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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen behandlar ämnet trafikplanering i kommuner. Syftet är att undersöka hur 
trafikplanering i kommuner behandlar frågor gällande transportbehov och tillgänglighet nu och för 
framtiden, ur ett perspektiv av social och ekologisk hållbarhet. Tanken är att uppsatsen ska hjälpa 
läsaren att få en mer sammanställd syn på hur Kommunerna i sina översiktsplaner väljer att prata om 
trafikplanering och vilka delar i det som verkar få mer eller mindre utrymme i planen. Urbanisering 
och ett ökat bilinnehav gör det intressant att se hur kommuner hanterar denna situation på ett 
översiktligt plan för att se hur fysisk planering kan påverka framtidens transporter inom staden där 
framförallt trafiken innebär en stor utmaning.  
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Inledning 

Bakgrund 
Urbaniseringen i Sveriges fortsätter öka samtidigt som också antalet personbilar i län och kommuner 
gör detsamma (trafikanalys 2017). När allt fler svenskar väljer att bosätta sig i städer och tätorter, 
innebär det en större koncentration av människor på en och samma plats, men också en större 
koncentration av bilar. Pågående urbanisering innebär framförallt en inflyttning till storstadsområdena, 
vilket gör att trycket på de växande städerna och deras omland är högt (Boverket 2018 a). Ett ökat 
bilinnehav leder till ett oundvikligt trafikproblem, både gällande trängsel, tidsförluster och miljöskador 
som orsakas av utsläppen som genereras. Samtidigt prövas också den sociala aspekten av bilinnehavet 
hos invånare och friheten det innebär att köra bil, vilket vägs mot aspekten av ekologisk hållbarhet. De 
krav som ställs på framtidens transportsystem formas inte bara av hur stor befolkningen är, utan i 
betydande utsträckning av var människor väljer att bo och verka. Med allt fler människor bosatta i 
städer och tätorter så kan social hållbarhet vägas mot ekologisk hållbarhet. Lösningar för ett 
klimatanpassat transportsystem och en energieffektiv infrastruktur ställs mot människors vilja att 
fortsätta äga och köra bil.  
 
Utvecklingen innebär en stor utmaning för den fysiska planeringen i kommuner som kan förväntas 
tillgodose både sociala och ekologiska behov nu och i framtiden. Dagens sociala behov kan ur flera 
aspekter komma att stå i konflikt med ekologisk hållbarhet, och fysisk planering tvingas således väga 
mellan social och ekologisk hållbarhet i olika beslut gällande den fysiska miljön i staden för att 
tillmötesgå olika grader av dessa båda. Fysisk planering kan påverka graden av tillgänglighet i 
kommunernas miljö där framförallt trafikplaneringen innebär en stor utmaning. Det är en fråga om att 
trafikplanera för både social- och ekologisk hållbarhet på en nivå där lösningar är tillräckligt 
realistiska för att kunna passa det samhälle vi lever i nu och samtidigt bistå med lösningar för 
framtiden.  
 

Problemformulering   
Trafiksituationen i kommuner och tätorter innebär en stor prövning för planeringsväsendet. Det är en 
stor utmaning för fysisk planering att hantera och tillgodose de behov som berör trafik när dessa också 
tenderar verka emot varandra i kommunerna. Hållbar utveckling innebär att mål för både ekologiskt 
och social utveckling ska tillgodoses. Då större städer innebär fler bilar innebär det en svårighet för 
trafikplaneringen i kommunen, då den förväntas arbeta för både social- och ekologisk hållbarhet. 
Uppsatsen kommer att behandla komplexiteten i att planera för en nutid och framtid samtidigt i 
Sveriges kommuner, med trafikplanering som i fokus för undersökningen. En undersökning och en 
jämförelse görs mellan olika översiktsplaner för att ta reda på hur väl dessa förhåller sig till dagens 
trafiksituation samt hur deras beredskap för trafik ser ut. 
 
Uppsatsen ska genom sina frågeställningar jämföra olika kommuners syn på trafikplanering för att 
undersöka ifall och hur dessa förhåller sig till ett ökat bilinnehav i kombination med aspekten av social 
och ekologisk hållbarhet. 
 

Frågeställningar 
Vilka lösningar eller alternativ lyfts fram för att lätta på eller ersätta behovet av biltrafik? 
 
Planerar översiktsplanerna för tillgänglighet i kommunen och på vilket sätt sker det i så fall? 
 
På vilka sätt verkar social och ekologisk hållbarhet stå i konflikt med varandra i översiktsplanerna 
gällande trafikplanering? 
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Syfte 
Uppsatsen ska undersöka hur trafikplanering i Svenska kommuner behandlar frågor gällande 
transportbehov och tillgänglighet nu och i framtiden, ur ett perspektiv av social och ekologisk 
hållbarhet. 
 

Avgränsning 
Denna uppsats begränsas till att fokusera på ämnet trafikplanering och hur svenska kommuner genom 
deras översiktsplaner använder den fysiska planeringen för att anpassa miljön utefter mål gällande 
social- och ekologisk hållbarhet. Fallstudien avgränsas till totalt sex kommuner varav tre är större 
kommuner och tre är mindre samt är de också relativt väl spridda i landet.  
 
Valet av översiktsplaner baseras på flera saker. Främst är tanken att de valda kommunerna ska vara 
relativt spridda i Sverige för att få en mångfald av platser och se ifall deras geografiska placering har 
betydelse för hur kommunerna pratar om trafikplanering. Tre större och tre mindre kommuner har 
valts för undersökningen för att se ifall storleken på kommunerna har betydelse för hur de diskuterar 
och behandlar trafikfrågan i sina respektive översiktsplaner. Tanken är sedan att undersöka ifall det 
finns några tydliga skillnader mellan planerna som kan bero på avgränsningen, eller om placering och 
storlek på kommun verkar spela mindre roll för deras sätt att trafikplanera.  
 
Större:  
 

• Stockholm- Antogs 2018.  
 

• Göteborg-  Antogs 2009. 
 

• Malmö- Antogs 2014.   
 
Mindre:  
 

• Gotland- Antogs 2010. 
 

• Kiruna- Förslag till översiktsplan för Kiruna kommun finns utställt för granskning i stadshuset 
i Kiruna under tidsperioden 2018-04-17 – 2018-06-18. 

 
• Karlshamn- antogs 2015. 

 
Genom att analysera översiktsplaner från de olika kommunerna ska uppsatsen undersöka hur 
kommuner hanterar ett ökat bilinnehav i kommunerna i samband med hållbar utveckling framförallt ur 
social- och ekologisk aspekt. Tanken är att urskilja eventuella mönster i översiktsplaneringen för att 
kunna dra en mer generell slutsats om hur översiktsplaner hanterar trafikplanering utifrån social och 
ekologisk synpunkt och hur dessa förhåller sig till varandra i stadsmiljön. Vidare ämnar uppsatsen 
genom undersökningen ta reda på om planeringen genom översiktsplanerna verkar realistisk att utföra 
i praktiken och ifall översiktsplanen som dokument förhåller sig tillräckligt till både dagens och 
morgondagens behov med biltrafiken som utgångspunkt. 
 
Undersökningen utgörs av trafikplanering på en översiktlig kommunal nivå där översiktsplaner från år 
2009–2018 kommer att ligga till grund för undersökningen då tidsspannet ger en större mångfald i hur 
materialet kan ha förändrats över tid. Den teoretiska utgångspunkten hållbar utveckling begränsas till 
social och ekologisk hållbar utveckling då det ur uppsatsens syfte är intressant att undersöka hur dessa 
två relaterar till varandra i översiktsplanerna. 
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Den kvalitativa textanalysen avgränsas till dokument, publikationer, forskning och rapporter vars syfte 
är att tala om trafikrelaterade ämnen i kommunerna. 
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Metod 
En eller flera metoder används i en uppsats för att ge ett tydligare tillvägagångssätt för 
undersökningsprocessen och en tydligare bild av hur arbetet har genomförts (Studeravidare.se 2014). I 
den här uppsatsen har kvalitativ textanalys och fallstudie används för att beskriva vad undersökningen 
stödjer sig på. Relevant för metoden att ta upp är vilka verktyg som har använts och vilka motiv som 
finns till varför uppsatsen valt att använda just dessa (Studeravidare.se 2014). 
 

Kvalitativ textanalys 
Metoden kvalitativ textanalys går ut på att använda texter som utgångspunkt (Fejes & Thornberg 
2015: 177) för att undersöka ett upptäckt problem. En kvalitativ textanalys anses därför vara en 
passande metod i denna uppsats. I uppsatsens fall består det upptäckta problemet av ett ökat 
bilinnehav i städer och kommuner i kombination med dess ofrånkomliga och uppenbart negativa 
miljöpåverkan. Metoden anses även vara passande då uppsatsen ämnar analysera och granska en 
mängd olika textdokument kopplade till trafikplanering. Fokuset på trafikplanering kommer styra 
analysarbetet mot de texter som bäst kan hjälpa att besvara uppsatsens frågeställningar där 
trafikplanering också är avgränsningen och det specifika kunskapsintresset för uppsatsen. Metoden 
kommer alltså styra valet av texter och även vilket fokus analysen ska ha i dessa texter. 
 
Texterna som analyseras i denna kvalitativa textanalys ska lämpa sig för att studera och analysera 
utifrån undersökningens formulerade syfte. Analysen går ut på att förstå textens innebörd och med 
texten som utgångspunkt för att analysera olika problem och samhällsfenomen (Fejes & Thornberg 
2015: 178–179). En viktig del i analysen är därför att välja ut och förhålla sig till texternas innebörd 
utifrån ett väl avgränsat undersökningsproblem eller i det här fallet frågeställningar. Därför kommer 
frågeställningarna vägleda för vilken information analysen riktar in sig på, vilket alltså i detta fall 
innebär trafikplanering med relaterade ämnen. Då en text kan tolkas på olika sätt finns riktlinjer för 
olika typer av texttolkning, så kallade dimensioner som ställs i förgrunden till analysen. Pär Widén 
genom Fejes & Thornberg beskriver tre dimensioner av kvalitativ textanalys varav den andra och 
tredje används i denna uppsats. Den andra dimensionen riktar fokus på textens form och innehåll och 
fokuserar på det språkliga och innebörden innehållet (Fejes & Thornberg 2015: 178). Denna 
dimension anses vara relevant då uppsatsen ämnar analysera olika textdokument utifrån hur dessa talar 
om, och formulerar sig kring trafikplanering. Den tredje dimensionen handlar om att förstå och tolka 
de innebörder som texterna får i relation till verkligheten (Fejes & Thornberg 2015: 178–180). 
Dimensionen är därför passande för att analysera hur de olika textdokumenten som analyseras 
förhåller sig till hållbar utveckling, forskning, policydokument och statistik över det bilinnehav som 
råder. I uppsatsen kommer den kvalitativa textanalysen användas för att analysera Vetenskapliga 
artiklar och nationella mål som behandlar ämnet trafikplanering och är relevanta för den fysiska 
planeringen. Analysen görs för att ge kunskaper kring trafikplanering i städer och kommuner inom den 
fysiska planeringen samt för att skapa ett underlag som ska stödja arbetet med fallstudien.  
 
En stor fördel med att använda en kvalitativ textanalys som metod är att i stort sett alla typer av 
textkällor kan användas. Beroende på vilken frågeställning som ämnar besvaras, så kan allt från 
politiska dokument till privata texter och tidningsartiklar användas som empiri (Fejes & Thornberg 
2015:180–182).  
 
Det kan vara problematiskt att generalisera något utifrån en begränsad mängd data. En kvantitativ 
analys med flera observationer hade tillåtit att mer generella slutsatser kan dras (Rienecker & Stray 
Jørgensen 2014: 193). En generell nackdel för kvalitativ forskning är att forskarens egen bakgrund, 
identitet och egna övertygelser kan komma att påverka och spela roll i analyser och det begränsade 
urvalet av data. Det kan leda till att det begränsade antalet källor samt de detaljerade och mer 
djupgående analyserna gör trovärdigheten i de generaliseringar som genomförs lägre (Denscombe 
2014:417,418).  
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Fallstudie 
Syftet med denna fallstudie är att jämföra olika översiktsplaner utifrån samma specifika fall, 
trafikplanering, för att undersöka på vilka sätt dessa förhåller sig till social och ekologisk hållbarhet. 
  
En fallstudie har som syfte att utföra en djupgående undersökning kring ett specifikt fall eller enhet 
inom det område man studerar (Denscombe. 2014, 92). Denna uppsatsens fall kommer att vara 
trafikplanering i kommuner eftersom fallstudier möjliggör en djupdykning inom ämnet och i detalj en 
undersökning av företeelser som annars kanske inte hade kommit upp till ytan. I en fallstudie ligger 
intresset i vad som försiggår, men också i förklaringar till varför händelser inträffar (Denscombe. 
2014, 92,93) Fallstudie som metod passar därför uppsatsen väl då denna ska fördjupa sig i 
utmaningarna kring trafikplanering och hur och varför översiktsplanerna hanterar dessa på det vis de 
gör. 
  
En fallstudie passar bra att använda till småskaliga studier genom denna koncentreras på ett eller bara 
några få utrymmen, vilket i detta fall innebär en inriktning på enbart trafikplanering. Fallstudie som 
metod kommer användas för att upptäcka information eller besvara uppsatsens teori och 
frågeställningar. Fallstudien gör det möjligt att beskriva saker i detalj, jämföra alternativ eller redogöra 
för vissa aspekter i en situation (Denscombe. 2014, 92). Det finns sex alternativa syften som 
fallstudier kan användas för. Ett av syftena är jämförelse vilket kan användas för att se likheter och 
skillnader som finns mellan olika inramningar (Denscombe 2014:95). Detta syfte stämmer bra överens 
med uppsatsens syfte och kommer därför användas för att jämföra trafikplanering i olika svenska 
kommuner. Fallstudien ska, med hjälp av underlaget från den kvalitativa textanalysen, användas för att 
ta reda på hur de olika kommunerna arbetar trafikplanering inom den fysiska planeringen. I denna 
studie kommer olika plandokument, gällande trafik, analyseras för att skapa en uppfattning av 
kommunens arbete med trafikplanering. Kommunerna kommer sedan i diskussionen ställas mot 
varandra i en jämförelse för att svara på frågeställningarna. 
 
En fallstudie ska ge möjlighet att få tillräckliga detaljer för att reda ut komplexiteten i en given 
situation (Denscombe 2014:93) men också se det specifika i varje fall för att kunna skapa en generell 
bild (Denscombe 2014:91, 97). Eftersom uppsatsen ämnar undersöka trafikplanering i flera 
översiktsplaner är det lämpligt att kunna skapa en generell bild av situationen genom att studera olika 
kommuners olika syn på saken. Informationen som upptäcks används också för att förstå de 
bakomliggande orsakerna till varför det som observerats i studien uppstod, vilket gör den användbar 
för att undersöka bakomliggande orsaker till att planeringen eventuellt är för visionär. Information från 
fallstudier är värdefull på så sätt att informationen i sig är viktig, den föreslår nya vägar att utforska 
eller att den förklarar hur aspekter i fallet sammanflätas. Det gör fallstudien lämplig för att försöka 
förklara hur fysisk planering påverkas och formas av olika aspekter i samhället. 
 
