hastigheten i bilnätet
används vid bedömning av tillgänglig
heten. Om restiden avviker påtagligt från
den skyltade hastigheten kan det innebära
att tillgängligheten försämras. Enstaka,
punktvisa hastighetsnedsättningar ger
ingen kvalitetssänkning. Låg framkomlighet för biltrafiken kan accepteras även i
huvudnätet om den motiveras med andra
fördelar, exempelvis god trafiksäkerhet för
gående och cyklister.

Kapacitet

Kapaciteten i bilnätets olika länkar styrs
framför allt av kapaciteten i trafikerade
korsningar. Korsningar med hög belastningsgrad under de mest trafikerade
timmarna medför fördröjning och risk
för köbildning. Ett kapacitetsmått ges av
belastningsgraden som definieras som
kvoten mellan inkommande flöde och
kapacitet och anges normalt per körfält.
För att en trafikanläggning ska fungera
väl bör belastningsgraden inte överstiga
0,8. Om belastningsgraden är större än
1 kommer tillflödet att överskrida kapaciteten. Inkommande trafik kan då inte
avvecklas och köerna kom mer att växa
kontinuerligt. Hur långa köerna blir beror
på graden av överbelastning och hur länge
den pågår.
Säkerhet

Nollvisionen bygger i grunden på ett etiskt
ställningstagande som innebär att alla trafikanter – oavsett ålder, kön eller färdsätt
har rätt att kunna färdas i vägtrafiken utan
att riskera att dödas eller skadas allvarligt.
Med Nollvisionen som utgångspunkt blir

omsorgen om människors liv och hälsa ett
grundläggande krav vid utformningen av
tätortens gatunät.
Bilisterna väljer själva risknivå genom
att köra långsamt eller fort. Oskyddade
trafikanter är beroende av bilisternas
hastighetsval. Bilisternas anspråk på
framkomlighet konkurrerar med gåendes
och cyklisters anspråk på säkerhet och
framkomlighet.
Boende, gående och cyklister bör inte
hindras eller störas av biltrafiken på ett
sådant sätt att deras livskvalitet påverkas
i avsevärd grad. Särskilt gäller att barn,
äldre och personer med funktionshinder
bör kunna förflytta sig tryggt och säkert
mellan bostaden och sina vanligaste målpunkter.
Kurvorna i figur 7.7:3 visar sambandet
mellan krockvåld och risken att dödas eller
skadas allvarligt vid en trafikolycka. Biltrafikens verkliga hastighet bör inte överskrida 30 km/tim på platser och tider då
gående och cyklister korsar gatan. Vidare
bör bilarnas hastighet inte vara högre än
50 km/tim på platser där det finns risk för
sidokrockar mellan personbilar.

Tabell 7.7:14. Kvalitet avseende bilisters trafiksäkerhet vid olika hastigheter (85 percentil, km/tim)
Kollisionstyp

30–40

40–50

50–70

>70

Sidokollision

Grön

Gul

Röd

Röd

Frontalkollision

Grön

Grön

Gul

Röd

Tabell 7.7:15. Kvalitet avseende bilnätets funktion vintertid
Snöröjning påbörjas vid snödjup över
5 cm eller mer än 3 timmar efter avslutat
snöfall. Halkbekämpning påbörjas i stor
utsträckning efter det att halka har uppstått

Snöröjning påbörjas vid 5 cm snö djup
eller direkt efter avslutat snö fall.
Halkbekämpning sker i
huvudsak preventivt.

Snöröjning påbörjas vid 3 cm snödjup
eller direkt efter avslutat snö fall.
Halkbekämpning sker preventivt.

Huvudnät

Röd

Gul

Grön

Lokalnät

Röd

Grön

Grön

Nättyp

Vid kollision mellan motorfordon inom
tätorten är sidokollision och påkörning
bakifrån de olyckstyper som oftast leder
till allvarliga personskador. Sidokollisioner
sker i korsningar och vid utfarter. Påkörning bakifrån inträffar ofta i komplexa
trafikmiljöer, ofta i låga farter.
I lokalnätet bör gatorna inte vara allt
för långa och ha korta avstånd, helst inte
mer än 75–100 m mellan fartdämpande
åtgärder. I lokalnätet är det vid låga farter
möjligt att ha blandtrafik, dvs. gatan har
ingen särskild upphöjd gångbana. I tabell
7.6:14 redovisas kvaliteten för trafiksäkerhet beroende av biltrafikens hastighet.
Inom tätort inträffar merparten av
olyckorna i gatukorsningar. Olycksrisken
och skadeföljden beror dels på antalet
korsningar och avståndet mellan dem, dels
på korsningens utformning.
Säkerheten påverkas också av korsningarnas typ och utformning. Mer om
val av korsningstyp finns att läsa i råd om
utformning för gator.
Inom huvudnätet påverkas korsningsavståndet av ett antal faktorer, exempelvis
nätets uppbyggnad i stort, maskvidden,
vilken typ av trafik som dominerar längs
aktuellt stråk, vilken roll stråket har i
systemet som helhet, önskad hastighet
(restid), stråkets läge i staden – centralt
eller i utkanten, tillgänglighet till om
givande bebyggelse och vilken struktur
som bebyggelsen har.

Valet av korsningsavstånd blir beroende
av vilken avvägning som görs mellan
dessa faktorer. Variationerna kan därför
bli stora. Tätortens storlek har också stor
betydelse. I de centrala delarna av en
medelstor stad kan det handla om 100–150
m, i de yttre delarna och där hastigheten
är högre kan korsningsavståndet uppgå till
250–300 m eller mer. Längs trafikleder blir
avstånden ofta längre. Trafikleden får som
följd av sin trafikuppgift högre hastighet
och högre standard. Om trafikleden har
plankorsningar kan avståndet uppgå till
500–600 m. Om den har planskilda korsningar kanske det dubbla för att kunna ge
plats åt ramper och vägvisning.
I det lokala gatunätet är friheten större.
Normalt avgörs korsningsavståndet av
bebyggelsens indelning, dvs. av kvartersstorleken.
Antalet utfarter påverkar trafiksäkerheten i samma riktning som antalet korsningar. Ju större trafikflöde och ju högre
hastighet, desto färre utfarter bör det vara.
Utfarter från parkeringsanläggningar
och terminaler med mer än 500 fordon/
dygn bör ingå i bedömningen av lämpliga
korsningsavstånd längs gatustråk. Tomt
utfarter bör normalt undvikas mot gator i
huvudnätet.
Mer om trafiksäkerhet kan läsas i kapitel
5.

Tillförlitlighet

Med funktion avses bl.a. nätets tillförlit
lighet såväl sommartid som vintertid.
Bedömningen av kvaliteterna vinterväghållning och barmarksunderhåll illustreras
i tabell 7.7:15, som bör kompletteras och
preciseras med utgångspunkt från hur
den enskilda kommunen prioriterar sina
insatser för biltrafiken.

KONSEKVENSER
Hur omfattande konsekvensanalysen blir
bestäms bland annat av hur stora förändringar som ska analyseras och i vilket
tidsperspektiv dessa ska ses.
Ju större förändringarna är och ju
längre tidsperspektivet är desto mer ökar
sannolikheten för större förändringar i
resmönstret. Om systemförändringarna
kan antas leda till förändringar i resmönstret bör konsekvensanalysen börja med
en vägvalsanalys, eller med att en trafikprognos enligt fyrstegsmodellen görs. De
därigenom beräknade trafikflödena kan
användas för att beräkna värden för olika
valda indikatorer.
En konsekvensanalys kan utföras som
en bristanalys eller en måluppfyllelse
analys. En bristanalys liknar nuläges
beskrivningen men nuläget är utbytt mot
en beskrivning av biltrafiknätet sedan
åtgärderna genomförts. Situationen är
annorlunda i ett väsentligt avseende,
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effekterna av åtgärderna kan inte mätas,
bara beräknas.
Bristanalysen utformas som en jäm
förelse mellan de värden som uppkommer
vid analysen av befintliga förhållanden
och de anspråk, mål och värderingar som
formulerats i planeringen. Redovisningen
görs lämpligen i kartform.
Hastighet och framkomlighet kan mätas
och beräknas enligt metoderna som finns
beskrivna i kapitel 2.
Brister i trafiksäkerheten kan redovisas
som negativa avvikelser från utformningsrådens anvisningar för val av korsningstyp.
Vanligtvis krävs dock en analys baserad på
olycksutfall. Konsekvenserna för trafiksäkerheten kan bl.a. bedömas med Trafik
verkets analysmodeller (Effektkatalogen)
och Åtgärdskatalogen (Sveriges Kommuner och Landsting).
Brister i tillgänglighet gäller främst tillgång till parkeringsplatser och angöringsplatser. Bristerna kan beräknas med hjälp
av behovstal eller genom undersökningar
av parkeringsbehovet.
Att jämföra utfallet av de olika förändringarna med uppsatta mål kan ses som
en konsekvensanalys som utförs efter en
bestämd period genom att mäta de olika
indikatorerna. Den kan med andra ord
utföras på samma sätt som analysen av
nuläget.
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7.8 Godstrafik i tätort
INLEDNING

Staden berörs av godstransporter av skilda
slag. Det kan handla om genomgående
godstrafik till internationella, nationella
eller regionala målpunkter som hamnar,
färjelägen och flygplatser eller om gods
transporter för stadens behov i form av
råvaror, färdiga produkter, livsmedel,
bränsle och mycket annat. Det genom
gående godset transporteras i huvudsak
på järnväg eller med lastbil. I hamnstaden
lastas en del om för vidare transport
med fartyg. Inom staden sker flertalet
transporter med olika typer av lastbilar.
Lastbilstrafiken ställer särskilda krav på
väginfrastrukturen beträffande utrymme,
tillgänglighet, framkomlighet, bärighet
med mera. Den tunga trafiken orsakar
också särskilda problem i form av buller,
avgaser, vibrationer och olycksrisker.
Väginfrastrukturen bör därför utformas
med särskild hänsyn till lastbilarnas körvägar, lastning, lossning, uppställning med
mera. Samtidigt bör man finna lösningar
som är anpassade till stadens identitet och
som tar hänsyn till stadsliv och stadsrum.
Anpassningen av godstrafikens behov bör
även ske på människornas och stadens
villkor.
Godstransporter är en förutsättning för
näringslivets utveckling och stadens existens och speglar även olika ekonomiska
system. Tillgängliga och effektiva gods
transporter genererar nytta för samhälle,

näringsliv och medborgare. Utan dessa
fungerar inte dagens samhälle.
Transportsystemen och till dessa kopplad logistik utvecklas på kommersiella villkor där offentliga, administrativa gränser
spelar en mycket liten roll. Kostnadspress
i kombination med höga leveranskrav
bidrar till att utveckla en hierarki av transportsystem från global till lokal nivå med
ett komplicerat inbördes beroende.
Det är således viktigt att stadens varuförsörjning fungerar. Det är också viktigt
att godstransporternas behov avvägs mot
andra behov. Detta avsnitt behandlar
godstransporternas villkor i syfte att skapa
bättre förutsättningar för en planering
som kan fånga upp de olika behoven och ta
hänsyn till dynamiken i utvecklingen.
En fördjupad beskrivning av godstrafik i
staden finns i Handbok för godstransporter
i den goda staden (Sveriges Kommuner och
Landsting och Trafikverket 2011).

GODSTRAFIKENS OMFATTNING
I Sverige utförs huvuddelen av alla gods
transporter på vägarna. Vägtrafiken svarar
för omkring 86 procent av godsmängd
erna. Andelen är densamma oavsett om
det är värde eller vikt som beräknas.
Rundvirke, massaved, sten, grus och byggnadsmaterial är de största varugrupperna
i vikt räknat bland vägtransporterna. I
värdetermer är det tillverkade produkter

och livsmedel som upptar de största
andelarna.
Antalet inregistrerade lastbilar i trafik
i Sverige uppgår till ca 550 000. Över 80
procent av dessa är lätta lastbilar som
väger mindre än 3,5 ton. Under perioden
1975–2012 har antalet lastbilar ökat med
350 procent, från 160 000 lastbilar. Under
1990-talet ökade antalet lastbilar med ca
100 000 och nästan hela ökningen utgjordes av lätta lastbilar. En stor andel av dessa
lastbilar används för distributionstrafik
i städer. De tunga lastbilarna ökade från
72 000 till 80 000 under samma tids
period.
Godstransporternas utveckling över
tiden bekräftar den ökande omfattningen av vägtransporter. Under perio
den 1960–2010 mer än fördubblades
godstransportarbetet, en ökning med ca
56 miljarder tonkilometer, till totalt 98
miljarder tonkilometer på årsbasis. Den
största ökningen stod vägtrafiken för
med 7 miljarder tonkilometer sedan 1990.
Vägtrafikens andel av transportarbetet
har sedan 1990 ökat på bekostnad av järn
vägens andel. Det totala godstransport
arbetet uppgick år 2011 till 98 miljarder
tonkilometer varav järnvägens gods
transportarbete uppgick till 24 miljarder
tonkilometer.
Vägtrafiken stod 2011 för 38 procent av
godstransportarbetet, järnvägstrafiken för
23 procent och sjöfarten för 39 procent. Av
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Figur 7.8:1. Godstransportarbete i Sverige 1975–2012. Källa: Trafikanalys.
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den godsmängd som under 2010 transporterades inom Sverige fraktades 86 procent
med lastbilar, 11 procent på järnväg och
endast 3 procent fraktades med fartyg.
Under åren 1999–2010 ökade godshanteringen i de svenska hamnarna med 18
procent, från 153 till 180 miljoner ton. Den
sammanlagda transporterade godsmängden på järnväg har haft en relativt stadigt
ökande utveckling sedan 1990-talets början.
Och uppgick 2010 till 68,3 miljoner ton.
Transporter av farligt gods uppgår till
cirka tre miljarder tonkilometer årligen
på väg och järnväg, varav järnvägen svarar
för drygt hälften. Den genomsnittliga
transportsträckan på järnväg är omkring
500 km och gastransporter dominerar. På
landsväg utgör transport av brandfarliga
vätskor den dominerande godstypen och
den genomsnittliga transportsträckan är
knappt 150 km.
Godstransportarbetet i Sverige beräknas
år 2020 uppgå till totalt drygt 120 miljarder
tonkilometer. Det är en ökning med ca 20
miljarder tonkilometer eller 21 procent
jämfört med 2001. Transportarbetet på väg
beräknas få den absolut största ökningen
mätt i tonkilometer. Lastbilstrafiken
beräknas dock transportera allt mindre
volymer, dvs. minskat antal ton per
fordon. För järnvägstrafiken förväntas
det omvända eftersom järnvägsnätets
bärighet höjs, vilket gör att tågen kommer
att kunna ta tyngre och större laster. Stora

godsmängder transporteras också med
sjöfart någon gång i transportkedjan. En
mindre andel gods går med luftfart och av
det gods som benämns flyggods går knappt
hälften på väg.