Fallstudier kan användas för att testa teorier (Denscombe. 2014, 95). Syftet då med fallet är att ta reda 
på om teorin stämmer eller ej. I detta syfte kommer fallstudien antingen att förstärka en teori genom 
att demonstrera hur det fungerar reellt eller testa om en teori även fungerar under specifika villkor, de 
som återfinns i miljön för fallet. Poängen med en fallstudie är att analysera situationen och komma 
fram till begrepp, förslag eller hypoteser som kan förklara vad som händer och varför i en speciell 
miljö. Fokus på enskilda fall ger möjlighet för forskaren att få en helhetssyn och titta på djupet på 
komplexa samhällsföreteelser (Denscombe. 2014, 93). 
 
De stora fördelarna med att använda sig utav en fallstudie är att det sker en inriktning på en eller ett 
fåtal enheter där forskaren tillåts undersöka förhållanden som inte går att göra i en masstudie. 
Fallstudien tillåter på så sett en djupare analys av det aktuella problemet i fråga.  Ännu en fördel med 
fallstudier är enligt Denscombe att de ger forskaren möjlighet att se det specifika i varje fall, som 
senare kan användas för att skapa en tydligare helhetsbild för forskaren (Denscombe 2014:91,97). 
Ännu en styrka hos fallstudien är att den tillåter forskaren använda sig av flera olika metoder som 
anses lämpliga utifrån det specifika fallet, för att undersöka relationer och processer. Eftersom 
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fallstudien möjliggör att flera metoder kan användas, så tillåter den även användandet av flera olika 
datakällor.  
 
När en fallstudie ska användas som metod är att det kan vara svårt att definiera ett falls gränser, vilket 
forskaren bör ha i åtanke. Därför bör forskaren noggrant avväga och avgränsa de olika datakällorna 
som används i studien (Denscombe 2014:104). En nackdel med fallstudier är att de på grund av sina få 
undersökningsenheter därför lättare kan kritiseras och anses ha en bristande trovärdighet i de 
generaliseringar som görs utifrån undersökningen. Det är därför viktigt att studien visar tydligt på 
vilka plan de olika fallen kontrasterar eller liknar varandra för att undvika mindre trovärdiga 
generaliseringar och resultat (Denscombe 2014:104). En generell nackdel för kvalitativ forskning är 
att forskarens egen bakgrund, identitet och egna övertygelser kan påverka de analyser som görs i 
studien och i urvalet av datakällor. På grund av detta kan eventuellt objektiviteten av analysen därför 
komma att ifrågasättas (Denscombe 2014:417,418).  
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Teoretisk utgångspunkt 
Det teoretiska perspektivet utgör de glasögon ur vilka den insamlade empirin iakttas, analyseras och 
sedan tolkas (Institutionen för språkdidaktik 2013). Den teoretiska utgångspunkten används i 
uppsatsen för att sättas i relation till studiens resultat och kan därmed hjälpa till att förstå, förklara och 
värdera det material och den fakta som framkommit under undersökningen, för att sedan lyfta det till 
en mer generell nivå. Det är utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar som de teoretiska 
utgångspunkterna bestäms och definieras (Institutionen för språkdidaktik 2013). 
 

Hållbar utveckling 
Uppsatsen kommer utgå från teorin hållbar utveckling då syftet med uppsatsen är att undersöka hur 
trafikplanering i städer behandlar frågor gällande transportbehov och tillgänglighet nu och i framtiden, 
ur ett perspektiv av social och ekologisk hållbarhet. De dokument som analyseras i den kvalitativa 
textanalysen och empirin som undersöks i fallstudien kommer därför studeras genom ”glasögonen” 
social och ekologisk hållbar utveckling. 
 
Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö. En sådan utveckling bygger enligt 1 kap 1§ i miljöbalken (SFS 1998: 808) på insikten att 
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl. Hållbar utveckling ska tillgodose dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina (Svenska FN-förbundet 2012). Hållbar 
utveckling kan därför ses som ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd 
samhällsutveckling, vilken ytterst handlar om livskvalitéer. 
 
I september 2015 antog FN Agenda 2030 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 är en 
utvecklingsagenda som tar ett helhetsgrepp kring hållbar utveckling. I agendan betonas att de tre olika 
perspektiven; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende av 
varandra (Folkhälsomyndigheten 2014). Uppsatsen ämnar behandla den ekologiska och den sociala 
aspekten av hållbar utveckling. Teorin ska hjälpa till att behandla uppsatsens frågeställning och 
undersöka på vilket sätt fysisk planering förhåller sig till ekologisk och social hållbar utveckling och 
ifall dessa står i konflikt med varandra utifrån frågeställningen. 

 

Ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet betyder att samhället utvecklas i samspel med naturen och att människor och 
företag beter sig på ett sätt som inte förstör eller riskerar miljön. Miljön ska istället skyddas, vilket 
bland annat innebär att utsläpp inte ska skada människor och att den biologiska mångfalden ska 
bevaras. Vidare ska användning av energi och naturresurser begränsas och effektiviseras för att minska 
hotet om ett förändrat klimat (Information om Sverige 2016). Kommunerna ansvarar för det lokala 
miljöarbetet vilket till exempel handlar om hur dessa tar hand om avfall eller hur energi kan användas 
på ett mer fördelaktigt sätt (Information om Sverige 2016).  

Regeringen har satt upp mål för den ekologiska hållbarheten där miljön ska skyddas, vilket bland 
annat innebär att utsläpp inte ska kunna riskera skada människor och att det naturliga kretsloppet ska 
värnas. Vidare ska naturfrämmande ämnen inte förekomma i miljön och den biologiska mångfalden 
ska bevaras. Det andra målet är att skapa en mer effektiv användning av energi och naturresurser. Det 
innebär att användningen av energi och material ska begränsas. Samhällsplaneringen ska sträva efter 
resurssnåla processer och produkter (Urban utveckling 2018).  

Ekologisk hållbarhet kan vara lättare att definiera än social hållbarhet, eftersom det går lättare att 
tillföra lösningar på mer konkreta problem vid ekologisk hållbarhet (KTH 2015).  

https://urbanutveckling.se/ordlista/ghi/hallbar-utveckling
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Social hållbarhet 

 
Social hållbarhet kan vara den dimension av hållbar utveckling som upplevs som svårast att definiera 
samt att det inte finns någon allmän definition av begreppet. Centralt är ändå att den sociala 
hållbarheten fokuserar på människor och så kallade mjuka värden som mänskliga rättigheter, rättvisa, 
demokrati och livsstilar. Några ämnen som tas upp för social hållbarhet och en social livsmiljö är 
bland annat livskvalitet, kultur, folkhälsa, trygghet, droger och jämställdhet (Urban utveckling 2018). 
 
Den sociala dimensionen av hållbarhet handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, 
rättigheter och individens behov. Det går att förklara som att en individ har behov, fysiska som 
psykologiska, och individuella mål och drömmar. På en global nivå, så handlar social hållbarhet om 
att tillgodose planetens och alla människors möjlighet till att uppfylla dessa drömmar och mål.  Ett 
försök att definiera social hållbarhet på ett djupare plan skulle kunna vara att se på det som det 
ultimata samhället som gynnar och innebär trivsel för alla människor. Det skulle innebära ett helt 
jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett, enligt de själva upplevt, gott liv med god hälsa 
och utan orättvisa skillnader. Det skulle innebära ett samhälle med hög tolerans där människors lika 
värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är 
delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet skulle därför kunna liknas vid ett socialt perfekt 
och fulländat samhälle där alla individer upplever att deras specifika enskilda sociala behov har 
tillfredsställts (KTH 2015). 

En förutsättning som bör råda för att social hållbarhet ska kunna appliceras fullt ut är en gemensam 
syn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda och att det som erbjuds tillgodoser alla människors 
grundläggande behov, alltså att alla människor praktiskt taget tycker likadant. I detta samhälle måste 
mänskliga rättigheter kunna säkerställas och samhället måste bidra till att alla människor känner sig 
inkluderade samt att samhället är anpassat och utformat utifrån de grupper som har störst behov 
(Folkhälsomyndigheten 2014). 

För att social hållbarhet däremot ska kunna omsättas i praktiken och bli en hållbarhetsaspekt relevant 
att arbeta utifrån bör ämnet tydligare definieras utifrån de behov och förutsättningar som kan finnas på 
en lokal, regional, respektive nationell nivå. Sveriges kommuner har genom sina offentliga åtaganden 
också ett stort ansvar för samhällsutvecklingen när det kommer till social hållbarhet 
(Folkhälsomyndigheten 2014). 

 
 

  

https://urbanutveckling.se/social-hallbarhet
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/
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Kunskapsöversikt 

Vetenskapliga artiklar 
Nedan följer samlad information från tre vetenskapliga artiklar som behandlar trafik i städer på olika 
plan. Tanken är att fördjupa förståelsen för trafikplanering i städer och den komplexiteten som uppstår 
då fysisk planering ska förhålla sig till både den sociala och den ekologiska aspekten av planeringen. 
 

Geography and social networks in transportation mode choice 
Susan Pike och Mark Lubel (2016: 184) har undersökt effekterna av socialt inflytande på 
resebeteende.  De menar att vi kan förvänta oss att individer använder samma transportsätt som 
används av andra i deras sociala krets. Andra faktorer som påverkar människors val av transportmedel 
är pendlingsättets egenskaper eller åtkomsten till kollektivtrafik av olika former. De menar att 
individer i sociala grupper i staden påverkas av varandras val av transport, vilket gör det nödvändigt 
att försöka uppskatta effekterna av socialt inflytande med beaktande av de potentiella miljöeffekter 
vårt gemensamma transportbeteende ger upphov till. Deras hypotes är att det sociala inflytandet är 
relevant för hur vi tänker och agerar kring valet av transportmedel och även när det gäller karaktären 
på den delade miljön hos medlemmar i en social umgängeskrets eller ett så kallat socialt nätverk (Pike 
& Lubel 2016: 184). 
 
Traditionella modeller för val av transporter är vanligtvis beroende av en rationell beslutsmodell där 
enskilda aktörer bedömer fördelar och kostnader för deras transportalternativ, alltså väljer det 
transportsätt som är mest gynnande för individen själv (Pike & Lubel 2016: 184). Samtidigt håller ett 
växande antal transportforskare på att undersöka hur sociala processer påverkar våra transportbeslut, 
till exempel processer som förekommer inom sociala nätverk där individer är omslutna av gruppen. 
Sociala nätverk fungerar då som grund för flera sociala processer, inklusive samarbete, resursdelning 
och socialt inflytande, vilket ger individen många positiva möjligheter och utbyten (Pike & Lubel 
2016:  184). 
 
I studien fokuserar Pike och Lubel (2016: 184) alltså på socialt inflytande, varigenom kunskap, 
beteenden eller åsikter från en individ påverkar de av andra som de är anlutna till samma sociala grupp 
eller nätverk. De menar att socialt inflytande är kopplat till många av våra beteenden, så som 
utbildning, samhällsengagemang och hälsa. Med tanke på den stora betydelsen av socialt inflytande 
och andra processer relaterade till sociala nätverk är det därför inte överraskande att sociala nätverk får 
allt större uppmärksamhet i forskning relaterat till människors transport- eller resebeteende (Pike & 
Lubel 2016: 184). 
 
I studien analyseras empiriskt huruvida individers individuella val påverkas av deras sociala kontakter, 
vilket kan ske genom flera möjliga sociala mekanismer som påverkar inflytande. En mekanism 
uppstår när sociala nätverk fungerar som väg för informationsutbyte, alltså när individer söker råd 
eller information från någon i sin sociala krets som är väl insatt i ämnet för frågan (Pike & Lubel 
2016: 185). Sociala relationer kan också stärka sociala normer för särskilda transportsätt. Till exempel 
kan cykling vara mer accepterat eller förväntat inom vissa samhällen, hushåll eller sociala nätverk 
(Pike & Lubel 2016: 185). Slutligen, så tillhandahåller sociala relationer kanaler för övertalning, där 
beteendet hos medlemmar i sociala nätverk förändrar en annan persons preferens gällande 
transportval. De sociala mekanismerna för inflytande kan skapa ett positivt samband mellan enskilda 
individers tranportval och på så vis också för dess sociala krets eller nätverk (Pike & Lubel 2016: 
185). 
 
Det kan vara en utmaning att urskilja vad som skapar ett nätverk eller grupp, ifall den uppkommer helt 
av att individer skapar sociala nätverk baserade på sociala preferenser eller om den uppstår av att olika 
människor delar en miljö eller en omständighet gällande resande som kopplar dem samman. Svårast är 
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ifall en social krets också delar samma trafikmiljö eller grannskap, då det innebär en svårighet i att 
identifiera ifall det är den sociala kretsen som påverkar individens val av transport eller strukturen och 
möjlighetrena till att resa i miljön. Det är alltså i så fall  möjligt att det är en likhet i individernas 
trafikstruktur eller pendlingsmiljö, snarare än socialt inflytande, som orsakar likheter i individernas 
beteenden. Denna utmaning är särskilt relevant för socialt inflytande gällande transporter eftersom vi 
förväntar oss geografiska faktorer som pendlingsavstånd, markanvändningsegenskaper och 
infrastruktur som viktiga i vårt val av transportmedel (Pike & Lubel 2016: 185). Vidare har forskning 
visat att både geografisk transportstruktur och inflytandet från vår sociala krets är relevanta för vårt 
resebeteende. Pike och Lubel (2016: 185) identifierar vidare flera utmaningar relaterade till socialt 
inflytande som inkluderar svårigheten att skilja mellan effekter relaterade till socialt inflytande och 
effekter av liknande institutionella sammanhang eller gemensam miljö och en uppskattning av hur de 
båda påverkar resultatet i forskning gällande tranportval i olika utsträckning. Det finns två 
huvudområden för forskning om social påverkan och resebeteende; Ett område fokuserat på samlade 
sociala interaktioner där kopplingen individer emellan antas vara att de delar grannskap med varandra, 
att de delar liknande socioekonomiska förutsättningar eller andra relevanta egenskaper för indelning. 
Det andra huvudområdet gällande resebeteendet är inriktat på helt sociala interaktioner som kan 
identifieras eller tydliggöras mellan individer (Pike & Lubel 2016: 185). 
 
Det går att definiera sociala nätverk på flera olika sätt. Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för 
att undersöka individers relation sinsemellan. Det sker genom att individer uppmanas att identifiera 
relationer till andra individer utifrån att de delar en särskild typ av relation till exempel, att de till 
exempel listar sina nära vänner. Andra relationer kan  upptäckas genom att be individer att ange 
karaktären av deras relation med alla andra i ett visst nätverk, till exempel deras nätverk av kollegor 
(Pike & Lubel 2016: 185). 
 
Studier av socialt inflytande med hjälp av insamlade sociala nätverksinteraktioner har visat vilka 
effekter sociala sammanhang har på ett individuellt beteende. Till exempel är studenter mer benägna 
att cykla, när större andelen av deras grannar cyklar, och en persons val att använda kollektivtrafik 
påverkas av grannskapets sätt att resa kollektivt och vilket val av kollektivtrafik grannskapet väljer. 
Dessa nätverkseffekter kan ha en social effekt på människor, men också effekter av hur tjänsten 
uppfattas. Om fler människor i ett grannskap till exempel använder en viss typ av kollektivtrafik, så 
kommer sannolikt uppfattningen om säkerhet och kvalitet i samband med det transportvalet att 
förbättras ytterligare, vilket kan leda till ännu mer användning av just det transportsättet. Vidare, så är 
sociala nätverk, vilka definieras geografiskt eller socioekonomiskt, mer benägna att välja mellan flera 
olika transportsätt (Pike & Lubel 2016: 185). 
 
Det går också att identifiera och sortera sociala nätverk som grupper av individer är genom deras 
identifierbara sociala förbindelser (Pike & Lubel 2016: 185). Det visar sig till exempel att 
interaktionen mellan medarbetare på en fast arbetsplats och på en arbetsplats med en arbetsplatskultur 
som präglas av att arbeta på distans har sociala skillnader som är relevanta faktorer för beslutet att 
arbeta på distans. Det visar sig också att den sociala relationens utsträckning mellan kollegor påverkas 
av att låta medarbetare arbeta hemifrån eller på distans. Sociala effekter spelar en roll i beslutet att ha 
en fast eller en icke fast belagd arbetsplats, vilket styrker omfattningen av socialt inflytande och hur 
det påverkas av den sociala förbindelsen. På distansbelagda arbetsplatser är den viktigaste 
mekanismen för socialt inflytande information och rådgivning från kontakter som redan arbetar på 
distans. Socialt inflytande kan också inträffa när anslutna personer påverkar varandras kunskap eller 
preferenser genom diskussion (Pike & Lubel 2016: 185). 
 
En svårighet för forskningen kan vara att de olika variablerna för undersökningen gällande socialt 
inflytande representeras av väldigt endogent material (Pike & Lubel 2016: 185). Det här problemet 
inkluderar sociala urvalseffekter där individer utvecklar relationer med människor som liknar dem, 
eller som är troliga att dela deras resepreferenser och ömsesidiga orsakssamband som hos personen 
som undersöks, vilket påverkar uppförandet hos övriga nätverkskontakter. 
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Spatial structure and mobility 
Henk Meurs och Rinus Haaijer (2001: 429) vill bidra till en tydligare förståelse av i vilken 
utsträckning den rumsliga strukturen och vår planerade bostadsmiljö kan förklara rörlighet i allmänhet, 
och valet av transportsätt i synnerhet, samt hur fysisk planering och förvaltning av aspekter gällande 
trafik har för viktig roll i detta. Forskning visar nämligen att vissa aspekter av den planerade miljön 
verkligen har en tydlig inverkan på människors rörelsemönster. Dessa effekter är särskilt tydliga vid 
resor för shopping, sociala ändamål, eller fritidsändamål och det är främst personligt vad som i störst 
utsträckning avgör individers val av transportsätt (Meurs & Haaijer 2001: 429). De menar att det 
behövs en mer integrerad strategi för planering av bostadsområden för att uppnå stora förändringar i 
människors rörelsemönster och att vi först då kan vi förvänta oss att fysisk planering har någon 
betydande inverkan på bilanvändningen (Meurs & Haaijer 2001: 429). 
 
Meurs och Haaijer (2001: 429) säger att politiska beslut gällande fysisk planering spelar en viktig roll 
vid en förändring av rörelsemönster. Bland annat kan politiska beslut gällande fysisk planering 
påverka rumslig samordning av bostäder, arbetsplatser och andra anläggningar i en positiv riktning 
som gör att behovet av resor minskar och tillväxten av biltrafik därav också minskar. Meurs och 
Haaijer (2001: 429) har tittat närmre på Holland där politiska beslut som rör fysisk planering har 
avsikten är att minska energiförbrukningen. Centrum för energibesparing har till exempel beräknat att 
fysisk planering kan leda till energibesparingar på 17% i trafik och transport, vilket tydligt ska ha en 
positiv inverkan på miljön. Men trots att regeringen i Holland lägger stor vikt vid strukturell och 
rumslig politik, så är de synliga effekterna av detta små. Trots vetskapen om markanvändningens 
påverkan på rörelsemönster, vilket kan leda till mindre energiförbrukning, så är effekten av de 
politiska besluten alltså inte är särskilt stor (Meurs & Haaijer 2001: 429). 
 
Meurs och Haaijer (2001: 430) bygger sin undersökning på flera studier gällande fysisk planering 
rörelsemönster. Många av dessa studier baseras på ett stort antal samlade rumsliga enheter där olika 
städer analyseras. Studierna förklarar människors kollektiva resemönster för alla hushåll inom 
specifika områden, av vilka några även innehåller information om befolkningens socioekonomiska 
egenskaper för området. Mycket uppmärksamhet har ägnats åt effekterna av rumslig densitet och 
blandad markanvändning. Nyligen har fler studier genomförts på individnivå, där resemönstren för 
invånarna i ett litet antal kvarter jämfördes med varandra. Dessa analyser inkluderade korrigeringar för 
personliga- och hushållsegenskaper. Det undersöktes i vilken utsträckning vissa rumsliga egenskaper i 
stadsdelar ger en förklaring till rörelsemönster. Dessa studier visade också att fysisk planering har liten 
inverkan (Meurs & Haaijer 2001: 430). 
 
Vidare har därför Meurs och Haaijer (2001: 430–431) undersökt i vilken utsträckning den rumsliga 
strukturen och planeringen av bostadsmiljöer ger en förklaring till människors rese- och 
rörelsemönster och vilka stadsplanerings- och trafikhanteringsaspekter som spelar en stor roll för vår 
rörelse. Det har också beaktats i vilken utsträckning politik som riktar sig till fysisk planering av 
bostadsmiljöer kan bidra till att minska behovet av rörlighet i allmänhet och användningen av bilar i 
synnerhet. Meurs och Haaijers (2001: 430–431) undersökning skiljer sig dock från den forskning som 
gett upphov till beskrivna resultat ovan och utgår inte ifrån insamlade data som kännetecken för den 
rumsliga situationen. Dessutom undersöker de flera trafikhanterings- och stadsplaneringsaspekter och 
begränsar sig inte till ett fåtal kända rumsliga variabler. En del av det slumpmässiga provet de 
använder sig av består av en panel som sätts upp och innebär en direkt förändring i den rumsliga 
miljön. Denna typ av data gjorde det möjligt att etablera kopplingar mellan förändringar i den 
rumsliga miljön och förändringar i rörligheten (Meurs & Haaijer 2001: 430-431). Slutligen användes 
ett nationellt slumpmässigt prov. Den data som används i studien är därför inte relaterad till ett mindre 
antal områden, vilket gör så att variationen i de betraktade rumsliga egenskaperna är mycket större än i 
många andra studier. Studien handlar i huvudsak om människors rörlighet i förhållande till var de bor. 
Rörligheten beskrivs med avseende till antalet resor som görs på en veckobas, uppdelad i transportsätt 
och resans anledning. Mobiliteten hos människor och hushåll uppstår genom att de behöver delta i 
aktiviteter som är rumsligt fördelade. Mobilitet påverkas därför av flera viktiga delar: livstil, områdets 
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karaktär och tillgängligheten när det gäller resetid, kostnad, kvalitet och komfort hos olika 
transportmedel som kan användas när som helst från destinationen (Meurs & Haaijer 2001: 430-431). 
 
Resultaten visar att egenskaperna hos den rumsliga miljön verkar ha ett påtagligt samband med 
rörlighet och val av transportsätt. Bara mindre än 40% av det totala antalet resor kan relateras till 
personliga, plats och miljöegenskaper. Vid 20% är effekten av de egenskaper som uppstår vid 
bostadsmiljön stor, även om denna relativa effekt skiljer sig från transportsätt, från ca 10% för bilresor 
till 40% för resor till fots. Den kombinerade effekten av egenskaperna på grund av bostadsmiljön är 
överlägset största i resor till daglig och annan shopping (mer än 30%). Effekten på resor av andra skäl 
(socialt, rekreation, ensam skolan eller barn i skolan och pendling) är mindre. Pendeltrafik kan i stor 
utsträckning sänkas till huvudsakligen personliga egenskaper. Kommunerna spelar en ledande roll vid 
påverkan av aspekter gällande rörelse-egenskaperna i bostadsmiljön och det är viktigt att detta erkänns 
i ett tidigt skede för att kunna styra utvecklingen av miljön (Meurs & Haaijer 2001: 445). 
 
Undersökningen leder ur ett realistiskt perspektiv fram till att en minskad rörelse med bil kommer att 
uppnås när anläggningar för daglig och annan shopping och skolor ligger nära hemmet, vägnätet i 
grannskapet är upplagt för långsam trafik (cykel och till fots) och därför är olämpligt för bilen, och 
tillgängligheten av platser utanför grannskapet (inklusive huvudvägen och platserna för shopping) 
avskräcker bilanvändningen (Meurs & Haaijer 2001: 445).  Minskningen i bilanvändningen är störst 
när det sker i ett tätbebyggt område. Studien visar emellertid att effekten av separata åtgärder är 
ganska liten. Förklaringen till det verkar ligga i samspelet mellan de olika egenskaperna i miljön. Det 
är uppenbart att det inte kommer att bli någon verklig förändring av rörlighetsmönster i den fysiska 
planeringen av stadsdelar som bara "trycker på några knappar". Snarare måste man försöka hitta 
sammanhängande planeringsvarianter, där detaljerna kommer att vara viktiga  (Meurs & Haaijer 2001: 
445). 
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Urban development without more mobility by car? 
Luca Bertolini och Frank Le Clercq (2003 : 575) säger att transport är en central aspekt i debatten om 
en hållbar stadsutveckling. De beskriver hur transporter i städerna har stor inverkan på den lokala, som 
den globala miljön, liksom på livskvaliteten och även den ekonomiska utvecklingen i städerna. 
Transport i städerna innebär att många olika faktorer ska förhålla sig till varandra i miljön för att det 
ska fungera smidigt, vilket gör ämnet transport i städer väldigt komplext. Direkta värden för 
energianvändning, koldioxidutsläpp, luftföroreningar, trafikbuller och liknande skulle vara de bästa 
indikatorerna för stadstransportens miljöpåverkan. Men då dessa mätvärden sällan tillgängliga och 
mäts istället det genomsnittliga avståndet som varje person färdas med bil som en indikator för hur 
hållbart eller inte hållbart transportmedlet är. Denna indikator är dock starkt förknippad med de 
ovanämnda värden som har negativ miljöpåverkan. Ur ett ekonomiskt och socialt 
hållbarhetsperspektiv i staden kan bilen som transportmedel istället definieras som absolut nödvändig 
för staden. Det gör stadsplaneringen till en stor utmaning för att försöka att skapa en hållbar situation 
gällande transport i staden, där fokus ligger på att uppnå urban utveckling utan, eller i alla fall med så 
lite ökad biltrafik som möjligt (Bertolini &  Le Clercq 2003 : 575). 
 
Det finns emellertid ett grundläggande dilemma när det kommer till stadsutveckling och ett mindre 
bilberoende, nämligen att alternativen till bilen inte alls motsvarar samma kvalitet när det gäller 
tillgängligheten som bilen utgör för medborgaren (Bertolini &  Le Clercq 2003 : 575-576). Det är 
alltså svårt att hitta ett färdmedel som medborgarna skulle föredra istället för bilen, då tillgängligheten 
till olika ändamål anses sämre vid ett annat val av färdmedel. Bertolini och Le Clercq (2003 : 575-
576) säger vidare att det genom att inte erkänna detta dilemma bara är möjligt att skapa mer hållbara 
rörlighetsmönster i städerna för ekonomiska, sociala och politiska kostnader som är oacceptabla i de 
flesta samhällen. Genom att försöka identifiera och diskutera olika delar av dilemmat närmas däremot 
ett tydligare tillvägagångssätt för att uppnå lösningar gällande både hållbarhet och tillgänglighet. 
 
Bertolini och Le Clercq (2003 : 576) har observerat att människor oftast rör sig i riktning mot rumsligt 
utspridda aktivitetsrelaterade ändamål i staden och diskuterar eventuella olika lösningar på hur det går 
att komma runt ovanstående beskrivet dilemma med bilen som främsta färdmedel för medborgare. De 
säger att vi inte kan separera att uppnå hållbarhet ur ekonomiska, sociala och politiska sammanhang 
där andra mål finns som anses ha ett lika stort eller större värde. I verkligheten kommer hållbarhet 
aldrig att vara det enda målet och ofta inte ens det dominerande målet, utan det kommer snarare att 
vägas mot andra politiska mål som exempelvis ekonomisk konkurrenskraft eller social rättvisa. Därför 
är lösningar som lyckas tillgodose flera mål samtidigt alltid att vara de som har störst chans att lyckas. 
De mest lovande lösningarna kommer alltså att bli de som lyckas kombinera hållbarhet med andra 
mål. Det viktigaste i detta avseende är vidare målet att förbättra tillgänglighet, det vill säga den 
grundläggande anledningen till att ett transportsystem finns. 
 
Efter att ha identifierat att målet borde vara att utveckla transporter och markanvändning som 
maximerar synkroniseringen mellan hållbarhet och tillgänglighet är nästa steg att definiera hur detta 
ska gå till. Bertolini och Le Clercq (2003 : 576-577) definierar hållbarhet som att så lite icke förnybara 
resurser som möjligt förbrukas, och att så få skadliga utsläpp som möjligt sker. Det  innebär att ett 
transportsystem i staden bör leda fram till så lite motoriserad trafik som möjligt, där möjligheter för 
gång och cykel ökar, plus så effektiv och ren motoriserad trafik som möjligt när gång- och 
cykelmöjligheten inte är ett realistisk alternativ. Vidare för att  definiera tillgänglighet behövs tre väl 
beforskade antaganden om mänskligt beteende vilka är: 
 

1. För det mesta reser folk av sociala anledningar eller för att delta i rumsligt väl utspridda 
aktiviteter i staden (till exempel boende, arbeta, shoppa, besöka olika platser). 

2. Människor vill ha ett så stort urval av aktiviteter att välja mellan som möjligt. 
3. Att resa kostar, speciellt i form av restid i stället för reseavstånd. 

 
Enligt dessa antaganden kan tillgänglighet definieras som antalet och mångfalden av platser som kan 
nås inom en viss tidsgräns. Om målet är att maximera synkroniseringen mellan hållbarhet och 
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tillgänglighet kan det uttryckas som ett mål att utveckla förutsättningarna för fler miljövänliga 
transporter, samtidigt som man behåller och eventuellt ökar mängden och mångfalden av aktiviteter 
som kan nås inom en acceptabel restid (Bertolini &  Le Clercq 2003 : 576-577). 
 
Målet som formulerats ovan är en användbar referens vid identifiering av mer hållbara 
transport- och markanvändnings-koncept (Bertolini &  Le Clercq 2003: 578). Generellt sätt kan målet 
hållbarhet- tillgänglighet uppnås om hushåll och företag kan länkas samman med olika platser för 
aktiviteter med hjälp av andra färdsätt än bil. Det kan till exempel innebära att ingen resa behövs, att 
det är möjligt att ta sig till platsen med cykel eller till fots, eller utöka kollektivtrafiken, eller som sista 
alternativ färdas med miljövänligare bilar. En förändring av rörlighet i städer och aktivitetsmönster i 
denna riktning har konsekvenser både för transport och för markanvändning. Det kan handla om att 
utveckla mer multifunktionella platser, utöka kollektivtrafiken för att göra det till ett starkare alternativ 
till bilen, underlätta för gång- och cykeltrafik och tillverka renare motorer och bättre teknik i bilar för 
att hindra utsläpp (Bertolini & Le Clercq 2003: 578). 
 