PROBLEMBILDEN
Tunga fordon i stadsmiljö

Den allmänna utvecklingen mot en större
användning av lastbilar för godstransporter påverkar också godstransporterna i
städerna. Inslaget av tunga transporter har
ökat över tiden och ger upphov till trängsel
i städernas centrala delar. Godstrafik i
städer har blivit ett allt större problem att
hantera. Målpunkter i städer angörs även
av tunga fordon med släp. Stora och långa
fordon ställer krav på utrymmen som är
svåra eller inte ens önskvärda att tillgodose
i en trång innerstadsmiljö. För att vi skall
kunna leva och verka i städerna är det
väsentligt att tillräckliga ytor finns tillgängliga för godstransporter. Konkurrens om
ytor i stadsmiljön finns inte bara i innerstadsmiljö. Även hamnar tar värdefull mark
i anspråk och konkurrerar då med mark
för bostäder Dessa krav på ytor kan också
försvåra möjligheterna att skapa tilltalande
och effektiva åtgärder för fartdämpning.
För den lokala distributionstrafiken,
från terminaler i stadens närhet till
målpunkter i staden, används ofta äldre

fordon med sämre prestanda vad avser
emissioner av avgaser och buller. Anledningen till att dessa fordon används är
att de fortfarande kan vara lönsamma för
företagen att använda i lokal och regional
trafik, men att de på grund av höga driftoch underhållskostnader har tagits ur
fjärrtrafiken.
Inom eu beräknas att godstransporter svarar för 16 procent av den totala
stadstrafiken, men för hela 40 procent av
stadstrafikens emissioner av avgaser.
Godstransporter utgör också ett stort
problem ur säkerhetssynpunkt. År 2013
dog drygt 260 personer i trafiken. Lastbilar
var inblandade i 36 av dödsfallen. Varje år
dör ca 5 förare av tunga lastbilar i trafiken
och strax under 300 skadas.
Städernas utveckling påverkar
godstrafiken

Den förändring som har ägt rum i städerna sedan 1970-talet har medfört att
förutsättningarna för godsleveranser har
försämrats. Under 1960- och 1970-talen
var kedjevaruhusen i städernas centrala
delar en viktig målpunkt för leveranser av
många olika typer av gods, inklusive livsmedel. Kedjevaruhusen var ofta utformade
med lastgårdar, lastkajer och lagerutrymmen för att kostnadseffektivt kunna ta
emot gods. Ombyggnationerna i innerstäderna skapade då inte bara plats för de
nya affärsfastigheterna i sig, utan också för

Tabell 7.8:1. Transportproblematiken sammanfattad i tre frågeställningar

servicegator och angöringsutrymmen för
levererande fordon.
Från och med slutet av 1970-talet har
kedjevaruhusen till stora delar försvunnit
och ersatts av gallerior med ett stort antal
butiker som var och en representerar en
beslutsenhet. Ett stort antal restauranger,
barer, snabbmatsställen och caféer har
tillkommit under framför allt 1990-talet.
Nya kunskapsintensiva företag och
universitet/högskolor söker sig mer och
mer mot centrala lokaliseringar. Fler och
fler vill också bo i innerstäder. Detta har
medfört att antalet leveransadresser för
gods till städer har ökat i antal, samtidigt
som den levererande mängden gods per
fordon och målpunkt har minskat. Även
den specialisering vi ser inom tillverkning,
transport och försäljning har bidragit till
denna utveckling. Fastighetsägare vill av
ekonomiska skäl hyra ut butiksytor och
minimera utrymmen för varuintag och
lager.
Hyran för en kvadratmeter butiksyta är
ca tio gånger högre än motsvarande hyra
för en lageryta. Butikerna vill i första hand
använda personalen för att sälja varor och
minimera arbetsinsatserna i samband
med mottagning av gods. Ambitionen att
minimera lagerhållningen och en ökad
försäljningsvariation på grund av tätare
modeväxlingar m.m. resulterar också i
tätare leveranser.
I dag uppvisar därför godstrafiken i

Frågeställningar

Perspektiv

A. Varuförsörjning
Försörjning av butiker, restauranger, kontor
och andra verksamheter med varor och
service.

Bebyggelsemönstret är ofta givet, åtminstone i
städernas centrala delar. Fastighetsmarknadens
villkor och konsumtionsmönstren ställer krav
som snabbt kan ändras, men som måste lösas
omedelbart.

B. Transportverksamhet
Behandling av företag som genererar transportaktiviteter för distribution till butiker
och kontor eller som har staden som bas för
andra transporttjänster.

Lokalisering kan ofta påverkas, åtminstone
på medellång sikt, vilket ger möjligheter att
begränsa störningsaspekter och ge goda anslut
ningar till huvudnätet.

C. Transportförsörjning
Transporter av gods till och från industri
företag, hamnar och andra terminaler.

Lokaliseringen är ofta given, anslutningarna till
huvudnätet måste anpassas därtill, med risk för
åtföljande störningar och kanske också oro över
olyckor med farligt gods.

städer ett antal problematiska drag. Leveranser sker till kvarvarande lastkajer, och
lastplatser. Många butiker och verksam
heter får sina leveranser via entrédörrarna.
En anledning till detta är att tillgängliga
lastplatser är få. Detta innebär ofta att
fordonen måste föras fram på gågator och
bilfria torg. Huvuddelen av transporterna
genomförs under förmiddagen. Från
distributionssynpunkt har detta visat sig
ha många fördelar i kombination med
fasta leveranstider. Detta kan dock leda till
trängsel och köbildning vid vissa målpunkter, framför allt vid stora affärsfastigheter,
där luftkvaliteten i gaturummet kan
försämras drastiskt. Med tanke på miljön
och tillgänglighet är det en fördel om dessa
leveranser därför ske tidigt och innan
handeln kommit igång på allvar.
Butikspersonalen har sällan tid att
hantera gods och det ställs ofta krav på att
godset ska levereras in i butiken. Under
tiden upptar lastbilen plats i gaturummet
eller blockerar lastplatser.
Entréer vid butiker och restauranger är
oftast utformade för besökare och inte för
godsleveranser och innebär ofta en dålig
arbetsmiljö för chaufförerna.
Förtätning och expansion av städer,
ökade ambitioner för gestaltning och
attraktivitet samt realisering av transport- och miljöpolitiska mål förutsätter
att godstrafiken i städer förändras och
effektiviseras.

Bristande effektivitet

Distribution av varor i tätorterna präglas
av begränsad effektivitet, speciellt i storstadsområdena eftersom:
> utnyttjandegraden av transportkapaciteten är låg, delvis beroende på korta
tidsintervall för distribution – tiden
blir begränsande för distributionen inte
fyllnadsgraden.
> dålig framkomlighet binder transport
resurser och ger onödig trafikbelastning,
> olämpligt utformade varuintag kräver
stor insats av förare och butikspersonal.
Samtidigt konstateras i det eu-stödda
projektet Best Urban Freight Solutions
(bestufs) att många städer har en
begränsad kunskap om och förståelse för
godstransportsystemet med dess komplicerade aktörsnätverk och beslutsprocesser.
Tre kategorier av frågeställningar

Problematiken kan ur planerarsynpunkt
sammanfattas som i tabell 7.8:1 ovan.
I samtliga fall är det naturligtvis viktigt
att transportaspekterna tas med vid överväganden om lokalisering och ombyggnad.
De kommersiella villkor som transportföretagen lever under måste då beaktas för
att kunna erbjuda praktiskt genomförbara
lösningar till gagn för stadens ekonomi
och för dess invånare.
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EXEMPEL Karakteristika från varu- och serviceförsörjning av ett verksamhetsområde i Göteborg
Få stopp – är effektivt om bilen är fullastad, men kan också tyda

Mest personbilar – bara ca 30 procent av leveranserna utfördes

på att mycket skulle kunna vinnas på en samordning av leveran-

med andra fordon än personbilar, vilket visar på vikten av att inte

serna.

bara fokusera på lastbilar när det gäller leveranser.

Korta stopp – betyder små leveranser, vilket i kombination med

Mycket bud – förklarar delvis den stora mängden personbilar,

få stopp tyder på viss ineffektivitet.

men också att mycket av godsleveranserna sker med personbil.

Hur många stopp har ni i genomsnitt på en rutt?

Vilken typ och hur många fordon har ni som verkar i området?

50%

600
500

FÅ STOPP

40%

MEST PERSONBILAR

400

30%

300
20%

200

10%

100

0%

0
1

2–5

6–10

11–20

>21

Personbil

Ej svarat

Lastbil/van
<2,2 ton

Lastbil 2,2
–3,5 ton

Lastbil 3,5
–7,5 ton

Lastbil
>7,5 ton

Vilken typ av transport utförs i området?

Hur lång tid (i minuter) tar ett stopp i genomsnitt?
60%

40%
KORTA STOPP

30%

MYCKET BUD
40%

20%
20%

10%

0%

0%
0–5
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6–10

11–15

Godstransporternas villkor

Väl fungerande godstransporter är en förutsättning för såväl näringslivets utveckling som för regional och lokal utveckling.
Men fler arbetsplatser, transporter av
farligt gods och mer intensiv varuförsörjning skapar även problem i form av
ökade olycksrisker och miljöstörningar.
Situationen kan också snabbt ändras för
att svara upp mot ändrade kommersiella
förutsättningar. En ny terminal byggs upp,
en annan läggs ned, en färjelinje flyttas
eller produktionsmönster läggs om. Till
detta kommer säsongsvariationer och
marknadssvängningar. Svängningarna
dämpas till viss del av att investeringar i
anläggningar och kompetent personal,
resurser som inte alltid är lätta att flytta.

>15

Ej svarat

Bud

Tank

Ett faktum som också kan förstärka svängningarna.
Möjligheterna att lokalt påverka etableringsvillkor och arbetssätt begränsas
alltmer i takt med att företagen globaliseras eller europeiseras. De som fattar de
kommersiella besluten finns i allt större
utsträckning i några få nationella ekonomiska centra eller så fattas besluten av
internationella aktörer.
Marknaden är global, eller åtminstone
europeisk. Det innebär att beslut om de
övergripande logistiksystemen tas internationellt. Kompletterande försörjnings- och
distributionsstrategier beslutas på regional
nivå, där begreppet ”region” kan definieras
på olika sätt. I vissa fall kan en funktionell
region innefatta flera länder eller delar

Gods

Person

Gods och Annan typ
person av transport

därav, i andra fall några län eller delar av
län. De verkligt lokala besluten fattas av de
små företagen på orten, men även dessa
måste anpassa sig till de kommersiella
villkor som gäller på marknaden.
Den gemensamma europeiska marknaden tillsammans med avreglering
av landvägstransporterna har lett till
att transportkostnaderna sjunkit, konkurrensen hårdnat, vinstmarginalerna
minskat och servicekraven ökat. I detta
läge försöker transportföretagen se till att
så långt som möjligt fylla lastutrymmet
genom att konsolidera många små transportuppdrag, skapa balans i flödena och
differentiera servicen efter vad kunden är
villig att betala. Frihetsgraderna begränsas
dock av kundens krav som ibland medför

Vägar för tung trafik
Leder för farligt gods
Utryckningsvägar

Vägar för tung trafik och farligt gods i Helsingborg. Källa: Helsingborgs kommun.

suboptimeringar med avseende på resursutnyttjande. Dessa förhållanden leder
till företagssammanslagningar och mer
komplicerade transportsystem med färre
frihetsgrader, sämre flexibilitet och en stor
känslighet för ökade kostnader.
Efter decennier av rationalisering av
produktionsprocesserna och transporter
av insatsvaror fokuserar nu industrin på
att effektivisera logistiken i hela kedjan,
från fabrik till slutkund. Den service som
kan erbjudas i detta sista led är ett viktigt
försäljningsargument. Logistiksystem ses
ofta som viktiga delar av system för ”customer relation management”. Det engelska
ordet ”fulfilment” speglar transportföretagets uppgift att som sista länk i kedjan
uppfylla kundens önskan.
Kundernas krav på ett varierat produkt
utbud leder till komplicerade produktionsoch transportmönster påverkade av köpmönster och utbud av inköpsställen. Den
förändring som ägt rum sedan 1970-talet
har medfört att förutsättningarna för
godsleveranser i städerna försämrats.

ÅTGÄRDER PÅ LOKAL NIVÅ FÖR
BÄTTRE UTFORMNING AV GODS
TRAFIKEN

På en övergripande nivå arbetar staten
med traditionella åtgärder som lagstiftning, regelverk, statsbidrag etc. för att förbättra transportsituationen för godstrafik
i städer. På det kommunala planet handlar
det om lokalisering, nätutformning, regleringar, miljöskydd och fastighetsfrågor.
Lastbilstrafiken kan delas in i två skilda
grupper av transporter, som ställer delvis
skilda krav och som orsakar olika slags
problem. Den verkligt tunga trafiken,
med lastbilar längre än 12 meter, inte
sällan med släp, har i huvudsak ett begränsat antal målpunkter och kan därför i
allmänhet hänvisas till de gator som har
hög trafiktålighet och som erbjuder både
tillräckligt utrymme och tillräckligt god
framkomlighet.
Den andra typen av transporter, dvs.
med lastbilar som är kortare än 12 m men
tyngre än 3,5 ton, består till stor del av
varudistribution, servicefordon som sop
bilar m.m. och transporter till byggen av
olika slag (grus, betong, trävaror, asfalt).
Denna typ av transporter måste ofta nå

djupt in i det kapillära nätet. Huvudnätets
gator täcker inte detta behov utan accep
tabel tillgänglighet kräver att även det
lokala gatunätet måste användas.
Övergripande nätutformning
Nät för tung trafik

Med rätt utformning av nätet för godstrafik kan kommunen till viss del underlätta
för den tunga trafiken att välja rätt väg.
Genomfartstrafik och trafik med målpunkter utanför stadskärnan som industriområden, externa handelsetableringar
etc. kan med hjälp av bland annat lokala
trafikföreskrifter styras till lämpligt nät
för godstrafik. Huvudprincipen bör vara
att trafik utan målpunkter i stadskärnor,
annan sammanhängande stadsbebyggelse
samt bostads- och rekreationsområden
ges möjlighet att välja vägar utanför
dessa områden. Nätutformningen avser
godstrafiknätets kapacitet och reglering.
Regelverket kan innehålla bestämmelser
för fordonens vikt och längd men också
trafikregler.
De delar av stadens huvudnät som
sammanbinder genomfarter och infarter
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FAKTA Handbok för Godstransporter i den goda staden
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Handboken stödjer kommunen i ett

som de tar hänsyn till transportörernas

samarbete med näringslivet för att

behov av att kunna utföra sina leveranser

skapa ett balanserat transportsystem i sta-

på ett rationellt sätt. Kommunen har ett

den. Den vänder sig till städer och mindre

starkt intresse av att skapa en attraktiv

tätorter. Metoden bygger på att man först

stad för både medborgare och näringsliv

gör en nulägesanalys baserad på ett antal

och är därför den naturliga ledaren för

mått, därefter identifierar problemen för

processen. Handboken bygger på en pro-

att sedan diskutera åtgärder och lösningar.

cess i fyra steg; övergripande inventering,

Lösningarna skall vara hållbara, samtidigt

samråd, genomförande och samråd.

med de viktiga målpunkterna för tunga
godstransporter, som industriområden,
hamnar, järnvägsstationer eller lastbilsterminaler bör vara utformade så att de ger
god framkomlighet för långa och tunga
bilar. Nya industriområden, terminaler,
värmeverk, avfallsverk och andra liknande
anläggningar bör lokaliseras så att de får
god anknytning till godstrafiknätet och så
att transportarbetet minimeras. Möjligheterna att trafikförsörja dessa områden
även med tågtransporter via industrispår
bör alltid prövas.
Ett väl utformat nät för tung trafik bör
ha bärighet för 10/16 ton (axeltryck respektive boggitryck), fri höjd om minst 4,5
meter samt utrymme som medger körning
med de största tillåtna fordonen. Bilden
på föregående sida från Helsingborg visar
hur ett nät för den tunga trafiken kan se ut
inklusive utpekade delar för farligt gods.
I det tunga trafiknätet är det viktigt att
körytorna i korsningar och kurvor även ger
utrymme för långa fordonskombinationer.
Men även om ett sådant nät kan göras
förhållandevis attraktivt kan förbud mot
trafik med de största fordonen på övriga
delar av gatunätet behövas.

Förbud kan gälla olika typer av fordon,
till exempel fordon längre än 12 meter eller
med en viss högsta totalvikt. Dispenser
kan till exempel behöva medges för byggtransporter.
De gator som upplåts för trafik med
långa och tunga fordon bör vara så belägna
att de inte berör störningskänsliga områden. Helst bör detta godstrafiknät ligga
helt avskilt från bostadsbebyggelse och
inte passera genom stadskärnan.
Transporter av farligt gods

Transporter av farligt gods kan vid
olyckor få stora konsekvenser och kräver
därför särskilda bestämmelser. Vid
sådana olyckor, orsakade av kollisioner,
avkörningar, urspårningar eller skada i
samband med hanteringen kan godset
vålla betydande skador på människor,
natur, reningsverk med mera. Riskerna
kan reduceras genom att de farligaste
ämnena endast får transporteras på
utpekade delar av gatunätet, jämför
bilden från Helsingborg. Bland de ämnen
som omfattas av dessa bestämmelser
kan nämnas: gasol, klor, svaveloxid,
ammoniak, fenol, cyanider och syror.

Distributionstrafik

Varutransporter måste kunna komma nära
målpunkter i hela staden. Därför är det
bara enstaka gator som under dagtid helt
kan avlysas från lastbilstrafik. Däremot
kan distributionstrafikens miljöstörningar
ofta begränsas genom temporära förbud.
I bostadsområden kan man förbjuda lastning och lossning kvälls- och nattetid med
undantag för hemleveranser till privatpersoner medan det i centrumområden kan
förekomma förbud för all trafik på vissa
gator mellan klockan 11 och 06. Eftersom
den största delen av varutransporterna
sker på förmiddagar innebär sådana
restriktioner som regel inga allvarliga
problem för distributionstrafiken så länge
antalet sådana gator är litet.
För att förbättra tillgängligheten för
varutransporter kan man förbjuda trafik
på gator där distributionstrafiken har svårt
att komma fram och där uppställnings
problemen är särskilt stora. Ett fungerande
parkeringsförbud under vissa tider kan
också förbättra tillgängligheten för lastning och lossning.
Kollektivkörfält med stoppförbud
medför problem för varutransporterna.
Om körbanebredden är tillräcklig kan det

Varudistribution i Karlshamn. Mindre lastbilar (under 12 m) behöver ofta tillgänglighet även på lokalnätet för biltrafik. Foto: Sari Wallberg.

vara en fördel för distributionstrafiken om
busskörfälten kan placeras mitt i gatan i
stället för vid gångbanan. Detta medför
istället stora problem för cykeltrafiken och
kräver särskilda lösningar vid anordnandet
av busshållplatser.
Lokalisering och utformning av butiker
och andra varumottagare bör ske även
med hänsyn till varutransporterna.
Man bör alltid eftersträva varumottag
på butikernas baksida. Där detta ej är möjligt kan väl utformade varuintag minska
och förkorta störningarna vid butikens
entrésida.
Flödet av distributionsbilar kan minskas
genom ökad samdistribution för flera av
sändare och mottagare. Detta underlättas
om gemensamma eller samlokaliserade
terminaler för speditionsföretag och partihandel kan anordnas.

Lastbilsparkering

Av både säkerhets- och miljöskäl är det
önskvärt att det finns uppställningsplatser
för lastbilar. Sådana uppställningsplatser
kan lokaliseras till industriområden eller
i anslutning till bensinstationer eller
anläggningar för bilservice. För att minimera risken för stölder och sabotage kan
det finnas behov av säkra uppställningsplatser inom inhägnade områden, exempelvis vid terminaler. Om lasten består av
farligt gods förstärks behovet av särskilda
uppställningsplatser.
Tidsstyrning och miljözoner

Det är vanligt att kommuner använder
lokala trafikregleringar och trafikföreskrifter för att hantera en del av de problem
som godstrafiken medför i centrala delar
av städer. Genom att endast tillåta leve-

ranser under vissa tider kan situationen
förbättras avsevärt. En viktig förutsättning
för lyckad tidsstyrning är att utformningen
görs med utgångspunkt från de gods
transporter som ska styras. Detta kräver
god kunskap om godstrafiken i området.
Trafikföreskrifter kan användas för att
förbättra trafikmiljön i känsliga områden,
exempelvis i gaturum med uteserveringar,
och ger dessutom möjlighet att under
kontrollerade former använda normalt sett
bilfria ytor för inleveranser. Regleringarna
har goda möjligheter att bemötas positivt
både av de som tar emot godset och av de
som utför transporterna.
I Stockholm, Göteborg, Malmö och
Lund tillämpas så kallade miljözoner.
Reglerna för ”färd i miljözon” är i huvudsak inriktade på att säkerställa att de
tunga fordon som framförs i zonen också
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uppfyller vissa krav med avseende på
avgasemissioner. Reglerna gäller diesel
drivna tunga lastbilar eller bussar med en
totalvikt över 3,5 ton. Huvudregeln anger
att fordon får köras inom miljözonen i 6
år med undantag av fordon som tillhör
Euroklass 3, 4 och 5 som får köra i miljözon
i 8 år. För Euroklass 6 eller bättre finns
inga begränsningar.
Tågtrafikens anläggningar i staden
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I stadens transportsystem ingår spårburen
trafik av skilda slag. Dessa spår med
tillhörande anläggningar är anpassade
och konstruerade för de typer av tåg som
ska använda spåren, exempelvis tunnelbanetåg, spårvagnar och konventionella
person- och godståg. Detta medför
begränsningar för hur man kan använda
spåren. Förutom spåranläggningar finns
stationer och godsterminaler, som i de
flesta fall utgör viktiga samverkansnoder
med andra transportslag.
Denna samverkan mellan de olika
transportslagen är viktig att beakta i den
fysiska planeringen för att kunna uppnå
ett hållbart transportsystem och därmed
bidra till en hållbar stadsutveckling.
Det övergripande spårnätet, som
generellt förvaltas av Trafikverket, berör
staden på olika sätt eftersom det trafikeras
av såväl godståg som persontåg. För att
tillgodose god tillgänglighet för alla, bör
stationer och resecentrum vara belägna

centralt i staden. Detta samutnyttjande av
spår i centrala lägen kan skapa konflikter
genom att genomgående godståg måste
passera genom staden med miljöstörningar i form av buller och vibrationer som
följd. I planeringen för omgivande områden bör därför vissa säkerhetsaspekter
vägas in, exempelvis risker kring transporter av farligt gods. Även terminalhantering,
rangering etc. vid terminaler måste tas
hänsyn till i bl.a. bebyggelseplanering med
avseende på ytor och miljöstörningar.
Den spårburna godstrafikens
anläggningar som berör staden

Det finns ett flertal begrepp och definitioner för den spårburna godstrafikens
anläggningar. Begreppen kan tolkas
på olika sätt. Gränsdragningen mellan
olika typer av terminaler är ofta flytande.
Följande kortfattade beskrivningar har
använts bland annat i samband med utpekandet av järnvägens riksintressen
för godstrafikens anläggningar.
Tågbildningsplats är det övergripande
begreppet för de platser eller spårområden
där tåg bildas, oavsett om det är gods- eller
resandetåg. I platser för tågbildning ingår
områden för rangerbangårdar för godståg,
växlingsbangårdar för gods- och resandetåg, linjeplatser och övriga bangårdar, som
finns vid stationer och linjeplatser.
Godsterminaler, som beskrivs under
begreppet Tågbildning, definieras som ett

funktionellt avgränsat spårområde med
tillhörande terminalanläggningar, som
har spåranslutning till det övergripande
järnvägsnätet, avsett för lastning/lossning
av gods/ lastbärare eller för omlastning av
gods mellan tåg och andra trafikslag. Till
begreppet godsterminaler hör Kombiterminaler samt Last- och lossningsplatser, som
innefattar terminaltyperna frilast- och
vagnslastterminaler. Dessa terminaler
kännetecknas av att de är noder där de
olika transportslagen kan samverka och att
de är öppna för flera trafikutövare.
Hamnar med spåranslutning är viktiga
intermodala noder där gods av varierande
slag hanteras. Tung trafik till denna viktiga
transportnod medför i flera fall negativ
påverkan på stadsmiljön. En hamn är
dock svår att omlokalisera. Hamnens
trafikförsörjning kan därför kräva särskild
uppmärksamhet.
Godsterminalernas funktion och
användningssätt