Bertolini och Le Clercq (2003: 578) menar att det går att tillämpa ovanstående i flera situationer 
gällande markanvändning och trafik för en mer hållbar stad där lokala förhållanden i stor utsträckning 
kommer att avgöra vilka som är mest effektiva, även om vissa generella riktlinjer kan identifieras. 
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Organisationer  
Nedan följer en beskrivning av hur flera olika svenska organisationer kopplade till fysisk planering 
ställer sig i frågor relaterade till miljö, trafik, transport och tillgänglighet.  
 

Boverket  
Boverket är Sveriges myndighet för samhällsplanering, byggande och boende vilka förvaltar frågor 
om byggd miljö gällande bland annat fysisk planering. De arbetar i första hand med frågor som rör 
just samhällsplanering, byggande och boende, vilket däribland berör trafikplanering. Boverket ska 
verka för kunskapsspridning och arbetar därför vägledande genom att ta fram föreskrifter som ska 
hjälpa fysisk planering runt om i landet (Boverket 2017 a). 

Boverket förklarar att en klimatsmart struktur är en struktur som främjar ett beteende som sedan kan 
leda till en minskad klimatpåverkan. Strukturen bör vara en fysisk miljö som människor trivs i med 
närhet till ett brett utbud av samhällsfunktioner. De fysiska strukturerna bör enligt Boverket ses som 
ett ramverk för det mänskliga agerande som kan främja eller motverka ett klimatsmart beteende 
(Boverket 2017 a). Detta innebär vidare enligt dem att bostäder och arbetsplatser borde lokaliseras i 
närheten av kollektivtrafikstråk, vilket gör det lättare att pendla till och från arbetet kollektivt. Själva 
lokaliseringen av bostäder, arbetsplatser och samhällsservice lägger enligt Boverket grunden för hur 
människor kan göra klimatsmarta val i sin vardag (Boverket 2017 a). Det finns dock andra saker som 
också kan vara avgörande för hur mycket var och en av oss påverkar klimatet, till exempel invanda 
beteenden, vilka valmöjligheter vi har när det gäller arbetsmarknaden och om vi bor i glesbygd eller 
mer centralt. Andra faktorer som kan påverka är kön, ålder och inkomst. Ännu ett hinder eller problem 
idag är att arbets- och bostadsmarknaden inte har några kommunala gränser. Det gör att det behövs en 
samordnad fysisk planering och en regional helhetsbild över gränser för att skapa ett klimatsmartare 
samhälle, säger Boverket (2017 a). 

Enligt boverket skulle en aspekt för klimatsmartare struktur vara resultatet av en mellanregional och 
mellankommunal samverkan. 

Boverket rekommenderar kommuner att följande beaktas vid översiktsplanering för att möjliggöra för 
en klimatsmartare struktur (Boverket 2017 a): 

• Dialog med kommunens medlemmar, näringsliv och ideella föreningar är en betydelsefull 
utgångspunkt för att analysera efterfrågan på utbud och beteendemönster. 

• Definiera den funktionella regionen. Studera pendlingsmönster. 
• Definiera behovet av utveckling av kommunikationsstråk i den funktionella regionen till 

exempel i form av tåg och bussar. 
• För dialog med näringslivet för att följa tendenser och analysera behov för etablering. 
• Klargöra vilka orter eller noder i ett regionalt och kommunalt perspektiv som behöver 

förstärkas med förutsättningar för en ökad funktionsblandning och närhet till service. 
• Visa tydligt principer i översiktsplanen som ska gälla för funktionsblandning och närhet. 

Mer lokal transportinfrastruktur har inte heller några tydliga kommunala gränser. I mindre orter, som 
är mer beroende av sitt omland och av större tätorter, så är därför ett högt transportberoende svårt att 
undvika (Boverket 2017 b). Boverket säger (2017 b) att om dessa orter ligger utmed 
kollektivtrafikstråk har invånarna däremot bättre förutsättningar att välja och utveckla ett mer hållbart 
och klimatsmart resande, vilket dessutom ger ett ökat resandeunderlag för kollektivtrafiken. Det 
förtydligas dock att detta förutsätter närhet till en effektiv och attraktiv resekedja där lokala resor går 
att genomföra med cykel eller till fots. 

För åstadkomma en överflyttning från personbil till kollektivtrafik måste hela kollektivtrafikresan, 
från dörr till dörr, kännas smidig för invånare och vara tidsmässigt attraktiv jämfört med personbilen. 
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Snabba, direkta resor är viktiga för att få fler att kollektivt. Nya områden för exploatering kan därför 
med fördel lokaliseras till platser som lättare kan trafikförsörjas med kollektivtrafik på ett mer 
effektivt sätt och utformas med prioritet för kollektivtrafik som grundtransport (Boverket 2017 c). 

En tillgänglig och väl fungerande kollektivtrafik har en nyckelroll i ett hållbart transportsystem enligt 
Boverket och bra förutsättningar för ökat kollektivtrafikresande innebär långsiktiga satsningar. Det 
kan exempelvis innebära ett effektivt kollektivtrafiknät som samverkar med övriga trafiknät, en 
effektiv trafikering samt en strukturell lokalisering av service, arbetsplatser och bostäder som gynnar 
och gynnas av kollektivtrafiken (Boverket 2017 c). 

En mer samordnad planering och en regional helhetsbild kan också enligt Boverket skapa större 
säkerhet på arbets- och bostadsmarknaden, vilket i sin tur betyder fler fördelar ur transportsynpunkt. 
En utveckling på regional nivå ökar den regionala tillgängligheten, det vill säga närheten och 
enkelheten, att nå till exempel ett regionalt centrum, vilket är en viktig faktor för att uppnå 
klimatsmarthet (Boverket 2017 b). Boverket (2017 c) säger också att en hållbar stadsutveckling 
förutsätter att bilens dominans bryts och istället ersätts av ett bredare synsätt och en annan avvägning 
mellan olika trafikslag där den fysiska planeringen utgår från en tydligare helhetssyn där det är 
trafikslagens sammanlagda bidrag som räknas. 

För att skapa ett hållbart transportsystem är det viktigt att fokusera på individers och näringslivets 
tillgänglighet till olika funktioner och målpunkter i samhället (Boverket 2017 c). Boverket medger att i 
stora delar av tätorters trafiksystem är personbilstrafiken fortfarande ett dominerande inslag, både 
fysiskt och mentalt och dessutom kommer en stor del av transportsystemets klimatpåverkan från 
personbilstrafiken. Trots det så fås bästa tillgängligheten för flest personer istället genom en satsning 
på gång-, cykel- och kollektivtrafik, menar Boverket vidare. Dessa trafikslag ger dessutom också 
upphov till minst klimatpåverkan och borde därför vara normgivande i den fysiska planeringen ute i 
kommunerna (Boverket 2017 c). 

Översiktsplaner som innefattar en trafikstrategi har som syfte att skapa en helhetssyn för hur 
kommunen ska arbeta för att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart transportsystem som även 
fungerar och förhåller sig väl med kommunens övriga utveckling. Trafikstrategin ska hjälpa till att 
förtydliga den övergripande inriktningen på kommunens arbete med transporter och detta med 
utgångspunkt i deras befintliga transportinfrastruktur. Den ska också ange önskad utveckling och se 
till att de olika åtgärderna i strategin inte motverkar andra inriktningar i planeringen (Boverket 2017 
c). 
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Trafikverket 
Trafikverket säger sig vara samhällsutvecklare som vill underlätta livet i Sverige. De fokuserar på att 
utveckla och förvalta smart infrastruktur, vilket sker i samverkan med flera andra samhällsaktörer 
(Trafikverket 2017 a). Trafikverket ansvarar för en långsiktig planering av Sveriges transportsystem 
för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Centralt är att 
arbeta för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken, alltså 
underlätta trafikförbindelser som berör fler regioner, genom bland annat upphandling av trafik 
(Trafikverket 2017 a). 

Trafikverket medger att det är av stor vikt att minska transporternas negativa klimatpåverkan samt att 
det är en av de största utmaningarna vårt samhälle står inför. De säger vidare att de därför arbetar för 
att investera i ny kunskap och utveckling för att konflikten mellan klimatmål och transportbehov ska 
hanteras på ett bra sätt (Trafikverket 2017 b). Sverige siktar på att 2030 att ha en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen, enligt de transportpolitiska målen. För att möta dessa utmaningar 
samverkar och driver Trafikverket forskning och innovationsutveckling tillsammans med aktörer inom 
akademier och näringsliv (Trafikverket 2017 b). Fokus ligger på att få fram fler och innovativa 
lösningar för ett mer klimatanpassat transportsystem och en mer energieffektiv infrastruktur 
(Trafikverket 2017 b). 

Trafikverket uppmuntrar till sparsam körning, både av besparingsskäl för bilisten själv, men också för 
att åstadkomma lägre andel utsläpp av koldioxid och av ämnen som påverkar människors hälsa och 
levnadsmiljö. Med sparsam körning menar trafikverket att bilisten ska tillämpa en medvetenhet kring 
sin körning, till exempel kring hur växelspak och gaspedal används, så att det blir möjligt att minska 
den individuella bränsleförbrukningen (Trafikverket 2017 c). 
 
Trafikverket tillhandahåller också information om trängselskatter i Sverige. Trängselskatt är en 
transportskatt som införts för att förbättra framkomligheten och miljön, samt för att bidra till 
finansiering av infrastruktur i städer. Trängselskatt kan införas för att ge möjlighet att minska trängsel 
i främst hårt trafikerade storstadsområden. En annan avgift som påverkar bilisten är 
Infrastrukturavgiften. Det är en av avgift som tas ut för att finansiera byggnationer av infrastruktur, till 
exempel en ny bro, väg eller tunnel. Det innebär alltså att den som använder infrastrukturen ska vara 
med och betala för den (Trafikverket 2017 d). 
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Nationella mål 
Transportpolitiska mål 
Sverige har tre transportpolitiska mål som antogs av Riksdagen 2009. Målen består av ett 
övergripande mål samt ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Det övergripande målet innebär att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare 
och näringsliv i hela Sverige. Funktionsmålet har istället tillgänglighet i fokus och vill att trafikmiljön 
ska utvecklas för medborgare och näringsliv. Hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet ska 
utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa (Trafikanalys 2012). 

I funktionsmålet om ökad tillgänglighet ska transportsystemets utformning, funktion och användning 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra 
till den utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska vidare vara jämställt, det vill säga tillgodose 
både mäns och kvinnors transportbehov likvärdigt (Trafikanalys 2012). 

Regeringen har angett flera preciseringar för att uppfylla både funktionsmålet och hänsynsmålet. För 
funktionsmålet innebär preciseringarna bland annat att medborgares resor ska förbättras genom en 
ökad tillförlitlighet, trygghet samt bekvämlighet. Preciseringen säger också att tillgängligheten ska 
förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och övriga länder (Trafikanalys 2012).  

Tanken är att införandet av de transportpolitiska målens arbetsform, genomförande och resultat ska 
mynna ut i ett mer jämställt samhälle samt att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och 
cykel genom målen ska förbättras (Trafikanalys 2012). 

Sveriges miljömål 
Sveriges Riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål med tillhörande delmål för en hållbar utveckling. 
Det miljökvalitetsmål som främst berör trafikplanering är God Bebyggd Miljö, vilken säger att;  

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” (Naturvårdsverket 2017 a). 

För att detta mål ska nås krävs således satsningar på miljövänliga, bekväma, säkra och tidseffektiva 
transportmedel samt en ökad miljöhänsyn när vägar och bostadsområden planeras och byggs. Hur 
byggnader utformas och uppförs sägs ha stor betydelse. Förnybara energikällor och hållbara 
transportmedel behöver också användas i allt större utsträckning för att nå målet samt att funktioner i 
städer och tätorter behöver integreras för att minska behovet av transportmedel i så stor utsträckning 
som möjligt. Målsättningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation (Naturvårdsverket 
2017 b). 
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Vad är en översiktsplan? 
Alla Sveriges kommuner ska enligt 3 kap. 1§ i plan- och bygglagen ta fram en kommuntäckande 
översiktsplan antagen av kommunfullmäktige. En översiktsplan är ett visionärt politiskt styrdokument 
som ur ett långsiktigt perspektiv ska tydliggöra kommunens vision och intention gällande det 
geografiska område som dokumentet omfattar. Översiktsplanens avsikt är att tydliggöra kommunens 
användning gällande mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. Planen ska inte på detaljerad nivå peka ut enskilda placeringar av olika 
samhällsfunktioner, utan dess uppgift är att med stora penseldrag fungera som en vägvisare för den 
riktning som kommunens framtida utveckling ska följa. En översiktsplan ska vägleda detaljplanering, 
bygglov och vara ett instrument för dialogen mellan kommunen och staten avseende de allmänna 
intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende. Avsikter gällande riksintressen och 
miljökvalitetsnormer ska särskilt redovisas i översiktsplanen och hur dessa båda ska tillgodoses bör 
framkomma tydligt. Kommunen ska i planen ta hänsyn till både nationella och regionala mål. En 
översiktsplan är inte juridiskt bindande, men den är styrande för hur allmänna intressen ska beaktas av 
såväl kommunen som andra myndigheter (Boverket 2018 b). 
 

  



Kandidatarbete                                                                                                                                 Nanna Lindell      
FM 1473                                                                                                                                               2018/05/24                      

22 
 

Jämförelse av översiktsplaner 
Nedan följer information främst samlat ur de olika kommunernas översiktsplaner, men också till viss 
del ur andra tillhörande översiktliga dokument. Den samlade informationen rör trafikplaneringen i 
kommuner utifrån perspektivet av social och ekologisk hållbarhet och ämnar hjälpa till att besvara 
uppsatsens frågeställningar. 
 

Stockholm 
“Översiktsplan för Stockholms stad” 
 

Kommunikationer  
Översiktsplanen menar att en hög tillgänglighet är avgörande för Stockholm och regionens möjligheter 
att växa och konkurrera med andra kommuner och regioner. Planen säger vidare att staden ska möta en 
ökad rese- och transportefterfrågan med en infrastruktur som är attraktiv, hållbar samt resurs- och 
kostnadseffektiv. Centralt är att gatu-utrymmet i staden ska användas mer effektivt. Vidare berättas att 
staden satsar på “kapacitetsstarka” och “yteffektiva” trafikslag i form av gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Bilen sägs dock fortfarande ha en viktig roll för vissa transporter och planen menar att 
för att nå en ökad tillgänglighet i regionen behövs en förbättrad, kostnadseffektiv och attraktiv 
kollektivtrafik mellan Stockholm och övriga städer (Stockholms stad 2010:26). 
 
Enligt översiktsplanen ska staden arbeta för att förbättra res- och transportmöjligheterna, samtidigt 
som det sker utan att det ger negativa konsekvenser för miljön, hälsa och klimat. Planen menar att 
bilens miljöpåverkan i framtiden troligtvis kommer att minska betydligt, men att dess krav på 
utrymme i staden kommer att kvarstå och att styrmedel i form av till exempel trängselskatt eller pris 
och tillgång på parkering kommer fortsatt att påverka trafikefterfrågan och därmed efterfrågan på 
infrastruktur i staden (Stockholms stad 2010:77). 
 