Godsterminaler, logistikcentra och andra
liknande begrepp är att hänföra till kategori B ”Transportförsörjning”. En terminal
erbjuder transfer mellan lokala, regionala
och nationella system inom företag, integrerar tjänster mellan olika företag som
specialiserat sig på olika transportmark
nader eller arbetar med olika transportslag
(väg/järnväg/sjö). Terminalen används
för att samla upp många små sändningar

traditionell försörjningskedja med fokus
på miljöeffektiva leveranser
Lager/
grossister
Producenter/
tillverkare

Exempel:
3000 sändningar
300 kg i genomsnitt

centraliserad lagerfunktion

Återförsäljare
Lager/
grossistverksamhet

Produktion
mindre
utsläpp

Långdistanstransporter
–lastbil
–fartyg
–flyg

Medel eller kort distans
–lastbil
–intermodala transporter

Exempel:
600 sändningar
2000 kg i
genomsnitt

Återförsäljare

samordnad
varudistribution

mindre
utsläpp
Långdistanstransporter
–lastbil
Återvinning i varje led,
–fartyg
reducerat svinn i
–flyg
leveranser

Reducerat svinn

Figur 7.8:2. Ett exempel på hur ett företag kan arbetar med logistik. Genom att koncentrera mellanlagren till ett fåtal finns det större utsikter för en
attraktiv försörjning per järnväg. Samtidigt kan sändningsstorleken till distributionspunkterna ökas och därmed kan antalet fordonskm reduceras
(förutsatt en lämplig geografisk distribution av lager och mottagare).

till större enheter för att därigenom skapa
ekonomiska förutsättningar för transporter på längre avstånd med attraktiv
frekvens. Begreppet ”logistikcentrum”
används ibland för att markera att det inte
bara är frågan om omlastning utan också
om lagring och annan verksamhet kopplad
till transporter och logistik.
Lastbilsterminaler är ofta företags
interna, medan t.ex. hamnar drivs som
egna bolag och i regel är öppna för alla.
Kombiterminaler för transfer mellan spårbunden transport och lastbil är öppna för
flera trafikutövare.
Godsterminalernas lokalisering
viktig planeringsfråga

I den transportpolitiska propositionen
Moderna transporter (prop. 2005/06:160),
sägs att ”strategiska logistiknoder, som
kombiterminaler och hamnar, bör utvecklas för att främja intermodala transporter.
Samordnade lösningar för olika typer av
terminaler bör eftersträvas”.
Terminalkostnaden utgör ofta en
betydande andel av den totala transportkostnaden. Ägandet av och ansvaret för
dessa terminaler är därför en viktig fråga
att hantera för att de ska bli attraktiva och
konkurrenskraftiga för användarna.
Utformningen av ett strategiskt nät för
kombiterminaler är en viktig nationell
planeringsfråga. Det är också angeläget för
driften av dessa terminaler att lägga fast

vilka villkor som bör gälla för de terminalhuvudmän som vill ansluta sig till nätet.
Att finna de bästa strategiska lägena för
godsterminalerna kan vara en komplicerad
markanvändningsfråga som har olika
planeringsförutsättningar att ta hänsyn till
beroende på den aktuella terminalens uppgift, användning och omgivningspåverkan.
Med utgångspunkt från trafikeringen
bör en kombiterminal vara belägen i nära
anslutning till de övergripande väg- och
järnvägsnäten och gärna i anslutning till
en hamn. En kombiterminal bör även
ha framtida expansionsmöjligheter och
användningen av den får inte begränsas
av att omgivande bebyggelse drabbas av
miljöstörningar. Trafikförsörjningen till
terminalområdet är viktig att studera.
Finns det trafiktåliga tillfartsvägar eller
kan det befaras att stadens gator kommer
att få ökad trafikbelastning och därmed
sämre miljö?
Trafikverket har i samband med utpek
andet av järnvägens riksintressen redovisat
ett antal terminalplatser i Sverige som
bedömts ha sådan internationell, nationell
eller särskilt regional betydelse att de
bedöms vara av riksintresse. Samspelet
med utpekade hamnar eller flygplatser
har också beaktats i detta sammanhang.
Trafikverkens ekonomiska och fysiska
planering sker i samråd med berörda kommuner om strategiska lägen för godsterminaler. Dessa lägen med tillhörande verk-

samheter kan få kraftiga strukturerande
effekter på både staden och omgivningen.
Lokaliseringen bör även prövas i förhållande till var konsumtion sker lokalt och
regionalt. Genom trafikanalyser bör både
positiva och negativa effekter för staden
och dess transportsystem studeras.
Det är viktigt att kommunerna i sin
planering lokaliserar bostäder eller andra
störningskänsliga verksamheter på sådant
sätt att de inte begränsar godsterminalens
funktion. Om en godsterminal är utpekad
som ett riksintresse innebär detta att
staten genom länsstyrelserna kan ingripa
mot en markanvändning som skulle verka
begränsande för anläggningens brukande
och därmed medföra påtaglig skada.
Lokalisering av nya verksamheter

Vid all lokalisering och detaljplanering av
nya verksamheter i staden är det viktigt att
noga analysera och överväga verksamheternas transportförsörjning, och beskriva
hur transportförsörjningen ska lösas på
bästa möjliga sätt. Detta gäller såväl för
persontransporter som för transporter av
inkommande och utgående gods.
Transportintensiva verksamheter med
tunga transporter bör lokaliseras med god
anslutning till godstrafiknätet. Hamnar
genererar stora mängder tung trafik som
går genom staden. Hamnar är av historiska
skäl ofta lokaliserade i centrala delar av
städerna och ligger ofta i attraktiva lägen.
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Exempel på förutsättningar
för lossning och lastning.
Foto: Roger Johansson.
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Detta kan medföra en markkonflikt när
både städer och hamnar växer. Att utveckla
hamnen till en strategisk knutpunkt för
samverkande godstransporter kan medföra
svårigheter om stadsutvecklingen medfört
att hamnen blivit omgiven av bebyggelse,
exempelvis renodlade bostadsområden.
För handelsetableringar gäller att det är
stora skillnader i transportintensiteten.
Dagligvaruhandeln har det i särklass
största behovet av täta inleveranser av
stora volymer. Lokalisering av handel ger
betydande konsekvenser för såväl godssom persontrafikens omfattning. Allmänt
gäller att lokaliserings- och exploateringsfrågor i staden måste ske i samverkan med
planeringen av trafiksystemet.
Utformning av fastigheter

Vid utformning av fastigheter bör kommuner i allmänhet ställa högre krav på
hur förutsättningar för att ta emot och
leverera gods beaktas. Som anges ovan
har intresset från fastighetsägarnas sida
att avsätta ytor för detta ändamål minskat
under de senaste decennierna.
Butiksytor eller andra försäljningsytor,
som ger den högsta avkastningen per
kvadratmeter, prioriteras i hög grad.
För att balansera detta intresse kan
kommunen ställa krav på att fastigheten
också innehåller ytor för lastgårdar, last
kajer och lagringsutrymmen för att
ge förutsättningar för en effektiv gods

distribution. Det är angeläget att dessa
krav beaktas när ny-, om- och tillbygg
nader av affärsfastigheter aktualiseras.
Vid externa lokaliseringar med lägre
markpriser, och mer transportintensiva
verksamheter som hanterar större volymer
per mottagande enhet, kommer dessa
aspekter in i planeringen på ett mera
självklart sätt.
Samdistribution av gods i städer

En åtgärd för att effektivisera gods
transporter i städer är samlastning och
samdistribution av det gods som ska levereras till målpunkter i städer. Samordnad
varudistribution i tätorter handlar om att
koordinera och sammanföra transporter
så att kapacitetsutnyttjandet ökar. En
ökad fyllnadsgrad i lastbilarna medför att
antalet transporter kan reduceras. Flera
förbättringar både för privata aktörer,
kommunen och samhället kan förväntas
vid en ökad samordning av varudistribution i städer och tätorter. Samdistribution
har kommit mer och mer i fokus, inte
minst internationellt, E-Drul – e-Commerce
Enabled Demand Responsive Urban Logistics. Ett projekt kring detta har skapats i
Siena, Italien, och Vivaldi Projects i Bristol
kan lyftas fram som exempel.
I Sverige har forsknings- och demon
strationsprojekt bedrivits i bl.a. Göteborg
och Uppsala. Dessa projekt har visat att
det är möjligt att samdistribuera gods för

leveranser till städer, och att samdistri
butionen har en stor potential i flera
avseenden. Det är möjligt att skapa system
och organisationsformer som alla berörda
intressenter uppfattar som en förbättring,
vilket kan vara svårare att åstadkomma
med nätutformning och reglering.
I Sverige har ett antal kommuner, t.ex.
Halmstad, Ystad och Växjö, infört samdistribution till kommunala enheter. Och
i Dalarna har Borlänge, Gagnef och Säter
skapat ett gemensamt system för uppköp
och leverans av livsmedel till kommunala
enheter som baseras på samdistribution
Systemet förefaller fungera bra och har
bl.a. inneburit möjligheter för ett stort
antal lokala producenter att leverera livsmedel till kommunerna. Samdistribution
till målpunkter i innerstäderna finns bland
annat i Göteborg och planeras i Malmö.
Potential

Det är ett stort antal aktörer som transporterar gods till olika verksamheter
i städer. Varje transportör optimerar
sin egen verksamhet inom ramen för
den egna organisationen. Inom stycke
godsområdet kommer godset med
fjärrtransport till terminaler, som i typfallet är lokaliserade till industriområden
belägna i städers utkanter. Där sker en
omlastning och den sista transportlänken
utförs med distributionsfordon från
terminalerna till målpunkter i staden.

EXEMPEL Samordnad varudistribution till
kommunala mottagare

EXEMPEL Privat initiativ till samlastning på
kommersiella grunder

Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommuner tog i sep-

Svenska Mässan i Göteborg har sedan slutet av 1990-talet

tember 2011 beslut om att tillsammans införa samordnad

arbetat med samlastning för en del av sina leveranser.

varudistribution till kommunernas verksamheter. En extern

Anledningen till att samlastning infördes var för att det blev

projektledare har anlitats och den samordnade varudist-

mycket trängsel vid Svenska Mässan när många lastbilar

ributionen. I slutet av 2012 togs förfrågningsunderlag till

skulle lämna gods samtidigt. Lösningen blev att inrätta en

upphandling av terminal och distribution till över hundra

samlastningscentral utanför centrala Göteborg, dit lastbi-

platser fram. Initialt distribueras livsmedel via DC. Nästa steg

lar med mindre volymer hänvisas för att lossa sitt gods. I

blir förbrukningsmaterial med en planerad start kring 1 okt

dagsläget styrs alla lastbilar som har mindre än två flakmeter

2014. Projektet sattes igång 1 oktober 2013 och har sedan

gods till omlastningscentralen. De senaste fem åren har

dess gått enligt planerna. 2 fordon anpassade för kyl/frys kör

samlastningen ökat, och ca 35 procent av de leveranser

4 dagar i veckan och levererar ca 37 ton gods till 137 stopp.

som kommer till mässan går nu via samlastningscentralen.

Körsträckorna har minskat med 75 procent och antalet stopp

Sett till antalet lastbilar innebär det att 1 500 lastbilar med

har minskat från 26000 till 7000 och leveransprecisionen lig-

små volymer som kommer till samlastningscentralen blir ca

ger runt en halvtimme. Kommunerna sköter ruttoptimeringen

80–100 fullastade lastbilar som kör sista biten in till mässan.

och därmed planeringen av transporterna själva. Fordons

Antalet anlöp till mässan har på så sätt kunnat minska med

övervakningen visar att de resursoptimerade upphandlings

ca 30 procent. De samlastade transporterna till mässan har

underlagen stämmer överens med verkligheten. Även de

också större möjlighet att styras till kvällar och helger då det

kostnader som genereras är de förväntade. Målet med arbetet

är mindre trafik i centrala Göteborg. Trängsel är inte längre

i Ystad har varit att främja lokala producenter och skapa en

något problem, och hanteringen av godset vid mottagningen

bättre miljö. Ekonomisk vinning har inte varit drivkraften.

har också blivit mycket effektivare, tack vare att godset har
kontrollerats och registrerats redan vid omlastningen. Att

I Växjö har varuleveranser till kommunens 450 enheter

hanteringen skulle bli så pass effektiv hade man inte räknat

samordnats sedan oktober 2010 livsmedelstransporter sedan

med. Samlastningen är kostnadseffektiv tack vare att resurser

april 2011). Dagligen körs ca 20 ton varor ut från företaget

i form av personal och truckar används effektivare. Den stora

Scandinavian Supply Chains distributionscentral, som kom-

vinsten med samlastningen är dock att trängseln och tids-

munen använder sig av som samlastningscentral.