Väg- och ledningsarbeten och transporter av gods och avfall sägs innebära en utmaning då de belastar 
trafiksystemet i staden. Utgångspunkten här, enligt planen, bör vara att logistiken ska vara så smart 
och resurseffektiv som möjligt för att underlätta stadens utbyggnad och samtidigt säkra framkomlighet 
i trafiksystemet (Stockholms stad 2010:41). 
 

Tillgänglighet  
Stockholms översiktsplan säger (2010:37) att det ur synpunkt till transportsystemet är viktigt att det 
finns en flexibilitet i stadsstrukturen med flera parallella kopplingar i gatunätet eftersom det ger 
alternativa färdvägar om någon del behöver stängas av. Att olika transportslag samverkar och kan 
komplettera varandra är också centralt, samt att stadsstrukturen är flexibel över tid så att användning 
och utformning kan skifta med teknikutveckling och behov. Det totala trafikarbetet för framförallt 
personbilar sägs också behöva minska för att Stockholms trafiksystem ska fungera mer effektivt. 
Planen öppnar också upp för att även större trafikleder på sikt kan utvecklas för att koppla samman 
staden, samt minska barriärer (Stockholms stad 2010:37). 
 
Översiktsplanen har ett stadsbyggnadsuppdrag att förhålla sig till och för att klara det och samtidigt 
öka tillgängligheten menar planen att måste marken användas effektivt. Planen säger vidare (2010:26) 
att i mark som idag är lågt utnyttjad finns stora utvecklingsmöjligheter i staden. I dessa områden 
innefattas till exempel i tidigare verksamhets- och hamnområden, som skulle kunna omvandlas samt i 
överdimensionerade trafikytor i och mellan stadsdelar. Planen menar att ny bebyggelse i dessa lägen 
skulle kunna bidra till att skapa en större närhet och förbättra kvaliteterna för tillgänglighet lokalt 
(Stockholms stad 2010:26). 
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I Stockholms översiktsplan innefattas bland annat en klimatstrategi och en framkomlighetsstartegi. 
Stockholms framkomlighetsstrategi handlar främst om att använda gatuutrymmet så effektivt som 
möjligt. Strategin innebär att fokus ändras från att förflytta fordon i staden till att förflytta människor, 
varor och gods. Strategin säger sig ha en tydlig koppling till översiktsplanen genom att den hanterar 
hur stadsmiljöer upplevs och används samt stadsbyggandets roll för att påverka 
färdmedelsfördelningen. Strategin konkretiseras vidare i enskilda planer och program gällande 
framkomligheten i staden (Stockholms stad 2010:17). 
 

Miljöbelastning  
Stockholm har en övergripande Vision 2040 som bygger på principen om att staden växer med 
människan som utgångspunkt och med respekt för naturens gränser utan att äventyra förutsättningarna 
för framtida generationer. 
 
I Stockholms översiktsplans innefattade klimatstrategi som antogs 2016 är målet att åstadkomma en 
fossilbränslefri stad år 2040. Viktiga utgångspunkter för att nå målet är smarta tekniska lösningar och 
en minskad efterfrågan på energi. För invånarna i Stockholm innebär det, ur trafiksynpunkt, minskade 
trafikutsläpp. Omvandlingen som krävs sägs förutsätta nya möjligheter till produktion och mer 
fossilbränslefria drivmedel. Översiktsplanen menar att den ska hjälpa till att verka för att tydliggöra 
hur detta mål ska uppnås (Stockholms stad 2010:17).  Klimatstrategin har riktlinjer för hur stadens 
verksamheter ska arbeta på kort och längre sikt för att nå fossilbränslefrihet och identifierar vilka de 
viktigaste utmaningarna är för staden för staden. Vision 2040 bygger på en princip om att staden ska 
växa med människan som utgångspunkt och med respekt för naturens gränser utan att äventyra 
förutsättningarna för framtida generationer (Stockholms stad 2010:17). Klimatstrategin poängterar att 
en betydande del av de insatser som måste vidtas till 2040 ligger delvis utanför stadens rådighet 
(Stockholms stad 2010:104).  
 
Strategin säger att nuvarande fossilbränsleanvändning i Stockholm utgör cirka 30 procent av den totala 
energianvändningen i staden. En minskning av fossilbränsleanvändningen från 30 till 4 procent av den 
totala energianvändningen skulle motsvara en minskning av växthusgasutsläppen från ca 2,8 ton CO2e 
(år 2012) till 0,4 ton CO2e per invånare i Stockholm år 2040 (Stockholms stad 2016:3). Målet om en 
fossilbränslefrihet innebär enligt strategin störst utmaningar inom just transportsektorn där är behovet 
av insatser i närtid anses vara störst (Stockholms stad 2016 a:4). De strategier som lyfts fram i 
dokumentet är bland annat “miljöeffektiva transporter” och “resurseffektiva kretslopp” (Stockholms 
stad 2016 a:6-7). På kortare sikt, till 2020, konkretiseras i strategin i klimatrelaterade mål inom 
stadens miljöprogram 2016-2019. Stockholm stads långsiktiga vision om ett Stockholm för alla utgör 
utgångspunkt och övergripande inriktning för detta miljöprogram.  Programmet medger att det är en 
utmaning att tillgodose alla intressen och behov som finns i en växande stad och det kommer därför 
inom varje område och i varje projekt därför att vara nödvändigt att göra avvägningar där ett 
miljöprogram kan bidra till och underlätta nödvändiga prioriteringar (Stockholms stad 2016 b:5). 
 

Social aspekt 
Stockholm har en övergripande Vision 2040- ett Stockholm för alla, som bygger på principen om att 
staden växer med människan som utgångspunkt och med respekt för naturens gränser utan att äventyra 
förutsättningarna för framtida generationer (Stockholms stad 2016 b:5). Detta innebär ur 
trafiksynpunkt att oavsett var du bor ska det vara möjligt att ta sig till jobb och skola med goda 
kommunikationer (Stockholms stad 2016 b:3).  
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Göteborg 
“Översiktsplan för Göteborg” 
 

Kommunikationer  
Göteborgs översiktsplan säger (2009:78) att för ett närmande av ett hållbart samhälle krävs goda 
förutsättningar för att fler ska ändra sitt resbeteende. Fler invånare ska därmed ha möjlighet att gå, 
cykla och åka kollektivt istället för att välja bilen. Samtidigt som detta ska också framkomligheten för 
alla trafikslag vara god utan att det inkräktar på stadens eller regionens utveckling. Planen menar att 
omfattande köer i trafiken kan verka hindrande för den ekonomiska tillväxten, medan en utbyggd 
kapacitet istället kan medföra att fler väljer bilen. Vidare trycker planen på att klimatfrågan pekar på 
att trafiken är den största utmaningen och att fordonstekniken, bränsletyperna och resbeteenden 
behöver utvecklas på ett klimatsmart sätt för att kunna minska koldioxidutsläppen (Göteborgs stad 
2009:78). 
 
Översiktsplanen förklarar att Göteborgsregionen expanderar genom att allt fler bor här, men också 
genom att boende allt längre ifrån reser in till Göteborg för att arbeta och studera. Den ökade 
pendlingen innebär således en ökad trafik på både väg och järnväg och över kommungränsen har 
biltrafiken ökat betydligt, och på huvudvägnätet kommer en större andel av trafiken från andra delar 
av regionen. För resor till och från Göteborg är andelen kollektivtrafik låg och under högtrafik har 
dagens kollektivtrafik inom Göteborg dessutom begränsad kapacitet i de centrala delarna av staden. 
Det lokala kollektivtrafiksystemet är dessutom hårt belastat, långsamt och känsligt för störningar och 
den genomsnittliga reshastigheten med kollektivtrafiken är låg jämfört med om du reser med bil 
(Göteborgs stad 2009:78). Trafiken antas enligt översiktsplanen öka i framtiden som följd av den 
regionala tillväxten (Göteborgs stad 2009:88). 
 

Tillgänglighet 
K2020 är ett gemensamt projekt inom Göteborgsregionens kommunalförbund, där ett antal 
kommuner, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Trafikverket samverkar för att fram till 2025 
nästan fördubbla antalet kollektivtrafikresor inom Göteborg med kranskommuner till en andel på 40% 
av det totala antalet resor (Göteborgsregionens kommunalförbund 2018). Översiktsplanen säger 
(2009:81) att det inom K2020-projektet pågår ett arbete med att ta fram ett reviderat förslag till 
framtida struktur för kollektivtrafiken, men också att den reviderade strukturen bör vidare inarbetas i 
översiktsplanen. Åtgärderna för kollektivtrafiken som projektet innebär kan vidare betyda ett minskat 
utrymme för biltrafiken och planen understryker att möjligheterna till nya sträckningar för biltrafiken 
måste utredas (Göteborgs stad 2009:81). 
 
En studie om utbyggnadsplanering gjordes 2005 där en summering av studier, program och planer 
visade att Göteborg har möjlighet att bygga minst 100 000 bostäder. En analys gjordes hur 
utbyggnaden kan ske för att uppnå långsiktig hållbarhet. Studien upplyser om att en förutsättning för 
att nå hållbarhet är att biltrafiken inte ökar.Tre alternativa utbyggnadsstrategier konstruerades då, där 
alla hade förutsättningar för bättre kollektivtrafik (Göteborgs stad 2009:110). 
 

Miljöbelastning 
Översiktsplanen tar upp att kunskapen om luftföreningarnas skadeverkningar har ökat och att negativa 
hälsoeffekter har påvisats vid allt lägre luftföroreningshalter. Det poängteras att det är viktigt att 
kopplingen mellan trafik och ohälsa beaktas (Göteborgs stad 2009:37). De nuvarande 
exponeringsnivåerna och den dåliga luftkvaliteten på vissa ställen i staden sägs av planen (2009:88) 
kunna minska människors medellivslängd med flera månader. Översiktsplanen påpekar också att 
miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och eventuellt andra partiklar inte 

https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgsregionens_kommunalf%C3%B6rbund
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talandsregionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sttrafik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trafikverket_(Sverige)
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uppfylls i Göteborg och att det är främst biltrafiken som ger upphov till de luftföroreningar som gör 
det svårt att uppfylla dessa (Göteborgs stad 2009:88). 
 

Social aspekt 
Göteborgs stad har visionen att var ett samhälle där det skapats en långsiktigt hållbar tillväxt och fler 
jobb (Göteborgs stad 2009:49). Kommunen vill utveckla medborgarnas välfärd, hälsa och trygghet, 
fördjupa demokratin och jämställdheten samt skapa ett ekologiskt hållbart samhälle, med rättvisa och 
solidaritet vilket vänt segregation till integration. Strategin för att förverkliga visionen är bland annat 
att förena de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna. Kommunen utgår ifrån hållbar 
utveckling där den ekologiska dimensionen benämns som miljön och bärkraften, och den sociala 
dimensionen som människan och medborgarkraften. I planen går att läsa att göteborgaren ska bli 
bemött som en hel människa och att varje individ måste bli sedd utifrån sin hela livssituation 
(Göteborgs stad 2009:49). 
 

Malmö 
“Översiktsplan för Malmö” 
 

Kommunikationer 
Malmös översiktsplan medger att bilen har en viktig funktion för rörlighet och tillgänglighet för 
många människor och att det är viktigt att utveckla bilism och godstransporter så att de lever upp till 
den hållbara stadens villkor så att miljöbelastningen minskar. Översiktsplanen säger (2014:46) att 
förutsättningar och former för biltrafik och lastbilstransporter kommer att förändras. Om planering 
tidigare ofta handlade om att anpassa och bygga om staden efter bilismens behov, så handlar det nu 
om att hitta nyanserade lösningar där stadsutveckling och trafik samverkar (Malmö stad 2014:46). 
Genom effektiva styrmedel och beteendepåverkan ska biltrafikens andel minska i den centrala delen 
av staden där rena, snåla och tysta fordon och transporter istället ska främjas. Infartslederna ska enligt 
planen omvandlas till så kallade stadshuvudgator med lägre hastigheter, ett lugnare trafiktempo och 
minskad barriärverkan som effekt. Gaturummet ska sedan fungera både för ett attraktivt stadsliv och 
för transporter där kapacitet för biltrafik sägs kunna behöva ges lägre prioritet (Malmö stad 2014:46). 
 
Malmö har ett trafikmiljöprogram; Malmö stad 2012–2017. Trafikmiljöprogrammet pekar ut de 
nödvändiga insatser som behövs för att målen ska kunna uppnås. I programmet fastslås nya mål för 
minskad biltrafik. Enligt programmet ska andelen resor som görs med bil ha minskat till 30 % för 
malmöbornas resor (41 % år 2008) respektive 50 % för inpendlarnas resor (67 % år 2008) fram till år 
2030 (Malmö stad 2014:64). 
 
Ifall Malmö växer som beräknat, så kommer trafiken kan öka med 50 procent och en grundläggande 
strategisk trafikfråga är hur denna ökande rese- och transportbehov ska fångas upp, vilket Malmös 
trafikstrategi vidare belyser. Tre huvudmål för trafikstrategin är en trygg och tillgänglig stad för 
malmöborna, en starkare region samt effektivare transporter (Malmö stad 2003:14). 
 

Tillgänglighet 
En övergripande prioritering som översiktsplanen riktar in sig på är att staden främst ska växa inåt så 
att resurser kan sparas genom att bygga staden tätare (Malmö stad 2018 a). Malmö är en stad som 
enligt planen ska vara "nära" ur flera olika perspektiv. Den täta staden sägs (2018 a) vidare ha avsikten 
att vara flexibel och yteffektiv. Malmö ska byggas som en funktionsblandad stad för ett intensivt och 
rikt stadsliv där gång-, cykel- och kollektivtrafiken ska utgöra grunden i stadens trafiksystem (Malmö 
stad 2018 a). 
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Malmös översiktsplan vill säkerställa god framkomlighet genom att prioritera säkerheten för 
fotgängare och cyklister vid senare detaljutformning. Detta sägs (2014:42) ske genom bland annat 
upphöjda passager där oskyddade trafikanter är skyddade från biltrafik. Planen säger vidare (2014:42) 
att prioriteringen särskilt gäller i innerstaden där fotgängare och cyklister reglerings- och 
utformningsmässigt ska prioriteras före biltrafik. En annan metod för att gynna fotgängare och 
cyklister vid detaljutformning är att utforma fler gångfartsgator eller liknande (Malmö stad 2014:42). 
 
Malmös trafikmiljöprogram; Malmö stad 2012-2017, har syftet att Malmö ska fortsätta driva på 
utvecklingen av ett hållbart transportsystem (Malmö stad 2018 b).  Inriktningen på programmet är att 
skapa ett rent, snålt och tyst transportsystem där det också ska vara lätt att färdas hållbart. Det 
övergripande målet för programmet är att “gång-, cykel- och kollektivtrafik ska det självklara valet för 
de som bor, arbetar eller vistas i Malmö. Detta ska utgöra, tillsammans med effektiva godstransporter 
och en miljöanpassad biltrafik, grunden i den täta och hållbara stadens transportsystem.” (Malmö stad 
2018 b). Programmet innehåller bland annat långsiktiga målsättningar för minskad biltrafik, bland 
malmöbor såväl som bland inpendlare (Malmö stad 2018 b).  
 

Miljöbelastning 
Översiktsplanen upplyser om att vägtrafiken står på den nationella nivån för en avsevärd och ökande 
andel (32 %) av utsläppen av växthusgaser. Planen medger att det finns lufkvalitetsproblem i staden, 
främst i form av höga kvävedioxidhalter på flera platser. Vidare sägs (2014:46) att teknikutveckling av 
fordon och motorer kommer att leda till att utsläpp minskar, men att problem i form av trängsel, buller 
och barriäreffekter kvarstår och kommer förvärras om biltrafiken ökar. Ett sätt att komma till rätta med 
ökande trafikproblem kan vara miljöstyrande avgifter för bilister, vilket dock skulle kunna påverka 
Malmös attraktivitet på generell nivå. Men hur detta ska ske för olika grupper och hur system för 
miljöstyrande avgifter ska utformas måste enligt planen vidare studeras noggrant (Malmö stad 
2014:46). Planen säger att (2014:46) nettointäkter från avgiftsbeläggning sedan skulle sedan kunna 
användas för att finansiera investeringar i ett hållbart trafiksystem. 
 

Social aspekt  
Malmös översiktsplan har ett övergripande mål som bland annat säger (2018 a) att staden ska vara en 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad samt en attraktiv plats att bo och verka i. Staden ska 
vidare kunna växa men det med minsta möjliga miljöpåverkan, både lokalt och globalt. Social balans 
och goda livsvillkor innebär enligt planen ett samhälle som ger förutsättningar för dagens och 
framtidens medborgare att skapa sig ett gott liv (Malmö stad 2018 a). 
 
Malmös trafikstrategi säger (2003:10) att den sociala hållbarhetsaspekten fått allt större utrymme 
jämte den ekologiska under senare år. Strategin menar vidare att malmö har ett dubbelt åtagande i 
form av att verka både för en god levnadsstandard hos invånare och fungera som en tillväxtmotor för 
omkringliggande region (Malmö stad 2003:10). 
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Gotland 
“Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025” 

Kommunikationer 
När det gäller planering för infrastruktur tar Gotlands översiktsplan upp att målet för den svenska 
transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet (Gotlands kommun 2010:104). 
Utgångspunkterna är förbättrade förutsättningar för tillväxt och företagande samt att trafikens negativa 
miljöpåverkan minimeras och planen säger att Gotlands kommuns uppgift är att i samverkan med 
staten ta fram och fastställa en regional transportinfrastrukturplan (Gotlands kommun 2010:104). 
 
Enligt Vision Gotland 2025, som är ett regionalt utvecklingsprogram, ska det övergripande vägnätet 
utvecklas så att goda förbindelser till och från tätorterna, för pendling till arbete och utbildning, 
långsiktigt säkerställs. Det innebär enligt planen att de större länsvägarna ska utvecklas till effektiva 
och trafiksäkra transportsträckor både för persontrafik och för godshantering över ön (Gotlands 
kommun 2010:105). Detta innebär i praktiken bland annat att kommunen ämnar säkerställa att 
vägnätet utvecklas till effektiva och trafiksäkra transportsträckor både för persontrafik och 
godshantering och att det enskilda vägnätets långsiktiga underhåll prioriteras. För trafiksäkerhet och 
för att undvika ytterligare hastighetssänkningar ska nödvändiga breddningar och uträtningar av 
länsvägar göras och även satsningar på säkra korsningar ska genomföras (Gotlands kommun 
2010:105). 
 
Gotlands översiktsplan säger att cykeltrafiken tillsammans med gångtrafiken är de trafikslag som 
enligt Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision Gotland 2025 bör prioriteras högst i arbetet för 
en hållbar utveckling.  Ett minskat bilåkande till förmån för cyklande sägs ge miljömässiga fördelar 
som renare luft och lägre bullernivåer i tätorterna. En utbyggd cykelinfrastruktur sägs dessutom nyttjas 
av fler grupper i samhället än infrastruktursatsningar för biltrafik (Gotlands kommun 2010:107). 
Kommunens målsättning är att användandet av cykel som transportmedel ska öka med 30 procent över 
en 15-årsperiod (Gotlands kommun 2010:105). Planen medger således att cykelvägar idag byggs 
främst för att åstadkomma separering av motorfordon och cyklister, alltså huvudsakligen utifrån 
trafiksäkerhetsaspekter, vilket vidare innebär att cykelvägarna alltför sällan har sammanhängande 
förbindelser (Gotlands kommun 2010:105). För att öka andelen cykeltrafik säger planen (2010:105) att 
investeringar i infrastruktur bör göras också av andra skäl än trafiksäkerhet och att aspekter som 
tillgänglighet, trygghet, miljö, hälsa och snabbhet därför måste vägas in. Det ska i sin tur leda till att 
det blir självklart att bygga ut system av cykelförbindelser mellan viktiga målpunkter i såväl Visby 
som de större tätorterna (Gotlands kommun 2010:105). 
 
Utveckling av kollektivtrafiken är, menar Gotlands regionala utvecklingsprogram, en av de viktigaste 
faktorerna för att hela det gotländska samhället ska kunna utvecklas hållbart (Gotlands kommun 
2010:106). Kommunen vill att kollektivtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen och 
utbyggd kollektivtrafik benämns som en grundpelare när det gäller socialt hållbar utveckling, eftersom 
den knyter samman landsbygd och tätort och underlättar transporter i människors vardag. Därför är det 
av stor vikt att få fler invånare att välja bussen framför bilen, vilket inte bara sägs  (2010:106) vara en 
kostnadsfråga, utan snarare en fråga om beteendeförändring. Gotlands kommun säger sig vidare kunna 
underlätta en sådan beteendeförändring genom välplanerad infrastruktur. Det förtydligas också att den 
fysiska planeringen ska medverka till att kollektivtrafiken blir ett realistiskt alternativ som 
transportmedel för invånare och att samordning av bebyggelse - och kollektivtrafikplanering ska 
prioriteras ytterligare (Gotlands kommun 2010:106). Kollektivtrafiksatsningar sägs i översiktsplanen 
(2010:107) förmodligen ge störst genomslag på landsbygden, medan satsningar på cykel beräknas få 
störst betydelse för dem som bor och arbetar i större tätorter. Att även satsa på att invånare ska kunna 
ta med sig cykeln på bussen gör att investeringar i tätorterna även kan nyttjas av landsbygdsborna, och 
ett utbyggt tillgängligt och säkert kollektivtrafiknät sägs vidare ge förutsättningar för alla grupper i 
samhället att använda det som färdmedel (Gotlands kommun 2010:107). 
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Tillgänglighet  
Översiktsplanen lägger fram infrastrukturen som viktig för samhällsutvecklingen, näringslivet och 
invånares möjlighet att förflytta sig och vara delaktiga i samhället (Gotlands kommun 2010: 107). Hur 
vägar, transporter och kommunikationer planeras har också enligt planen stor betydelse för att nå 
målet ett långsiktigt hållbart samhälle ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Vidare 
förklaras att en inriktning mot ett miljömässigt hållbart transportsystem är en av de stora utmaningarna 
när det gäller ekologisk hållbarhet (Gotlands kommun 2010: 107). Genom Gotlands geografiska läge 
påpekas dessutom förbindelserna med omvärlden vara en nyckelfråga, vilket gör kommunikations- 
och trafiksystemen avgörande för många människors tillgänglighet till arbete, studier, service och 
fritid, liksom för en stor del av näringslivets tillgänglighet till marknader och produktionsområden 
(Gotlands kommun 2010: 107). 
 
Översiktsplanen säger inledningsvis (2010:104) i kapitlet om infrastruktur att strategier och riktlinjer 
gällande Visby Kommuns infrastrukturplanering är en viktig del i den fysiska planeringen. Planen 
menar att det är här en stor del av grunden och möjligheterna läggs för att uppnå en hållbar 
samhällsutveckling och att en bra planerad infrastruktur bidrar till en ren och hälsosam miljö för 
människor, men också för flora och fauna. Infrastrukturen sägs av planen (2010:104) även bidra till att 
bibehålla, stärka och tillgängliggöra öns sociala strukturer och aktiviteter. Gotland påpekar att ett 
tillgängligt samhälle för alla grupper i samhället ställer stora krav på den fysiska utformningen 
(Gotlands kommun 2010:104).  För att förhindra att grupper såsom äldre, barn och personer med 
funktionshinder utestängs från att ta del av olika samhälleliga funktioner är det därför av stor vikt att 
dessa frågor införlivas i planeringen på ett tidigt plan. Översiktsplanen förtydligar att den översiktliga 
planeringen bör belysa frågor som exempelvis berör att säkra skolvägar eller trafikbarriärer för att på 
så sätt underlätta för efterföljande detaljplanering. Dessutom säger planen att en bra planerad 
infrastruktur bidrar till att stimulera förutsättningarna för en ekonomiskt trygg utveckling eftersom 
denna ger det lokala näringslivet förutsättningar att växa och utvecklas och bidrar till att minska 
kommunala kostnader (Gotlands kommun 2010:104).  
 

Sociala aspekter 
Gotlands kommuns infrastrukturplanering är enligt översiktsplanen en viktig del i den fysiska 
planeringen eftersom den är grunden och möjligheterna att uppnå en hållbar samhällsutveckling. 
Planen säger att en bra planerad infrastruktur bidrar till att trygga en ren och hälsosam miljö för 
människor, flora och fauna och bidrar till att bibehålla, stärka och tillgängliggöra sociala strukturer och 
aktiviteter (Gotlands kommun 2010:104). 
 
Översiktsplanen menar vidare att en utbyggd kollektivtrafik är en grundpelare när det gäller socialt 
hållbar utveckling då planen menar att kollektivtrafiken knyter samman landsbygd och tätort och 
därför underlättar transporter i människors vardag. Att få fler gotlänningar att välja bussen framför 
bilen handlar enligt planen inte bara om biljettpriset utan i grunden om en beteendeförändring. 
Gotlands kommun menar att en väl planerad infrastruktur underlättar en beteendeförändring som leder 
till att fler invånare väljer att resa kollektivt (Gotlands kommun 2010:106). 
 

Miljöbelastning 
Gotlands översiktsplan nämner ingenting om miljöbelastning, miljöpåverkan, utsläpp eller gifter 
gällande trafik, men säger att en inriktning mot ett miljömässigt hållbart transportsystem är en av de 
stora utmaningarna när det gäller ekologisk hållbarhet (Gotlands kommun 2010:107).  
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Kiruna 
”Kiruna översiktsplan 2018 Del 1 SEKTORÖVERGRIPANDE PLANERINGSUNDERLAG” 
 

Kommunikationer 
Kirunas mål gällande kommunikationer i Vision Kiruna 2.0 är att staden ska ha en god infrastruktur 
med goda kommunikationer mot omvärlden och tidsenliga lösningar för att klara omställningar och 
framtida klimatkrav (Kiruna kommun 2018:85).  Översiktsplanen säger (2018:85) att förutsättningar 
ska finnas för framtida infrastruktur som möjliggör att bygga ett hållbart samhälle. En del i detta ska 
vara ett centrumnära resecentrum, som via bil, buss, tåg och flyg förser det centrala Kiruna och byarna 
med ett hållbart resande. Möjligheter för kommuninvånare och besökare att resa genom med en väl 
utvecklad kollektivtrafik samt arbetspendla till och från andra kommuner är också en viktig fråga för 
kommunen (Kiruna kommun 2018:85). 
  
Kiruna har en trafikstrategi som de säger (2018:85) är ett verktyg för att utveckla den kommunala 
trafikplaneringsprocessen. Strategin ska ses som ett ramverk för olika beslut som måste fattas gällande 
trafik. Trafikstrategin anger i korthet hur kommunen avser att tillgodose transportbehovet inom Kiruna 
kommun, med fokus på ett hållbart transportsystem. Trafikstrategin betonar också vikten av att i ett 
tidigt skede i planeringen begränsa transportbehovet med bil (Kiruna kommun 2018:85). I den fysiska 
planeringen menar planen att det handlar om att motverka utglesning av tätorter och stadsdelar. 
Verktyg för att uppnå detta sägs vidare vara förtätning och samlokalisering av olika typer av 
verksamheter så som bostäder, arbetsplatser och handel. Transportbehovet ska lösas med gång-, cykel- 
och kollektivtrafik (Kiruna kommun 2018:85). Planen menar att det genom minskade avstånd i en stad 
eller tätort går att tillgodose resbehovet genom att människor ges möjlighet till att gå, cykla eller åka 
buss (Kiruna kommun 2018:85).  Av den anledningen säger också planen att det också är viktigt att 
man i tidigt skede planerar för att resbehovet i första hand ska tillgodoses genom gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Framförallt ligger fokus på att rusta upp och säkerhetsanpassa busshållplatser samt 
skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister. Andra åtgärder är att anpassa vägrum till sänkta 
hastigheter (Kiruna kommun 2018:85). 
 
I trafikstrategin beskrivs trafikfrågan som komplex och kommunen har valt att behandla den i flera 
olika vägledande eller styrande dokument. De säger (2014: 4) att det finns många mål som berör 
trafiken, vilket de också säger kan innebära att viktiga trafikfrågor ibland hanteras var för sig och att 
en övergripande syn då riskerar att tappas bort (Kiruna kommun 2014: 4). Kiruna beskriver hur mål 
och begränsningar för transporter kan finnas i flera olika kommunala planeringsdokument. Dessutom 
finns nationella och regionala mål för transportpolitik, fysisk planering, folkhälsa och miljö. Kirunas 
trafikstrategi belyser att de många dokumenten gör det svårt att få en överblick och att dokumenten 
dessutom också ibland anger mål med olika inriktningar eller som till och med kan stå i konflikt med 
varandra (Kiruna kommun 2014: 4). 
Tillgänglighet 
 
Översiktsplanen säger (2018:93) att en god tillgänglighet ska gälla för alla grupper i samhället och att 
framtiden därför måste mötas med en kollektivtrafik som är miljövänlig, effektiv och tillgänglig för 
alla resenärsgrupper. Utifrån det så ska inriktningen vara att minimera beroendet av den egna bilen och 
olika kollektivtrafiklösningar ska istället eftersträvas. Planen säger vidare (2018:93) att Kiruna ska ha 
förutsättningar för att klara en omställning till fossilfria transporter, och för att boende i byar utanför 
de stora stråken ska kunna nyttja kollektivtrafiken behöver möjlighet till pendlarparkering också 
finnas i strategiska lägen. Det är också enligt planen viktigt att även boende utanför centralorten 
omfattas av miljövänliga och lättillgängliga kommunikationslösningar (Kiruna kommun 2018: 9). Till 
exempel så bör bussförbindelserna på landsbygden planeras på ett sådant sätt att flera olika typer av 
transporter lättare kan kombineras (Kiruna kommun 2018:93). 
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Avstånden inom Kiruna kommun är stora mellan tätorterna och i vissa sammanhang är bil eller buss 
det enda alternativet för att ta sig till jobbet eller samhällsservice som inte finns i närheten (Kiruna 
kommun 2018:87). Det krävs därför goda förbindelser i kommunen för att garantera försörjning av 
varor och livsmedel. För att garantera tillgängligheten till samhällsservice och arbetstillfällen inom 
och utom kommunen säger planen att det är vikt att de statliga vägarnas trafiksäkerhetsstandard ökar 
för att bidra till kortare restider. Planen vill också separera oskyddade trafikanter i största möjliga mån 
genom separata utrymmen i vägmiljön och alternativa vägar för att ta sig mellan lokala målpunkter 
(Kiruna kommun 2018:87). 
 