åtgången för leverans och mottagning har minskat kraftigt,

Första halvåret samordnades förbrukningsmaterial och

vilket gjort att nöjdheten hos kunder och åkerier ökat.

sällanköpsvaror, sedan kopplade man även in livsmedel. Alla
inköp gjordes via ett upphandlat IT-system och kopplades
därmed direkt till den samordnade distributionen. Varor som
ingår i det samordnade flödet ingår livsmedel, kontorsmaterial, städ & kem och delar av läromedlen. Transporterna
har minskat med över 50 procent vilket har betytt minskad
miljöpåverkan (ca 75 procent mindre koldioxidutsläpp) samt
ökad trafiksäkerhet. Innan samordningen fick de 450 enhe-
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Eftersom det inte sker någon samordning mellan företagen kommer de större
målpunkterna i staden att angöras av fordon från flera transportörer. Hårddraget
skulle man kunna säga att det finns en
risk att ett stort antal lastbilar kör efter
varandra i staden och lämnar av en mindre
mängd gods vid samma målpunkter. Här
skulle en samordnad distribution effektivisera godstransporterna avsevärt genom
att samla upp allt gods som ska till samma
leveransadresser, och med rätt utformade

fordon kunna leverera så mycket gods som
möjligt vid ett och samma tillfälle. Detta
skulle kunna minska antalet leveransstopp
och körda kilometer.
Inom andra områden är potentialen
mindre. Många butiker som ingår i
kedjebildningar får leveranser direkt
utifrån som är svårare att samordna.
Vissa transporter som kläder på galgar
och frysta varor kräver specialutrustade
fordon. Fullsortimentsgrossisterna inom
dagligvaruhandeln har redan en effektiv

transportverksamhet med en hög grad
av samlastning. Även om potentialen
bedöms som stor skall man vara medveten
om att de ekonomiska incitamenten att
införa samdistribution är små för transportörerna. Det krävs andra motiv och
insatser för att införa samdistribution
Underlag

För att kunna förbättra godstransporterna
i den egna staden måste kommunen ha
god kunskap om de relevanta transpor-

Godstransport i Vittjärv.
Foto: Annika Nordkvist.
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terna. Det finns ingen statistikkälla att
tillgå utan de kommuner som vill ha kunskap om varudistributionen i kommunen
måste samla in denna information själv.
Även datainsamling i andra kommuner
kan ge vägledning. Metoden att samla in
material är att räkna manuellt samt att
intervjua distributörer och mottagare.
Kunskap om leveranser och aktörer är
ett viktigt underlag för arbetet med att
samordna varudistributionen, men är
också av stort värde i andra sammanhang.
Kommunen kan genomföra mätningar av
godstrafiken i innerstäder. Det som bör
mätas är volymer, fordonstyper, antalet
leveransstopp etc. vid olika mät- och tidpunkter. I detta sammanhang är det också
betydelsefullt att få med uttransporter
av returgods, emballage, lastbärare, avfall
m.m.
Ofta är det några få målpunkter som
stora gallerior eller en nöjesgata som
attraherar en stor majoritet av gods
leveranserna. Men även de många små
mottagarna bidrar till många stopp även
om volymerna är små. Med materialet som
grund är det möjligt att bedöma potential
och konsekvenser av en ökad samordning.
När det gäller godstransporterna i stort
kan information samlas in genom enkäter
riktade till ett antal större producenter
och terminaler. Manuella räkningar vid
”grindarna” kan användas för att få en
grov uppfattning om flödets storlek,

v ägkantsintervjuer kan ge en bra bild av
hur flödet fördelas geografiskt. Man kan
också använda analyser av näringslivssammansättningen i kommunen för att
bedöma de genererade transporternas
omfattning
Lokal förankring

Erfarenheter från tidigare och pågående
projekt pekar på att det är viktigt att
förankra införandet av en samordning
av godstransporterna hos alla berörda
intressenter. Långsiktigt uthålliga verksamhetsformer för en ökad samordning
kräver att alla berörda får fördelar av att
delta i samordningen. Transportörerna
har närkontakt med problemen och
distributionskostnader, och bör därför
se behovet av förändring. Intresset för
förändring påverkas också i hög grad av de
stora bristerna i chaufförernas nuvarande
arbetsförhållanden. Detta är dock inte
tillräckligt för att de skall ta initiativet till
en samdistribution.
Fastighetsägare tillsammans med centrumledare och fastighetsförvaltare har ett
starkt intresse av att utveckla städer som
kommersiella centra med sikte på högre
omsättning i handeln och andra verksamheter. Detta kan göras genom ytmässig
expansion och förtätning. Godstrafiken
är i det sammanhanget en begränsande
faktor som måste effektiviseras.
Cityföreningar och andra intresseorga-

nisationer där fastighetsägare, butikskedjor, butiksinnehavare m.fl. är medlemmar
kan också få fördelar av att samordna och
effektivisera godstrafiken för medlemmarnas långsiktiga intressen.
Bland enskilda butiksinnehavare,
restaurangägare och liknande aktörer
varierar medvetandet och insikten om
dessa problems betydelse. Butiksinne
havarna ser inte transportkostnaderna
då levereras ingår i varans pris. Vid en
samordning måste varans pris och kostnaden för transporten separeras. För de
flesta varor som säljs i innerstäder är fraktkostnaden en försvinnande liten andel av
varans pris.
Vilka är då de konkreta fördelarna för
näringslivet? Samordnad varudistribution
med terminal- och lagerutrymme, kan
användas för att erbjuda butiker möjligheter till korttidslagring vid leveranstoppar.
Många butiker har fortfarande ett ojämnt
fördelat mönster av inleveranser och
skulle kunna hantera detta effektivare med
hjälp av mellanlagring under en kortare
tid. Samordnad distribution innebär
bättre kontakt med större transportörer/
chaufförer som kan medföra större trygghet affärsrelationerna och användas som
plattform för tilläggstjänster. En galleria
kan få ”sin egen” lastbil med chaufför.
Många ser den strategiska betydelsen,
av att godstrafikens omfattning minskar,
för staden som kommersiellt centrum.

Svårigheten ligger i att ingen aktör har
tillräckligt mycket att vinna för att driva på
utvecklingen. Många projekt som startats
med bidrag från framförallt eu-projekt har
avslutats när projektpengarna tagit slut.
Vi ser dock en större mognad i dag och en
större uthållighet för att nå resultat.
Terminal för samdistribution

Den samordnade distributionen utgår i
regel från en terminal. De flesta kommuner har anvisat plats för transportverksamhet i utvalda industriområden. Dessa
områden bör ha goda anslutningar till
såväl huvudnätet som järnvägsnätet. Finns
en hamn i kommunen kan detta ha stor
betydelse för lokaliseringen. Terminaler
för samdistributionen bör då ligga inom
ett sådant område.
I ett första skede är det dock troligt att
huvuddelen av godset som ska samlastas
går via de speditörer som tar emot godset
till den nya samlastningsterminalen.
Terminalen bör därför vara lokaliserad
så att detta kan genomföras med så korta
transportavstånd som möjligt.
Terminalen bör vara lokaliserad så
nära det område som ska varuförsörjas
som möjligt. En för perifer lokalisering av
terminalen i förhållande till det område
som ska varuförsörjas reducerar samordningsvinsterna.

Implementering och organisationsformer

Den samordnade varudistributionen bör
implementeras stegvis och börja med de
varor och transporter som har identifierats
som lämpliga att börja med. Mycket talar
för att detta är leveranser av styckegods till
butiker i innerstäder som inte har så stora
krav på specialtransporter. En annan är
att börja med exempelvis livsmedel som
visserligen kräver specialtransporter men
samtidigt har ett frekvent flöde.
En stötesten att hantera är former för
hur speditörernas tekniska system för
uppföljning och identifiering av gods
samt kvittens vid avlämning/ leverans ska
kunna länkas till samdistributionen. Detta
är också viktigt att uppmärksamma med
hänsyn till ansvars- och försäkringsfrågor.
Samdistributionen kan hanteras av ett
nytt bolag som ägs av kommunen och
andra intressenter. Genom att låta de
som utför transporterna i dagsläget ingå i
bolaget kan implementeringen underlättas
avsevärt. Det måste finnas en flexibilitet
och beredskap att anpassa verksamheten
till större godsvolymer, nya aktörer och
andra förändringar i framtiden. Detta är
också viktigt ur ett konkurrensperspektiv.
Det nya bolaget, eller motsvarande, kan
knyta till sig en fordonsflotta som är utformad för att hantera de godstransporter
som bolaget ska genomföra. I jämförelse
med utgångsläget finns det goda möjligheter att inte bara reducera antalet fordon

som används, utan också anpassa fordons
typ, vikt och längd till de transportuppgifter som ska utföras. En möjlighet är att
använda fordon som drivs med alternativa
drivmedel.
Kommunens roll är central

Kommunen måste fungera som drivande
aktör och medverka till att de plattformar
och nätverk som behövs för implementeringen också skapas och hålls aktiverade.
Kommunen måste beakta förutsättning
arna för samordnad distribution i den
övriga hanteringen av trafik- och mark
användningsfrågor. Kommunen bör pröva
hur förändringar av övriga regelverk
inom trafikområdet kan användas för att
driva utvecklingen mot ett ökat inslag av
samordnad varudistribution, och för att
effektivisera godstrafiken generellt.
Kommunen är också i sig själv en
viktig organisation på det lokala planet
som ger upphov till transporter av stora
godsvolymer. Den samdistribution
som bedrivs i Borlänge, Gagnef och
Säter, avser transporter av livsmedel till
kommunala enheter, men består även
av uppsamling/ inköp från leverantörer.
Förutom samordningsfördelarna har
den nya organisationen medfört att
kommunerna nu har betydligt fler lokala
livsmedelsproducenter som leverantörer.
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”Transporter av farligt gods är komplexa och i många
sammanhang speciella eftersom det rör sig om en
verksamhet som är helt integrerad med samhällets
transport- och bebyggelsestruktur.”

Planering av transporter med
farligt gods
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Farligt gods är ett samlingsnamn för
ämnen och produkter med inneboende
farliga egenskaper som gör att de kan
skada människor, miljö och egendom.
För att säkerställa acceptabel säkerhet
måste därför speciella åtgärder vidtas
under hela transportkedjan.
I transportkedjan inkluderas följande
moment: förflyttning av godset med ett
eller flera transportmedel, lastning och
lossning samt förvaring och hantering i
samband med transporten.
Transporter av farligt gods är komplexa
och i många sammanhang speciella
eftersom det rör sig om en verksamhet
som är helt integrerad med samhällets
transport- och bebyggelsestruktur. Antalet
transporter har ökat kraftigt och förväntas
fortsätta öka i framtiden bl.a. beroende på
nya produkter, ökad efterfrågan och produktionsenheternas lokalisering. Även om
transporterna omgärdas av ett stort antal
säkerhetsbestämmelser ger de upphov till
oro inför de konsekvenser som en olycka
med farligt gods kan leda till.
Bevakning och ansvar

Ansvaret för frågor som berör transporter av farligt gods är uppdelat på
ett flertal aktörer där Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (msb) har
det övergripande ansvaret när det gäller

väg- och järnvägstransporter med farligt
gods. Ansvaret gäller hela transportkedjan
inklusive insatser vid en eventuell olycka.
Boverket bevakar frågor som gäller den
fysiska planeringen enligt Plan- och
bygglagen och Miljöbalken. Trafikverket
ansvarar för att vägnät och järnvägsnät
utformas så att olyckor i möjligaste mån
förebyggs och att konsekvenserna av en
eventuell olycka begränsas. Länsstyrels
erna har ansvar för att frågor om riskhantering, hälsa och säkerhet behandlas
på ett tillfredsställande sätt i den fysiska
planeringen. Kommunerna har det lokala
ansvaret för att minska riskerna med farligt gods både med hänsyn till den fysiska
planeringen (Plan- och bygglagen) och
olycksförebyggande och skadebegränsande
verksamhet samt insatser vid en eventuell
olycka (Räddningstjänstlagen).
Hantering av risker i samhällsplaneringen

I 4 kap 1 § Plan- och bygglagen anges
att översiktsplanen skall redovisa ”... de
miljö- och riskfaktorer som bör beaktas
vid beslut om användning av mark och
vattenområden”. Vidare anges i 2 kap 3 §
att ”bebyggelse skall lokaliseras till mark
som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till de boendes och övrigas hälsa...”.
I den framtida samhällsplaneringen
kommer riskfrågor att uppmärksammas
i större omfattning och hanteringen av
dessa frågor måste därför bättre integreras

med den fysiska planeringen. Arbetet
bör redan på ett tidigt stadium i plan
arbetet bedrivas tvärsektoriellt och i nära
samverkan mellan företrädare för såväl
räddningstjänsten som fysisk planering
och miljö- och hälsoskyddsarbete. Med
detta angreppssätt ökar möjligheten att
redan i början av planeringsprocessen
lyfta fram säkerhetsaspekterna. Strävan
att minska riskerna innebär att risktyper
med låg sannolikhet, men med allvarliga
konsekvenser, liksom de med hög sannolikhet och lindriga konsekvenser måste
identifieras och beaktas.
När det gäller riskhänsyn i den fysiska
planeringen är det viktigt att det finns en
tydlig beslutsprocess och väl fungerande
riskanalyser. Inledningsvis görs en konfliktanalys som identifierar tänkbara konflikter mellan ”farliga” verksamheter och
skyddsobjekt, och utifrån detta klargörs
vilka åsiktsskillnader som finns mellan
aktörer och intressenter som berörs av
planarbetet. I nästa fas, riskanalysen,
identifieras de risker som kan finnas i de
konfliktpunkter som redovisas i den aktuella fysiska planen, och som i sin tur utgör
underlag för den slutliga riskbedömningen
med avseende på t.ex. skyddsavstånd till
bostadsbebyggelse, skolor och sjukhus.
Riskbedömningen bör ingå i de miljö
konsekvensbeskrivningar som från och
med januari 1996 skall ingå i översiktsrespektive detaljplaner.