Det allmänna parkeringsbehovet, i form av besöksparkering och korttidsparkering inom det 
kommunala gatunätet, är förhållandevis väl tillgodosett. I Kiruna centralort är det avgiftsfritt att 
parkera på kommunens allmänna parkeringsplatser under förutsättning att att parkeringsskiva används 
(Kiruna kommun 2018:87). 
 

Miljöbelastning 
Kommunen säger sig sträva mot den renaste luften och de renaste vattnen, vilket de säger innebär 
höga krav på framstående reningsteknik i de fall där utsläpp till miljön inte kan undvikas. Planen säger 
att miljöbelastningen ska minska och att alternativa energikällor, resmönster och val av transportmedel 
är faktorer som påverkar miljön (Kiruna kommun 2018:12). 
 
Den politiska målsättningen i Kiruna är att kommunen ska bli en förebild när det gäller samverkan för 
att skapa goda levnadsförhållanden och goda livsmiljöer samt kommunikationer som är tillgängliga 
för alla (Kiruna kommun 2018:38). 
 

Social aspekt 
En övergripande målsättning som Kiruna kommun har är att ha plats för alla samt vara ett jämställt 
och inkluderande samhälle (Kiruna kommun 2018:6).  Kommunen menar att en tillgänglig och 
användbar livsmiljö i den översiktliga planeringen handlar om att möjliggöra allas tillgång till olika 
funktioner i den fysiska miljön oavsett rörelse- eller orienteringsförmåga (Kiruna kommun 2018:116).  
 

Karlshamn 
“Karlshamn 2030 del 1-utvecklingsstrategier” 
 

Kommunikationer 
Karlshamn kommun benämner olika ställningstaganden som “viljeriktningar” i översiktsplanen. 
Kommunens viljeinriktning gällande vägar, gång- och cykelvägar och parkering är att stärka och 
utveckla vägnätet, såväl regionalt som lokalt, och skapa förutsättningar för ett väl utbyggt och väl 
fungerande transportsystem och infrastruktur för person- och godstransporter och samtidigt främja 
gång- och cykeltrafik (Karlshamn kommun 2015: 129). 
 
För att nå dessa viljeriktningar ska kommunen vidare arbeta i enlighet med de riktlinjer rörande trafik 
som beskrivs i Trafikvision 2030, vilka översiktligt innebär en rad åtgärder för att främja en smidig 
trafiksituation för främst motorfordon. Antalet parkeringsplatser i centrum ska enligt planen stå i 
proportion till behovet. Gällande kollektivtrafik så vill planen att kommunen arbetar för ökad satsning 
på kollektivtrafik, vilket innebär att arbeta för en ökad turtäthet och tillgänglighet inom 
kollektivtrafiken (Karlshamn kommun 2015: 129). Samtidigt vill översiktsplanen satsa på gång- och 
cykelvägar för att främja dessa transportmedel. Översiktsplanen vill utgå från trafikantgrupperna barn, 
äldre och funktionshindrade som normgivande för det kommunala trafiksystemet och utifrån det 
utforma gator, vägar, gång- och cykelvägar så att de ger god och trafiksäker tillgänglighet till både 
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skolor och arbetsplatser, industrier och besöksmål, där gång- och cykelvägar prioriteras. Man vill 
också fortsätta att bygga ut separerade gång- och cykelvägar och det framförallt längs stadens 
huvudvägnät, men även på platser där många gående och cyklister rör sig i stadens lokalnät. 
(Karlshamn kommun 2015: 129). 
 

Tillgänglighet 
Karlshamn kommun menar i sin översiktsplan att pålitliga kommunikationer och en god infrastruktur 
är av stor betydelse. Kommunens näringsliv baseras i stor utsträckning på, och förutsätter ett väl 
fungerande transportnät där vägar, järnvägar och sjöfart avgörande för kommunens utveckling 
(Karlshamn kommun 2015:128). Planen menar att med en regional arbetsmarknad ökar pendlingen 
vilket också gör att kollektivtrafiken spelar en allt större roll, samt att goda kommunikationer till och 
mellan olika resecentrum är därför en nödvändighet. Karlshamn vill att det ska vara lätt för enskilda 
individer att nå vardagens målpunkter och det är därför viktigt att skapa förutsättningar för hållbara 
kommunikationer, alltså gå, cykla och resa kollektivt. Sammantaget menar kommunen att 
utvecklingen ställer stora krav på dem att ständigt sträva efter, verka för och medverka till hållbara 
kommunikationer och en gynnsam infrastruktur (Karlshamn kommun 2015: 129). 
 
Gällande samhällsplanering, så vill kommunen främst bygga och utveckla deras tätorter där det redan 
finns en väl utbyggd infrastruktur av olika slag där vägar ingår (Karlshamn kommun 2015:10). 
Planen säger (2015:10) vidare att ett samhälle ska ha en god infrastruktur och bra förutsättningar för 
säker trafik och att goda förbindelser med omvärlden är av stor vikt för att knyta ihop kommunen med 
regionen och omvärlden. 
 
Översiktsplanen föreslår förtätningar av bebyggelse då det gynnar gående och cyklister eftersom 
avstånden mellan målpunkter då krymper. Av intresse i planen är också att skapa intressanta, trygga, 
säkra och attraktiva gångstråk som gör det intressant att gå, trots att avstånden ibland är långa. 
Samtidigt vill planen öka gåendes och cyklisters möjligheter till korta vägval genom att minska på 
barriärer (Karlshamn kommun 2015: 129). 
 

Miljöbelastning 
Översiktsplanen nämner ingenting om miljöbelastning, miljöpåverkan, utsläpp eller gifter gällande 
trafik, men vill att kommunen ska verka för att nya tankställen för förnyelsebara fordonsbränslen 
uppförs, samt främja att ytor och anläggningar för produktion av förnybar energi, däribland biobränsle 
uppförs (Karlshamn kommun 2015:133). 
 

Social aspekt 
Översiktsplanen säger att en väl fungerande infrastruktur är en viktig förutsättning för ett välmående 
samhälle (Karlshamn kommun 2015:10).  
 

  



Kandidatarbete                                                                                                                                 Nanna Lindell      
FM 1473                                                                                                                                               2018/05/24                      

32 
 

Resultat 
 
Vilka lösningar eller alternativ lyfts fram för att lätta på eller ersätta behovet av biltrafik? 
 
Bertolini och Le Clercq (2003:576–577) menar att transportsystemen i staden bör leda fram till så lite 
motoriserad trafik som möjligt, där möjligheter för gång och cykel ökar, plus en så effektiv och ren 
motoriserad trafik som möjligt när gång- och cykelmöjligheten inte är ett realistisk alternativ. Enligt 
Boverket är personbilstrafiken fortfarande ett dominerande trafikinslag, både fysiskt och mentalt 
samtidigt som en stor del av transportsystemets klimatpåverkan kommer från personbilstrafiken. 
Enligt dem fås istället den bästa tillgängligheten för flest personer genom en satsning på gång-, cykel- 
och kollektivtrafik, vilka dessutom ger upphov till minst klimatpåverkan och därför borde vara 
normgivande i den fysiska planeringen ute i kommunerna (Boverket 2017 c). Vidare för att skapa ett 
hållbart transportsystem är det viktigt att fokusera på individers och näringslivets tillgänglighet till 
olika funktioner och målpunkter i samhället (Boverket 2017 c). Även Sveriges transportpolitiska mål 
säger sig vilja mynna ut i ett samhälle där just förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och 
cykel genom målen ska förbättras (Trafikanalys 2012). 

Samtliga kommuner förtydligar genom översiktsplanerna att bilen måste ta mindre plats på grund av 
platsbrist eller den negativa miljöpåverkan den medför. Framförallt går det att utläsa att kollektivtrafik 
är ett centralt medel för att minska biltrafiken, men även gång- eller cykeltrafik. Gotland är till 
exempel tydliga med att en utveckling av kollektivtrafiken är en av de viktigaste faktorerna för att hela 
det gotländska samhället ska kunna utvecklas hållbart (Gotlands kommun 2010:106). Stockholm säger 
bland annat att de satsar på “kapacitetsstarka” och “yteffektiva” trafikslag i form av gång-, cykel- och 
kollektivtrafik (Stockholms stad 2010:26). 
 
Göteborg medger att de har en låg andel resor som sker med kollektivtrafik, både inom staden och när 
det kommer till pendling till och från staden. De säger att kollektivtrafiknätet är hårt belastat, långsamt 
och känsligt för störningar och den genomsnittliga resehastigheten med kollektivtrafiken är låg jämfört 
med om du reser med bil. Vidare har kollektivtrafiken i Göteborg begränsad kapacitet i de centrala 
delarna av staden under högtrafik (Göteborgs stad 2009:78). Översiktsplanen menar att genom stadens 
K2020-projekt pågår ett arbete med att ta fram ett reviderat förslag till framtida struktur för 
kollektivtrafiken, vilket tyder på att kollektivtrafiken även här är en viktig framtida faktor för att 
avlasta bilberoendet (Göteborgsregionens kommunalförbund 2018). 
 
Göteborg menar att bränsletyperna och resebeteenden behöver utvecklas på ett klimatsmart sätt för att 
kunna minska koldioxidutsläppen, men förtydligar att det också är viktigt att skapa förutsättningar för 
människor att kunna ändra sitt resebeteende och att fler invånare ska ha möjlighet att gå, cykla och åka 
kollektivt istället för att välja bilen (Göteborgs stad 2009:78). Detta stämmer väl överens med 
Boverkets syn (2017 c) om att fokusera på individers och näringslivets tillgänglighet till olika 
funktioner och målpunkter i samhället för att skapa ett hållbart transportsystem. Även Gotland 
förklarar att för att få fler gotlänningar att välja bussen framför bilen handlar det enligt planen inte 
bara om biljettpriset utan i grunden om en beteendeförändring. Gotlands kommun menar vidare att en 
väl planerad infrastruktur underlättar en beteendeförändring som leder till att fler invånare väljer att 
resa kollektivt istället för att ta bilen (Gotlands kommun 2010:106). Intressant i sammanhanget är 
Susan Pikes och Mark Lubels undersökning (2016: 184) av effekter av det sociala inflytandet på 
resebeteenden där de menar att vi kan förvänta oss att individer använder samma transportsätt som 
används av andra i deras sociala krets. Alltså borde just skapandet av en beetendeförändringen hos 
resenärer vara av stort intresse hos kommunerna för att påverka en större grupp invånare att välja ett 
mer miljövänligt transportsätt. Andra faktorer som påverkar människors val av transportmedel är 
pendlingssättets egenskaper eller åtkomsten till kollektivtrafik av olika former (Pikes & Lubel 2016: 
184), vilket också tydliggör vikten av en planering som tillgängliggör alternativa transportsätt för 
invånarna. 
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Flera översiktsplaner verkar också förlita sig på att framtiden kommer medföra en ur miljösynpunkt 
bättre teknik, däribland Malmö som tar upp att teknikutveckling av fordon och motorer kommer att 
hjälpa upp arbetet mot ett mer hållbart samhälle (Malmö stad 2014:46). Även Göteborg nämner 
fordonstekniken som något som behöver utvecklas på ett klimatsmart sätt för att vi ska kunna minska 
på koldioxidutsläppen (Göteborgs stad 2009:78). 
 
Planerar översiktsplanerna för tillgänglighet i kommunen och på vilket sätt sker det i så fall? 
 
Sveriges transportpolitiska funktionsmål har tillgänglighet i fokus och vill att trafikmiljön ska 
utvecklas för medborgare och näringsliv (Trafikanalys 2012), vilket gör att det främst kan utläsas som 
en social del av tillgänglighet. Samtliga översiktsplaner planerar för tillgänglighet på ett eller annat 
sätt, men det är dock oklart om det alltid sker avsiktligt som en del i att minska på bilen som 
transportmedel.  Kiruna kommun har exempelvis fri parkering i innerstaden (Kiruna kommun 
2018:87), vilket kan tänkas medföra stor tillgänglighet för bilister, men eventuellt också ta stor plats, 
vilket kan försvåra tillgängligheten för andra färdmedel inom staden. Det är också svårt att säga ifall 
den sociala eller ekologiska aspekten väger tyngst vid kommunernas planering för tillgänglighet, alltså 
om de vet varför de planerar för tillgänglighet, men överlag verkar det vara en allmän insikt genom 
planerna att tillgänglighet på olika sätt verkar för både social och ekologisk hållbarhet.  
 
Stockholms översiktsplan pratar om tillgänglighet ur synpunkt till transportsystemet där det är viktigt 
att det finns en flexibilitet i stadsstrukturen så att användning och utformning kan skifta med 
teknikutveckling och behov och planen öppnar också upp för att även större trafikleder på sikt kan 
utvecklas för att koppla samman staden samt minska barriärer (Stockholms stad 2010:37). 
Översiktsplanen har också ett stadsbyggnadsuppdrag att förhålla sig till och för att klara det och 
samtidigt öka tillgängligheten menar planen att måste mark i staden måste användas effektivt, alltså att 
idag obebyggd mark med potential kan komma att bebyggas (Stockholms stad 2010:26). 
 
Stockholms framkomlighetsstrategi handlar främst om att använda gatuutrymmet så effektivt som 
möjligt. Strategin säger dessutom att fokus ska ändras från att förflytta fordon i staden till att förflytta 
människor, varor och gods (Stockholms stad 2010:17), vilket skulle kunna kopplas till en mer social 
hållbarhet, då strategin flyttar fokus till människorna och inte enbart fokuserar på fordon.  
 
Malmö riktar, likt Stockholm, in sig på att staden främst ska växa inåt som en övergripande 
prioritering. Enligt översiktsplanen ska staden ska vara "nära" ur flera olika perspektiv. Den täta 
staden benämns vidare som att den ska vara flexibel, yteffektiv och funktionsblandad för ett intensivt 
och rikt stadsliv (Malmö stad 2018 a). 
 
Både Göteborg och Gotland lägger fram infrastrukturen som viktig för invånares möjlighet att förflytta 
sig och vara delaktiga i samhället och därför är avgörande för många människors tillgänglighet 
(Gotlands kommun 2010: 107). Infrastrukturen sägs av Gotlands översiktsplan bidra till att bibehålla, 
stärka och tillgängliggöra sociala strukturer och aktiviteter och att ett tillgängligt samhälle för alla 
grupper i samhället ställer stora krav på den fysiska utformningen (Gotlands kommun 2010:104). 
Göteborg vill genom K2020 fram till 2025 nästan fördubbla antalet kollektivtrafikresor inom 
Göteborg med kranskommuner till en andel på 40% av det totala antalet resor (Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2018). Att öka kollektivtrafikresor mellan kranskommuner kan också vara ett sätt 
att arbeta för tillgänglighet, dessutom när det, som i Göteborg sker mycket pendling till och från 
staden dagligen (Göteborgs stad 2009:78).  
 