FAKTA Transporter av farligt gods – Handbok för kommunernas planering

>

Kemikalier som klassificeras som så kallat

bättra beslutsunderlag för ansvariga politiker

farligt gods transporteras på vägnätet till

och öka kunskaperna hos kommunala tjänste-

och från olika verksamheter runt om i landet.

män. Detta genom att ge ökad och lättillgänglig

En farligt godsolycka på väg orsakas vanligtvis

kunskap om farligt gods, hanteringen av farligt

av en ”vanlig” trafikolycka som involverar ett

gods inom samhällsplaneringen och om god

fordon som medför farligt gods. Detta leder

utformning av de trafiksäkerhetsåtgärder som

till ett utsläpp i någon form, vilket kan ge stor

minskar risken med dessa transporter.
Skriften har i vissa fall fokus på tätort, där

påverkan på omgivningen. På samma sätt är
farligt godsolyckor på järnväg till stor del en

kommunen ansvarar för vägnätet, men då den

följd av andra ”vanliga” tågolyckor.

även behandlar de frågeställningar som kan

Skriften Transporter av farligt gods, utgiven

dyka upp vid detaljplaner intill icke kommunala

av Sveriges Kommuner och Landsting 2012, vill

vägar samt järnvägar, behandlas även väg och

ge enkla och lättfattliga svar med syftet att för-

järnväg utanför tätort.

Planeringsaspekter

De samhällsplaneringsfrågor som kan vara
aktuella att belysa (utan rangordning) kan
exemplifieras med:
> Vägvalsstyrning för farligt gods
> Skyddsavstånd kring vägar för farligt
gods
> Lokalisering och planering av nya vägar
> Lokalisering av anläggningar som alstrar
transporter med farligt gods
> Uppställnings- och parkeringsplatser för
fordon med farligt gods
> Skydd av vattentäkter
> Åtgärder i byggnader
Vägvalsstyrning består dels av rekommenderade färdvägar för transport av farligt
gods, dels av lokala trafikföreskrifter och
inkluderar både uppställnings- och parkeringsplatser för fordon med farligt gods.
Syftet är att transporter med farligt gods
ska styras till vägar med hög standard, men
även att undvika områden eller objekt där
en olycka kan få allvarliga konsekvenser.
Användandet av vägar och järnvägar, som
löper genom tät bebyggelse och skyddsområden för vattentäkt, bör undvikas för
dessa transporter. Detta önskemål är dock
svårt att uppfylla när det gäller transporter
på järnväg eftersom dessa generellt löper
genom städer och tätorter och rimliga
alternativa färdvägar ofta saknas. Risken
för olyckshändelser är dock liten vid transport av farligt gods på järnväg.

Det rekommenderade vägnätet är inte
tvingande för transporter av farligt gods.
Restriktioner eller förbud för transport
av farligt gods kan endast göras via lokala
trafikföreskrifter, och bör endast införas
om det går att kontrollera efterlevnaden.
De lokala trafikföreskrifterna beslutas
av länsstyrelsen efter framställning från
kommunen. Räddningsverket ger ut en
Sverigeatlas som redovisar det rekommenderade vägnätet inklusive lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods.
I särskilt känsliga väg- eller spårpassa
ger, exempelvis där risk för förorening av
yt- eller grundvatten finns, kan särskilda
skyddsåtgärder vidtas som avkörningseller urspårningsskydd, tätskikt mot vätska
och uppsamlingsbrunnar m.m.
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”Hamnar med spåranslutning är viktiga intermo
dala noder där gods av varierande slag hante
ras. Tung trafik till denna viktiga transportnod
medför i flera fall negativ påverkan på stads
miljön. En hamn är dock svår att omlokalisera.
Hamnens trafikförsörjning kan därför kräva
särskild uppmärksamhet.”
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7.9 Utryckningstrafik
INLEDNING

Utryckningstrafiken har speciella krav på
tidsmässig närhet vilket leder till behov av
såväl gena färdvägar som god framkomlighet. Det handlar om räddningstjänst,
ambulans och polis. Alla har behov av ”fri
väg”. Hastighetsdämpande åtgärder och
trånga gatusektioner kan medföra problem. Av detta följer att utryckningstrafikens behov måste vägas mot en säker
trafikmiljö.
I detta avsnitt återges en del av det
material som redovisats i Lugna gatan 154.
Materialet kan användas för att analysera
de behov som utryckningstrafiken har och
med detta som stöd skapa förutsättningar
för en rimlig avvägning mellan de olika
anspråk som uppkommer i planeringen.
För utryckningsfordon är tiden avgörande. Gena färdvägar och god framkomlighet är ett måste.

UTRYCKNINGSTRAFIKENS BEHOV

Utryckningstrafikens behov handlar till
stor del om framkomlighet och körutrymme. I synnerhet om man betonar
behoven för räddningstjänstens fordon,
som vanligen är de som behöver störst
utrymme. Gemensamt för all utryckning
är att insatstiden är viktig och dimensionerande för både lokaliseringen av enskilda
anläggningar och utformningen av det
gatunät som behövs. Enligt en studie bland
sex kommuner klaras ca 90 procent av
samtliga insatstider via huvudnätet.

Foto: Patrik Svedberg.
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Effektivt körsätt eftersträvas med ett
klokt vägval och rimlig färdhastighet. Att
försöka spara tid genom att köra för fort
och ryckigt inom tätorten har visat sig inte
ge så stor tidsbesparing. I en forskningsstudie 155 visade det sig att tidsvinsten i
tätort inte var så stor vid utryckningskörning som när samma sträcka kördes när
gällande lagar och rytm följdes.

NÄTETS UPPBYGGNAD
Huvudnätets struktur och utformning
har således stor betydelse för utrycknings
trafiken. Närhetskravet innebär att även
lokalnätet och dess utformning berörs.
I vissa fall ingår även lokala gator i de stråk
som är viktiga för utryckningstrafiken.
Normalt brukar utryckningsnätet bestå av
olika delar med olika krav på hastighet och
körutrymmen, ett primärt och ett sekun-

154 Svenska
Kommunförbundet (2000). Lugna
Gatan!
155 Petzäll K.
(2008). Trafiksäker transport och
vård av patient i
ambulans. Karlstad University
Studies 2008:57.

”Planer för hur utrycknings
fordon ska passera anordningar
som ska stoppa ordinarie
fordonstrafik på torg, gång
vägar, cykelvägar och gårdar
måste finnas.”
Även brandbilar kan passera Skvallertorget i Norrköping. Foto: Sari Wallberg.
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därt nät. Utryckningsnätet är således också
differentierat, men på andra grunder än de
övriga näten. Det är därför inte självklart
att det primära nätet för utryckningstrafiken sammanfaller med huvudnätet för
biltrafik.
Behovet av körutrymme påverkar
utformningen av både gatusektion
och korsning. En tvåfältig sektion med
mittremsa kan bli ett omöjligt hinder
för ambulans och brandbil. Refuger kan
stänga vägen för stegbilen. Fartdämpande
anordningar som avsmalningar kan
också bli hinder, särskilt om bilar som
ska passeras inte har möjlighet att köra åt
sidan. Ett gupp kan göra resan plågsam
för den som ligger skadad i en ambulans.
Små cirkulationsplatser kan utgöra
framkomlighetsproblem för tunga och
långa utryckningsfordon och bör därför
djupanalyseras innan införande på framför
allt det primära nätet för utryckningstrafik. Planer för hur utryckningsfordon
ska passera anordningar som ska stoppa
ordinarie fordonstrafik på exempelvis torg,
gångbanor, cykelvägar och gårdar måste
finnas.
Behovet av körutrymme hanteras till
stor del vid detaljutformningen av gaturummet, men behovet har också betydelse
för gatunätets struktur och den karaktär
och de egenskaper man vill tilldela den
enskilda länken.
I tabell 7.9:1 redovisas utryckningsnätets

funktionsindelning samt de anspråk som
kan ställas på hastighet och kapacitet i
utryckningsnätets olika delar. I tabell 7.9:2

visas bedömning av utryckningsnätets
framkomlighet avseende kvalitetsnivå vid
olika angivna hastigheter.

Tabell 7.9:1. Utryckningsnätets funktionsindelning och hastighetsanspråk
Funktionsindelning

Hastighetsanspråk

Länktyp

Omfattning och huvudsaklig trafikuppgift

(km/tim)

Primärt
utryckningsnät

Omfattar större delen av biltrafikens huvudnät samt
anslutningsgator till sjukhus och vårdhem, brandstation och andra väl frekventerade målpunkter för
ambulanser och brandfordon. Ger god framkomlighet
till de viktigaste målen.

50

Sekundära
utryckningsvägar

Omfattar övriga delar av blandtrafiknätet utom gator
med gångfart. Ger rimlig framkomlighet till övriga
större utryckningsmål.

30

Övriga
utryckningsvägar

Omfattar gator med gångfart, samt vissa kvartersgator
och delar av gc-nätet som kan behöva utnyttjas för att
komma åt enstaka byggnader med brandfordon, m.m.
Gör det möjligt att komma nära alla utryckningsmål.

Gångfart

Utryckningsnätets kapacitetsanspråk klarläggs och säkras för anslutningsgator till sjukhus,
brandstation, polishus och andra väl frekventerade målpunkter.

Tabell 7.9:2. Bedömning av utryckningsnätets framkomlighet
Länktyp

Kvalitetsnivå vid angiven hastighet (km/tim under dimensionerande timme)
< 30

30–50

>50

Primärt
utryckningsnät

Röd

Gul

Grön

Sekundära
utryckningsvägar

Gul

Grön

Grön

Övriga
utryckningsvägar

Grön

Grön

–
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8.2 Index
Barriäreffekter
för cyklister 80, 203, 208, 210
för gående 78–79, 191–192, 194–195
inverkan på tillgänglighet 71, 88–89, 132
i staden 18, 27, 32, 34
orsakade av bilnätet 281, 284
orsakade av järnväg 252–253, 265

Bilangöring 258, 260–261

Bashastighet 117

Bilsnål samhällsplanering 51

BASUN 190

Biltrafikens omfattning 275–280

Bebyggelsestruktur 12, 17, 19, 32, 36, 52, 70,
237, 281, 285, 308

Biltrafiknät 275
balanserat 283–284

Befolkningstäthet 32, 50, 75, 76–77

Biltäthet 279–280
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för bilar 288, 292
för cyklar 210

Boendetäthet 37, 76, 77, 87

Belastningsgrad 278, 279, 286, 289, 290

Brottsförebyggande arbete 95–107
Buffertprincipen 258

Attraktivitetsindex 30–31

Beläggningsgrad
bilparkering 82, 279
cykelparkering 205, 212
lastplatser 83

Axeltryck 300

Bensen 145, 146, 149, 150, 151

85-percentil 117
ACRES 157
Aktiva undersökningsmetoder 58
Ambulans 313–314
Analys av livsmiljö 19
Arbetsmiljö
busstrafik 126
chaufförer 297
trafiksäkerhetspolicy ur arbetsmiljösynpunkt 122
vägarbete 286
Arbetspendling 47–48, 77, 230, 252, 286
Arbetsresor 78, 86, 206, 276–278, 280
ATK (Automatisk trafiksäkerhetskontroll)
125–126
Atmosfärisk dämpning 167
Attitydpåverkan
cykling 213
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Beredskap. Se Kris- och beredskapsfrågor
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Peak car 45
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Bilpool 54–55, 261, 288–289

Boggitryck 300
Brott 95–97, 102–104

Buller 51, 137–144, 157–159, 162–170
emissionsbegränsande åtgärder 157–158,
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hälsoeffekter 138–139
Bullerberäkning 158

Back-casting 65

Beräkning av halter 149

Balanserat biltrafiknät 283–284

Bullerdämpande beläggning 139

Beräkning av utsläpp 148

Balanserat trafiksystem 52–53, 177

Bullerpåverkan 138

Beteendepåverkan
för ett hållbart transportsystem 49,
55–56, 162–163
hastighetssäkring 126
resande- och färdmedelsmönster 55, 56,
162, 206
ökad trafiksäkerhet
cykel 214
moped 224

Bullerstörning 137–140

Bangård 265, 302
Bankhöjd 168
Barmarksunderhåll 126
bilnät 286, 291
cykelnät 210, 212
gångnät 195
Barn 84

Bussgator 234
Busskörfält 245, 301
Busstrafik 81, 229–240, 245–246, 252,
257–258, 263
Bytespunkter 81, 237–239, 252, 262
Bältesanvändning 114, 119, 120, 126

Bärighet
för järnvägsnätet 296
för tung trafik 300
på omledningsvägnät 287
Capcal 278–279
CBA. Se Cost-benefit-analyser
Cirkulationsplats 125–126, 233, 314
framkomlighetsfaktor för buss 239
Cost-benefit-analyser 39
Cykelbana. Se även Cykelnät
banbredder 212
i samband med mopedtrafik 220,
222–226
separeningsbehov gentemot bilister 212
separeringsbehov gentemot gående 193
Cykelbarometer 66
Cykelfält. Se även Cykelbana; Se Cykelnät
Cykelnät 201, 208–214
uppbyggnad 208–210
Cykelparkering 89, 206, 210, 212, 239, 257
Cykelpool 55
Cykelräkning 213
Cykeltrafik
att skapa förutsättningar för 207
effekter och konsekvenser 215–216
ekonomiska vinster 216
framtida utveckling 204–206
hälsovinster 215
omfattning 201–202
påverkande faktorer 202–203
Cykelvänlig stad 207
Cyklister 201–203. Se även Cykelbana;
Se även Cykelnät; Se även Cykeltrafik
anspråk på att färdas längs och tvärs
bilnätet 209–210
att skapa en bra miljö för 207
åtgärder som förbättrar för 213
Dagvatten 152, 159
Decibel 137
Den Goda Resan 256
Den Goda Staden 12, 14, 32
godstransporter i 300
Detaljplan 51, 95, 124, 151, 196, 303, 308
Detaljutformning
av drift och underhåll 125–126
av gaturummet 184, 187, 314
Dialog
i samband med ortsanalys 15, 17

i samband med påverkan av attityder till
cykling 213
i samband med trygghetsåtgärder
106–107
i samband med åtgärdsvalsstudie 53–54

Differentiering 27, 180–181, 283–284, 289.
Se även Funktionsindelning
Dimensionerande timme 286
Distributionstrafik 300–301
terminaler för omlastning 82
Dockningsprincipen 260
Drift och underhåll
cykelvägar 79, 80, 207, 208
detaljutformning av 125–126
gångytor 78, 191
i samband med trafiksäkerhetsrevision
123
som förutsättning för trafiksystemets
utveckling 53
Duospårvagn 245
Dygnsvariation
biltrafik 277
järnvägsbuller 141

Externa handelsetableringar 231, 299
Farligt gods 184, 296, 298, 300
planering av transporter 308–309
påverkan på mark och vatten 152
Fasadreduktion 141, 169–170
Fenomenologisk analys 18
Flödesanalys (för järnvägsstation) 262, 266
FN:s barnkonvention 84
Folkhälsa
folkhälsoproblem 12
trafikens hälsopåverkan 133–134, 216
trafiksäkerhet 112
Fordonspark
betydelse för trafiksäkerhet 119
elektrifiering av 160
samband mellan trafikmängd, trafikslag
och störning 146
Fordonssammansättning 279
Fordonsutveckling 159–160, 235
Formfaktoranalys 23, 36
Fossilbränslefri kommun 164
FOT. Se Fotgängarnas förening (FOT)

Effektkatalogen 292

Fotgängarnas förening (FOT) 190

Effektstudie 128

Emissionsbegränsande åtgärder 157–158,
166

Framkomlighet
för biltrafik 81–82, 275, 278–279, 282, 283,
285–287, 290
för buss 239
för godstrafik 82–83, 297, 299–300
för gående 183, 190
för kollektivtrafiken 81, 239–240, 246
för tågtrafik 252
för utryckningstrafik 83, 313–314
i cykelnätet 209–210
i samband med trafiknätsanalys 182–183
i samband med trafikstyrning 164
som begrepp 71

Emissionsmodell 148

Framtidsstudier 58, 65

Estetisk byutformning 18

Fri höjd 300

Etanolbil 164

Frirummet 283–284

EU-moped 219

Frisk luft (nationella miljömålet) 149–150

Euro NCAP 119

Funktionalistisk stad 32–34

Exploateringsgrad 34–35

Funktionshindrade 190
krav på gångnätet 193–194
krav på kollektivtrafik 238, 241
trygghet i samband med resa 98

Egensvängning 143
e-handelsföretag, etablering av 47
Ekonomisk tillväxt 38, 48, 96
Ekvivalent ljudnivå 137
Elcykel 202
Elektromagnetiska fält 154
Elmoped 224
Elolycka (järnvägstrafik) 112–113

Exploateringskalkyl 38
Exploateringstal 35, 37, 101
Exponering
för buller 137, 138, 138–139
mätning av 144
för elektromagnetiska fält 154–155
för luftföroreningar 133
för risker i trafiken 115, 124

Funktionsindelning
av bilnätet 283–284
av cykelnätet 208
av gångnätet 192
av utryckningsnätet 314
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i samband med trafiknätsanalys 182–183

Funktionsuppdelning 46, 51
Fyrstegsmetodiken 62–63
Fyrstegsmodell. Se Fyrstegsmetodiken
Fyrstegsprincipen 52–53
Fysisk aktivitet 135
åtgärder för att öka fysisk aktivitet
156–157
Fysisk planering 16, 38–39
betydelse för cyklandet 203
för godstrafik i tätort 308
för minskad biltrafik 278
Fältindikator 72–73
Fältinventering 87, 100
Färdmedelsfördelning 63
Färdmedelsval 62, 63, 76, 190, 230–231,
254, 277, 278
för kvinnor och män 86

Godståg 302
bulleralstring 139
vibrationsalstring 144
Gravitationsmodell 63
Gummihjulsspårvagn 245
Gupp 126, 239, 242, 283, 314
Gåendes anspråk
på att korsa bilnätet 194
på gångnätets struktur 192

Handelsetablering 231, 299, 304
Handelspolicy 23, 36, 52, 77, 88
Hastighet
koppling till gatans standard 117
krockvåld 115–116
och trafiknätsanalys 125
samband med riskerna i trafiken 119
trafiksäkerhetens kärna 116–117
Hastighetsdämpande åtgärder
och godstrafik 83
och kollektivtrafik 242
och utryckningstrafik 83, 313
Hastighetsgräns. Se Hastighet
Hastighetsklassificering 125, 182

Gångnät
att bygga 195–196
definition 189
funktionell kvalitet 191
funktionsindelning 192
följa upp 198
kvaliteter 195
planera 196–197
struktur 192
tillförlitlighet 194–195
uppbyggnad 192–195
utformning 193–194

Hela resan 178

Gated communities 96

Gång- och cykeltunnel 97, 101, 106

Hållbar utveckling 49, 88, 134, 136, 275

Gatumönster 33–34

Gångpassage 79, 190, 194, 198

Hållplats
genhet 236
gångavstånd till 237, 241
komfort 242
som bytespunkt 238–239
säkerhet 242
tillgänglighet 241
trafikinformation 235
trygghet 242

Föroreningar
beräkning av halter 149
luftföroreningar 145–151
miljö- och hälsopåverkan 132–133
principer för att minska porblemen med
föroreningar från trafiken 158–160
påverkan på mark och vatten 152–153
åtgärder för att minska 166–171
Försurning 145
miljömålet Bara naturlig försurning 150

Gaturumsbeskrivning 184–187
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Godstransporter. Se Godstrafik

transportmönster 46–47
utveckling och dess betydelse för stadsform 23, 88

Gågator 34, 215, 284
och godstrafik 297
och spårvägstrafik 243, 244

Färdtidsmätning 61
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Godstrafik
mätning av 306
omfattning 295–296
problembild 296–297
villkoren för 298–299
åtgärder för bättre utformning 299–309

Genhet
för biltrafik 278
för cykeltrafik 203
för gångtrafik 78, 190–191
för kollektivtrafik 236
i samband med trafiknätets uppbyggnad
181

Gångtrafik 189–199. Se även Gångnät
analys av 78–79
omfattning 189–190
planering 196–197
potential 190
uppföljning 198
Gångtunnlar 27, 96, 97, 98, 100, 104, 242,
252

Genhetskvot
för cykelnätet 211
för gående 78, 192

Gångvänlig stad 190–191

Genomfartstrafik 275

Hamnar 46, 296, 300, 302–304

Genomförandeplanering 6–7

Handel
lokalisering av 304
miljöpåverkan 132, 136
och stadens form 76
och stadsstruktur 36
samdistribution 305

GIS 30–31, 50, 87–88, 99
God bebyggd miljö (miljökvalitetsmål)
141–142
Godsterminal 302–303

Habitabilitetsindex 30–31

Hastighetsmätning 127–128, 278
Hastighetssäkring 125–126
Hela Resan 256
Hjälmanvändning 222–223
Huvudnät 32, 125, 126
biltrafik 283–286, 289–291
cykeltrafik 208–209, 211–212, 214
gångtrafik 192
och godstrafik 82, 297, 299–300, 307
och utryckningstrafik 83, 313–314
Hållbart resande 44–45, 49, 55, 89, 124,
252, 282

Hållplatsavstånd 237
Hållplatstid 239
Hälsoeffekter
buller 138–139
cykeltrafik 215
elektromagnetiska fält 155
gångtrafik 189
luftföroreningar 145–147, 149
Hälsopåverkan 133–134, 135

Immissionsbegränsande åtgärder 158,
167–170
Indikatorer
cykeltrafikens situation i tätort 205
för barns tillgänglighet 84
för funktionsnedsattas tillgänglighet 85
för hållbart resande i Huddinge 89
för kommunala trafiksäkerhetsmål
121–122
för stadens struktur 77
för tillgänglighet 72–73
för utryckningstrafikens tillgänglighet 82
för ökad trafiksäkerhet 114
uppföljning och mätning 127–128
gångmiljöns kvalitet 198
i samband med konsekvensanalys
292–293
i samband med syntaxanalys 37
i samband med trafikstrategi 87
resande, generella 279
resandets kvalitet 279
tillgängligheten i tätort 74–75
tillgänglighet för godstransporter 82, 83
Infartstrafik 275
Inriktningsplanering 6–7
Integrering
av en plats med övrig stadsbygd 76
i trafiksystemet 27
mellan sektorer och aktörer 15
som aspekt på trafiknätets uppbyggnad
180
Intelligenta transportsystem. Se ITS (Intelligenta transportsystem)
Intelligent Speed Adaption 126
Interntrafik 275
ISA. Se Intelligent Speed Adaption
ISO
ISO 2631 143
ISO 8041 144
ISO 9001 123
ISO 14001 123
ISO 39001 123
ITS (Intelligenta transportsystem) 53, 105,
165, 282
Järnväg
godstrafik i tätort
omfattning 295–296
åtgärder för bättre utformning 300,
302–303, 307–309
hållbart resande 44, 251–252
miljö och hälsopåverkan

buller 137, 139–141
luftföroreningar 149
magnetiska fält 154–155
påverkan på mark och vatten 152
vibrationer 143–144
åtgärder för att minska negativ påverkan
168, 170
samtrafik med spårvagn 245
stadsplanering 51–52
stationer
bytespunkt i kollektivtrafiken 231, 237
lokalisering 252–258
trafiksäkerhet 118
utformning 262–270
trafiksystemets uppbyggnad 53–54

omfattning 229–232
resenärernas anspråk 232–235
trafikeringskoncept 240

Kollektivtrafikbarometern 233
Kollisionshastighet 115, 116, 117
Kolmonoxid. Se Luftföroreningar

Kolväten. Se Luftföroreningar
Kombinationsresor 206
Kombiterminal 302, 303

Kommunalekonomisk kalkyl 38–39
Kommunal trafiksäkerhetspolicy 122
Kommunalt trafiksäkerhetsprogram 121,
122–123, 127

Järnvägsolycka 112–113, 118

Konfliktstudie 127, 128

Järnvägsstationer. Se Järnväg

Korsning
barriäreffekt 210
belastningsgrad och dimensionering
285–286, 290
cykelnätets utformning 209
emissionsbegränsande utformning 166
kapacitet 290
kollisionshastighet 116, 117
plankorsningsolyckor 118, 127–128
säkerhet 126, 291, 292
i samband med mopedtrafik 223, 224

Kampanj. Se Beteendepåverkan
Kamuppställning 260
Kapacitet
biltrafiknätet 285–286, 290
cykelnätet 209
godstransporter 297, 299, 304
kollektivtrafiken 235, 246
parkeringar 288
trafiksystemet 53, 71
utryckningsnätet 314
Kapacitetsutredningen 53, 136
Karaktär. Se Stadens karaktär
Klackhållplats 239, 258
Klimat
inverkan på cyklandet 203, 205
-kalkyl 54
-mål 134, 135–136, 160, 278
-påverkan 12, 54, 134, 135–136

Kreativa ekonomin 37–38
Kriminologi 95, 99
Kris- och beredskapsfrågor 184
Krocksäkerhet 119
Krockvåld 115–116, 290–291
Krockvåldskurva 115
Kvävedioxid. Se Luftföroreningar

Kväveoxider. Se Luftföroreningar
Körsäkerhet 119

Klotter 96, 97, 98

Körsätt 165

Knutpunkt 48, 54, 241, 251, 255, 266
Informations- 262–263

Kötid 278

Koldioxidutsläpp. Se Luftföroreningar

Lamelluppställning 259

Kollektivkörfält 300

Lastbilsparkering 301

Kollektivtrafik
att skapa förutsättningar för 232–240
framkomlighet och regularitet 239–240
kvalitetsfaktorer 232, 241–242
markanvändning 235–236
moderna trafiksystem
snabbussar (BRT och BHLS) 245–246
spårvagn 242–245
-nät 49–52, 163, 232–240
uppbyggnad och struktur 236–239

Lastbilsterminal 300, 303
Lastbilstrafik 295, 296, 299–300
Last- och lossningsplats 302
Lastplatser 82–83, 297
Linjenät 63, 81, 237–238, 240
Linjeplats 302
Livsrumsmodellen 283–284
Ljudlandskap 137, 142
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Ljudmått 137
Ljudnivåmätare 139
Logistikcentrum 303
Logistiksystem 298–299
Logitmodell 63
Lokala arbetsmarknader 47–48, 179
Lokalisering
av godsterminaler 303
av stationer 253–255
av terminaler för samdistribution 307
i samband med spårvägstrafik 242–243
i samband med trafiksystemets uppbyggnad i staden 49–54
och fysisk planering 278
och stadens form 76
och transporter av farligt gods 308–309
och transportförsörjning för nya verksamheter 297, 303–304
vid planering av kollektivtrafik 81,
231–232, 235–236, 241–242
Lokaliseringsprincipen
cykeltrafik 206
gångtrafik 190
Lokalnät
bilnätets utformning och kvalitet
289–291
– funktionsindelning av cykelnät 208
funktionsindelning av gatunät för bilar
283–284
– funktionsindelning av gångnät 192
trafiksystemets uppbyggnad 180, 183–184
Lokaltåg (byten mellan anslutande färdsätt) 239
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Luftföroreningar 145–151
beräkning av halter 149–151
beräkning av utsläpp 148
koldioxidutsläpp 54, 134, 135, 136, 229
metod för att beräkna effekterna av 136
transportsektorns andel av 282
kolmonoxid 145, 151
kolväten 145, 149, 151
kvävedioxid 145, 148, 150, 151
kväveoxider 145, 148, 149, 150
svaveldioxid 145, 150–151
Luftkvalitet 145, 146, 150–151
Luftkvalitetsindex 145
Lugna gatan 313
Lutning
gångbanans användbarhet 194
vägens lutning och bulleremission 166
Länsstyrelsen

bashastigheten på vägar 117
beredskapsfrågor 184
godsterminalers lokalisering 303
miljökvalitetsnormer 150–151
transporter med farligt gods 308–309

Lär känna din ort 15–23
Magnetiska fält 154–155
Markanvändning
i samband med att sapa förutsättningar
för kollektivtrafiken 235–236
i samband med trafikens miljö- och
hälsopåverkan 162
kring stationer 254
och lokalisering av godsterminaler 303
och trafiksystemets uppbyggnad 52–53
och trafiksäkerhet i den fysiska planeringen 123–124
Markdämpning 167–168
Maskvidd 181
i bilnätets uppbyggnad 284–285
Maximal ljudnivå. Se Ljudmått
Miljö
cykeltrafikens miljöpåverkan 215
god cykelmiljö 207
god miljö för gångtrafik 195
Miljöbalken
luftkvalitet 149–151
skydd av mark och vatten 153
transporter av farligt gods 308
Miljöbil 163
Miljökvalitetsmål
frisk luft 149–151
god bebyggd miljö 141–142
Miljökvalitetsnormer
luftkvalitet 145–146, 149–151
mark och vatten 153
Miljömål 136, 149–150
Miljöpåverkan
begränsning av trafikens miljöpåverkan
156–160
buller 137–142
luftföroreningar 145–151
magnetiska fält 154–155
trafikens inverkan på stadens attraktivitet 132
vibrationer 143–144
Miljöstörning
biltrafik 132
distributionstrafik 300–301
emissionsbegränsande åtgärder 166

godstrafik 302–303
imissionsbegränsande åtgärder 167–170
trafikstyrning 164–165

Miljövänlig körning 165
Miljözon 161, 164, 301–302
Mjuka åtgärder 51
Mjuktrafikrummet 283–284
Mobilitetskontor 51, 280
Mobility Management 55, 162–163
Modal Split 63
Mopedist. Se Mopedtrafik

Mopednät. Se Mopedtrafik
Mopedtrafik 219–226
omfattning 221–222
uppbyggnad av nät för mopedtrafik
224–226
vilka är mopedtrafikanterna/mopdisterna 221
Nollvisionen 113, 290
etappmål 114
kommunala trafiksäkerhetsmål 121–122
NordVib 143
Nummerskrivning 60
Närhet. Se även Tillgänglighet
samband med begreppet tillgänglighet
70
som mått på urbanitet 37
tidskrav i samband med utryckningstrafik 313–314
till målpunker för cykeltrafiken 79–80
till målpunkter för barn 84
till målpunkter för funktionsnedsatta 85
till målpunkter för godstrafiken 82–83
till målpunkter för gångtrafiken 78–79
till målpunkter för kollektivtrafiken 81
Närhet till hållplats 81
Näringslivet
service och täthet 76–77
transportbehov 46–47, 295–296, 306–307
utveckling av 36
vid analys av trafiksystemet 78
Näringslivets transporter 46–47. Se
även Näringslivet
Nät för tung trafik 299–300
Obehörigt spårbeträdande 118
OD-matris 45
Ombordintervjuer 60–61
Omledningsbarhet 286–287

Omloppstid 239
Orienterbarhet
i cykelnätet 80, 209
i gångnätet 196
i samband med utformning av stationer
262–263
i vägnätet 285, 289–290
Ortsanalys 15–23
vid planering av stationer 265
Otrygghet
stadsplanering 95–96, 104–106
skillnader mellan könen 86, 94
upplevd otrygghet 97–98
Parkering
cyklar 202, 210, 212, 257
godstrafik 309
lastbilar 301
markdämpning 167
moped 226
pendlarparkering 230, 260–261
som styrmedel för att påverka färdmedelsval 55, 231
tillgängligheten i bilnätet 81–82,
288–289
vid stationer 257, 260–261

PM10. Se Partiklar

Polis. Se Utryckningstrafik
Poliskontroller 120
Preferensanalys 62
Primära utryckningsnätet 83
Prognos
framtidsstudier 65
samhällsekonomisk analys 39
trafikens mijöpåverkan 135–136
trafikprognoser 64–65
Punkthastighet 117
Påverkan på mark och vatten 152–153
Påverkansåtgärder
beteendepåverkan 55
för en cykelvänlig stad 207
Radhusområde (som stadstyp) 32–34
Rangerbangård 302
Rationell platsanalys 18–19
Rayleighvåg 143. Se även Vibrationer
Realtidsinformation 235, 263–264
Referenshastighet 117, 285, 290

porter 46–47
regionalt perspektiv 47–48
trafikanalys 58–65
undersökningsmetoder 60–63

Resrelation 45
Restid
cykelresor 203
resenärens anspråk i kollektivtrafiken
232–233
transportkvalitet i kollektivtrafik
241–242
Restidsisokron 78, 241
Restidskvot 73, 88
cykelnätet 210–211
kollektivtrafiken 81, 241–242
Restidsmätning 278–279
Restidsprofil 88
Resvaneundersökning
begrepp och metod 61–62
cykeltrafik 201
gångtrafik 189
lokala undersökningar 62, 280
trafikanalys 58–59

Regionaltåg 230

Resvanor. Se även Resvaneundersökning
exempel på lokala resvanor 204, 280
prognos 1997–2020 282

Regional utveckling 47–48, 229

Revealed behaviour 58

Parkeringsnorm 288. Se även Behovstal

Regionförstoring 48, 254

Riksintresse (för järnvägen)) 302–303

Partiklar 148. Se även Luftföroreningar

Regularitet (i kollektivtrafiken) 239–240

Parkeringsbehov
för bilar 288
Parkeringsplats. Se Parkering

Passiva undersökningsmetoder 58
Peak car 45
Peak oil 45
Pendlarparkering 230, 260–261
Pendling 47–48, 230, 252
med cykel 205–207
Personskada 112–113
Piruppställning 259
Planindikator 72–73
Plankorsning. Se Korsning
Plankorsningsolycka 117–118, 127–128
Plan- och bygglagen
fysisk planering 38
miljökvalitetsnormer 151
samordning av bebyggelse och transporter 52
transporter med farligt gods 308
Planskildhet 180
Platsanalys 17–19

Regionala samband 20

Reglering. Se Trafikreglering
Rekreationsmiljö 138
bullernivå 142

Riktningsanalys 9
Riskbedömning (i samband med gods
transporter) 308

Rendez-vous-principen 258

Riskhänsyn (i samband med godstransporter) 308

Resandemått 278–279. Se även Indikatorer

Risk (som begrepp inom trafiksäkerheten)
115

Resben 45

Rumsabsorption 170

Resecentrum 251

Räddningstjänsten 184, 308, 313

Reskedja 45

Räddningstjänstlagen 308

Resmatris 45, 63

Rörelsehindrade
gränsvärden för gångbanans lutning 194
hållplatsavstånd i kollektivtrafiken 237

Resmönster
bilister 276
cyklister 201
gående 189
mopedister 219
skillnader mellan kvinnor och män 86
trafikberäkningar 62–63
Resor och transporter 43–66
att påverka resor och transporter i planeringen 49–56
faktorer som påverkar resor och trans-

Samdistribution 304–307
Samhällsbetalda resor 240
Samhällsekonomisk analys 39
Samhällsmatris 29
Samlad bedömning (av trafiksystemet och
dess påverkanseffekter) 177–178
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Samlokalisering
av bytespunkt för bussar med station 258
Samverkan mellan trafikslag
betydelse för tillgänglighet 70
Samverkansmatris 54

Stadens karaktär 11–39

SAVE 18

Staden som mental karta 18

Separering
av cykelnätet från övriga trafikslag
208–209, 212
mellan gående och övriga trafikslag 193
mellan mopedtrafik och övriga trafikslag
224
som princip för trafiksystemets uppbyggnad 180–181

Stadsbildsanalys 18
Stadsbyggnadsvision (exemplet Jönköping)
107

Signalprioritering 242, 282
SIMAIR 146, 149

Stadstyper 23, 32–34

Singelolyckor
cykeltrafik 216
gångtrafik 191
mopedtrafik 222–223
riskerna i trafiken 119, 125–126

Stadstypsdiagram 33

Situationellt brottsförebyggande 96

Stenstad 32–34. Se även Stadstyper

Sidoområde (gatans) 126

Skjuvvåg 143
Skolväg/resor till och från skola 190, 206
barriäreffekter 195
mopedtrafik 221
risker i trafiken 118–119
som del av kollektivtrafiken 230–231
tillgänglighet för barn 84
Skvallertorget (Norrköping) 128, 314
Skydd av vattentäkt 309
Skyddsavstånd 51, 167, 184, 308–309
Skärmdämpning 168–169. Se även Buller
Snabba cykelstråk 209
Snitthastighet 117

Kapitel 8
Litteratur
och index

Stadsbusstrafik 239–240

Stadsliv
gaturumsbeskrivning 187
social hållbarhet 27–28
stadens sociala liv 24
trygghet 101
urbanitet och ortens ekonomiska utveckling 36–37

Servicelinje 237–238
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spårväg 242–244
trafiksäkerhet 117–118
transporter med farligt gods 308–309
tåg 251–252

Snöröjning
bilnätets funktion vintertid 286, 291
cykelnätets funktion vintertid 212
gångnätets funktion vintertid 195
Sociala livet i staden 14, 24–31
Social hållbarhet 24–31
Spridningsmodeller 149
Spårtrafik
godstransporter 295–296
mellanformer 245
miljö- och hälsopåverkan
magnetiska fält 154–155
vibrationer 143–144

Stated behaviour 58
Stated Preference-analys 62
Stationer 251–271
Stationsnärhetsprincipen 50–52
Stomljud 137
Stomnät 237–238, 240
Stopphållplats 234, 242
Stopptid 239
STRADA 112, 222
Svaveldioxid. Se Luftföroreningar
Svensk Standard (SS) 144
SWOT-analys 22–23
Synskadade 241
Syntaxanalys 37
Sågtandsuppställning 259
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Trafik för en attraktiv stad
underlag till handbok • utgåva 3

Syftet med Trafik för en attraktiv stad (trast) är att foga in
trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan
olika sektorer inom samhällsplaneringen. trast ska vägleda
samhällsplanerare, beslutsfattare och andra aktörer i arbetet
med att lyfta fram och förankra frågor som berör stadens resor
och transporter. trast är också ett hjälpmedel för kommunens
planerare och planerare på statliga verk.
En attraktiv stad kräver framsynta stadsbyggnadsåtgärder och en samhällsplanering
som utgår från ett helhetsperspektiv. Helheten skapas då många parter och intressen ges
möjlighet att samverka i planeringsprocessens olika skeden. Det är viktigt att visa hur tätortens utveckling kan gynnas genom en väl avvägd hantering av trafikfrågorna, samtidigt
som sambandet mellan markanvändning, trafik och människors val av transportsätt lyfts
fram.
Trafik för en attraktiv stad består av två huvuddelar samt ett antal fördjupningar. Den första delen, Handbok, är avsedd att vara en hjälp i kommunens processinriktade arbete med
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och transporter i kommunen. Den andra delen, Underlag till handbok, innehåller faktaunderlag för arbetet med trafikstrategin, trafikplanen eller åtgärdsprogrammet. Tillsammans
utgör de båda delarna en bred kunskapsbas för arbetet med stadens planering.
Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket har i samarbete med Boverket tagit
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