Kirunas översiktsplan använder begreppet “tillgänglighet” flitigt och säger att en god tillgänglighet 
ska gälla för alla grupper i samhället, men också att beroendet av den egna bilen måste minimeras och 
olika kollektivtrafiklösningar ska istället eftersträvas, även för de stora stråken utanför centrum. En 
mer konkret lösning som tas upp för att det ska bli möjligt att nyttja kollektivtrafiken är 
pendlarparkeringar som ska finnas i strategiska lägen. Det är också enligt planen viktigt att även 
boende utanför centralorten omfattas av miljövänliga och som planen benämner som lättillgängliga 
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kommunikationslösningar (Kiruna kommun 2018: 9). Som en del till tillgänglighet nämner också 
Kiruna att det är viktigt att de statliga vägarnas trafiksäkerhetsstandard ökar för att medge kortare 
restider och att det bör erbjudas separata utrymmen i vägmiljön och alternativa vägar till statlig väg för 
att ta sig mellan lokala målpunkter (Kiruna kommun 2018:87). Sammantaget säger Kiruna kommun 
att en tillgänglig och användbar livsmiljö i den översiktliga planeringen för dem handlar om att 
möjliggöra allas tillgång till olika funktioner i den fysiska miljön oavsett rörelse- eller 
orienteringsförmåga (Kiruna kommun 2018:116).  
 
Karlshamn menar precis som Göteborg och Gotland i sin översiktsplan att pålitliga kommunikationer 
och en god infrastruktur är av stor betydelse och att ett väl fungerande transportnät där vägar, 
järnvägar och sjöfart är avgörande för kommunens utveckling (Karlshamn kommun 2015:128). Planen 
föreslår också förtätningar av bebyggelse då det gynnar gående och cyklister eftersom avstånden 
mellan målpunkter då krymper. Karlshamns plan har också intresse av att skapa intressanta, trygga, 
säkra och attraktiva gångstråk som gör det intressant att gå, detta trots att avstånden ibland är långa. 
Att vilja öka “attraktiviteten” längs en sträcka i staden för att minska känslan av ett längre avstånd är 
ett sätt att ta sig an tillgänglighet som Karlshamn är ensam om bland översiktsplanerna. Karlshamn 
vill också öka gåendes och cyklisters möjligheter till korta vägval genom att minska på barriärer 
(Karlshamn kommun 2015: 129). 
 
Sammantaget verkar det finnas två typer av planering för tillgänglighet i översiktsplanerna, den som 
sker inom staden och den som sker mellan staden och andra kommuner eller regioner. Inom staden 
verkar förtätning vara ett centralt begrepp för att öka tillgänglighet, framförallt i de större 
kommunerna. Att bygga på oanvänd mark ses som ett sätt att eliminera avstånd. Samtidigt är det också 
av intresse att ha en stabil infrastruktur för smidig transportering till kommunen, där bilen fortfarande 
har en viktig roll, speciellt i de mindre kommunerna Gotland och Karlshamn, men även för de större 
till viss del.  
 
På vilka sätt verkar social och ekologisk hållbarhet stå i konflikt med varandra i översiktsplanerna 
gällande trafikplanering? 
 
En översiktsplan är ett visionärt styrdokument med avsikt att tydliggöra kommunens intention för hur 
mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. Samtidigt ska den inte peka ut 
enskilda placeringar av olika samhällsfunktioner på detaljerad nivå, utan dess uppgift är att i stort 
fungera som en vägvisare för den riktning som kommunens framtida utveckling ska följa (Boverket 
2018 b). Eftersom en översiktsplan är ett väldigt brett dokument gör det att det är många olika mål och 
områden den ämnar beröra, där vissa ofrånkomligen står i konflikt med varandra. Den sociala och den 
ekologiska aspekten av trafikplaneringen är två områden där översiktsplanerna ibland verkar ha 
problem med att få dessa båda att samverka i planeringen, och de har ofta motstridiga mål. Målen är 
dessutom ofta breda och kan till viss del förefalla visionära i sitt utförande. Kiruna politiska 
målsättning lyder exempelvis att “kommunen ska bli en förebild när det gäller samverkan för att skapa 
goda levnadsförhållanden och goda livsmiljöer som är tillgängliga för alla” (Kiruna kommun 
2018:38). Goda levnadsförhållanden och goda livsmiljöer ska alltså kombineras med 
kommunikationer som är tillgängliga för alla. För att detta ska uppnås kan det tänkas förutsätta att 
dessa båda är förenliga med varandra. 
 
Luca Bertolini och Frank Le Clercq (2003: 575) säger att transport är en central aspekt i debatten om 
en hållbar stadsutveckling. Det beskrivs hur transporter i städer har stor inverkan på den lokala, som 
den globala miljön, liksom på livskvaliteten och även den ekonomiska utvecklingen i städerna. Detta 
skulle kunna vara en indikator på att den stora mängden områden som påverkas av och berör 
transporter i staden skulle kunna innebära svårigheter att samspela i stadens utrymme, då de berör 
väldigt vida områden i miljön där både sociala och ekologiska aspekter får ta plats. 
 
I Stockholm sägs bilen fortfarande ha en viktig roll (Stockholms stad 2010:26) och staden arbetar för 
att förbättra res- och transportmöjligheterna, samtidigt som det sker utan att det ger negativa 
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konsekvenser för miljön, hälsa och klimat. Planen menar att bilens miljöpåverkan i framtiden troligtvis 
kommer att minska betydligt, men att dess krav på utrymme i staden kommer att kvarstå och att 
styrmedel i form av till exempel trängselskatt eller pris och tillgång på parkering kommer fortsatt att 
påverka trafikefterfrågan och därmed efterfrågan på infrastruktur i staden (Stockholms stad 2010:77). 
De förlägger därmed över en del av miljöansvaret på teknikutvecklingen. 
 
Stockholms översiktsplans klimatstrategi har målet att åstadkomma en fossilbränslefri stad år 2040. 
Omvandlingen som krävs sägs förutsätta nya möjligheter till produktion och mer fossilbränslefria 
drivmedel (Stockholms stad 2010:17). Målet om en fossilbränslefri stad vilar alltså teknikens axlar, 
vilket gör att resultatet kan vara något som staden inte kan styra över, men ändå formulerar de målet. 
 
Malmös översiktsplan medger att bilen har en viktig funktion för rörlighet och tillgänglighet för 
många människor, men förlitar sig också likt Stockholm på att tekniken kring bilism ska utvecklas så 
att miljöbelastningen minskar och den når upp till den hållbara stadens villkor (Malmö stad 2014:46).  
I Malmös trafikmiljöprogram fastslås dessutom nya mål för minskad biltrafik (Malmö stad 2014:64). 
Vid sidan av målen för minskad biltrafik säger Malmös trafikstrategi att den sociala 
hållbarhetsaspekten fått allt större utrymme jämte den ekologiska under senare år (Malmö stad 
2003:10). Samtidigt som staden medger att bilen har en viktig funktion för rörlighet och tillgänglighet 
för många människor, vilket skulle kunna tolkas som en social hållbarhetsaspekt, så vill de hitta 
nyanserade lösningar där stadsutveckling och trafik samverkar och där biltrafiken minskar. Det sägs 
ske genom effektiva styrmedel och beteendepåverkan, vilket ska minska biltrafikens andel i den 
centrala delen av staden där rena, snåla och tysta fordon och transporter ska främjas (Malmö stad 
2014:46). En stad som prioriterar en viss typ av fordon kan innebära att invånare som av olika 
anledningar inte kan leva upp till stadens krav lämnas utanför, vilket gör detta är väldigt 
motsägelsefullt i förhållande till att Malmö anser att bilen har en viktig funktion för invånares rörlighet 
och tillgänglighet. Malmö säger vidare att gaturummet i staden ska vara ett attraktivt stadsliv, men 
också att kapaciteten för biltrafik ibland kan behöva ges lägre prioritet (Malmö stad 2014:46), men om 
stadslivet ska vara attraktivt för bilisten kanske det förutsätter att gaturummen känns tillgängliga? 
 
Göteborg å sin sida har en ökad biltrafik över kommungränsen och på huvudvägnätet kommer en 
större andel av trafiken från andra delar av regionen, samtidigt som de har en sämre utvecklad 
kollektivtrafik som är hårt belastat, långsamt och känsligt för störningar samt att den genomsnittliga 
resehastigheten med kollektivtrafiken är låg jämfört med om du reser med bil (Göteborgs stad 
2009:78). Det dåliga utbudet av kollektivtrafik kan möjligtvis vara en orsak till att många väljer bilen, 
vilket gör att det tydligt också är en fråga om tillgänglighet för invånare. Det kan också vara så att 
resenärerna föredrar att ta bilen av andra skäl. Hur som helst, så säger Göteborg att bilen kan komma 
att få ett minskat utrymme vid en utveckling av kollektivtrafiken (Göteborgs stad 2009:81). Alltså kan 
fler bli tvingade att resa kollektivt i framtiden, vilket förutsätter att staden lyckas väl med 
kollektivtrafiken, eftersom det annars riskerar mynna ut i missnöjda invånare. Därmed kan också deras 
sociala dimension av hållbarhet som lyder att göteborgaren ska bli bemött som en hel människa och att 
varje individ måste bli sedd utifrån sin hela livssituation (Göteborgs stad 2009:49) även få mindre 
utrymme än den ekologiska hållbarheten i stadens planering.  
 
Enligt Vision Gotland 2025 ska det övergripande vägnätet utvecklas med goda förbindelser till och 
från tätorterna och vägnätet ska utvecklas till effektiva och trafiksäkra transportsträckor både för 
persontrafik och godshantering (Gotlands kommun 2010:105). Samtidigt som de ämnar göra detta så 
säger översiktsplanen att cykeltrafiken tillsammans med gångtrafiken är de trafikslag som enligt 
Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision Gotland 2025 bör prioriteras högst i arbetet för en 
hållbar utveckling (Gotlands kommun 2010:105). Dessa två ställningstaganden kan kännas något 
motsägelsefulla. Men Gotland understryker att det för att få fler gotlänningar att välja bussen framför 
bilen inte bara handlar om en prisfråga utan i grunden om en beteendeförändring. De menar att en väl 
planerad infrastruktur underlättar en beteendeförändring som leder till att fler invånare väljer att resa 
kollektivt (Gotlands kommun 2010:106) och medger att ett miljömässigt hållbart transportsystem är en 
av de stora utmaningarna när det gäller ekologisk hållbarhet (Gotlands kommun 2010:107). Detta kan 
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tolkas som att kommunen inser att planering har en nyckelroll för att öppna upp för ett mer hållbart 
resande, men också att kommunen är något ödmjuk inför beteendeförändringen som behöver ske. 
Genom att medge att det finns utmaningar, så framstår också planen som mer trovärdig och 
verklighetsförankrad och mindre visionär i sitt utförande. Boverket förklarar att en klimatsmart 
struktur är en struktur som främjar ett beteende som sedan kan leda till en minskad klimatpåverkan 
(Boverket 2017 a). Strukturen bör vara en fysisk miljö som människor trivs i med närhet till ett brett 
utbud av samhällsfunktioner. Boverket (2017 a) förtydligar också att de fysiska strukturerna bör ses 
som ett ramverk för det mänskliga agerande som kan främja eller motverka ett klimatsmart beteende, 
vilket verkar stämma överens med Gotlands syn på hur planering kan påverka en beteendeförändring.  
 
Kirunas mål gällande kommunikationer i Vision Kiruna 2.0 är att staden ska ha en god infrastruktur 
med goda kommunikationer mot omvärlden (Kiruna kommun 2018:85). Kommunen säger också att 
avstånden inom Kiruna kommun är stora mellan tätorterna och att i vissa sammanhang är bil eller buss 
det enda alternativet för att ta sig till jobbet eller uppsöka samhällsservice som inte finns på orten 
(Kiruna kommun 2018:87). Deras trafikstrategi däremot betonar vikten av att i ett tidigt skede i 
planeringen begränsa transportbehovet med bil (Kiruna kommun 2018:85). Kiruna avser alltså att 
begränsa behovet av bilen, vilket ur synpunkt till social hållbarhet ändå kan vara positivt då det inte 
behöver betyda att de ämnar begränsa för den enskilda bilisten. Istället verkar de förstå vikten av god 
planering för att skapa större tillgänglighet som en lösning mot mindre bilanvändande. 
 
Kiruna beskriver i sin trafikstrategi trafikfrågan som komplex och har valt att behandla frågan i flera 
olika vägledande eller styrande dokument. De medger också att det finns många mål som berör 
trafiken, vilket kan innebära att viktiga trafikfrågor ibland hanteras var för sig och att en övergripande 
syn kan tappas bort. Vidare finns också en tydlighet med att beslut kring trafik i en stad måste 
samverka för att bli effektiva och långsiktiga och att deras trafikstrategin är verktyg för att uppnå detta 
(Kiruna kommun 2014: 4). Kiruna belyser också att mål och begränsningar för transporter kan finnas i 
många olika kommunala planeringsdokument och att det dessutom finns nationella och regionala mål 
för transportpolitik, fysisk planering, folkhälsa och miljö. De är öppna med att de många dokumenten 
gör det svårt att få en överblick och att dessa också kan ange mål med olika inriktningar som till och 
med stå i konflikt med varandra (Kiruna kommun 2014: 4). 
 
Karlshamn kommun benämner olika ställningstaganden som “viljeriktningar” i översiktsplanen 
(Karlshamn kommun 2015: 129), vilket gör det tydligt att planen bara avser att tydliggöra kommunens 
vision och intention (Boverket 2018 b) och inte styra faktiska beslut. Karlshamn säger att de vill stärka 
och utveckla vägnätet, såväl regionalt som lokalt, och skapa förutsättningar för ett väl utbyggt och väl 
fungerande transportsystem och infrastruktur för person- och godstransporter och samtidigt främja 
gång- och cykeltrafik (Karlshamn kommun 2015: 129). De vill alltså inte utesluta eller satsa mindre på 
något trafikslag. De säger vidare i Trafikvision 2030 att de på översiktlig nivå vill planera för åtgärder 
som främjar en smidig trafiksituation för främst motorfordon (Karlshamn kommun 2015: 129). 
Karlshamns översiktsplan är den som talar minst om den negativa miljöpåverkan som bilen som 
fordon innebär och säger att en väl fungerande infrastruktur är en viktig förutsättning för ett 
välmående samhälle (Karlshamn kommun 2015:10).  
 
De större kommunerna verkar ha komplexare översiktsplaner med ett större omfång av mål och 
områden de berör, vilket troligtvis beror på deras storlek och den folkmängd som de hanterar. Den 
stora mängd ämnen de måste hantera i sina översiktsplaner gör kanske planeringen svårare än i mindre 
kommuner där trafikfrågan är mindre beroende av andra mål och hänsynstaganden. Ju fler saker en 
översiktsplan ska förhålla sig till och spänna över, desto svårare bör det bli att se till att de olika 
områdena inte krockar med varandra eller hamnar i konflikt med varandra. Vidare visar studier att 
effekten av separata åtgärder i miljön är ganska liten och att förklaringen till det verkar ligga i 
samspelet mellan de olika egenskaperna i miljön. Därför gäller det att försöka hitta sammanhängande 
planeringsvarianter, där detaljer kommer att vara viktiga (Meurs & Haaijer 2001: 445). Att 
översiktsplanerna spänner över många områden behöver därför inte vara en nackdel, utan kan istället 
vara avgörande för att skapa en helhetsbild för framtida mer omfattande åtgärder. Svårigheten verkar 
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ligga i att just få alla pusselbitar i miljön att passa ihop och klara av att förhålla sig till varandra på ett 
godtagbart sätt ur synpunkt till både social och ekologisk hållbarhet. 
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Diskussion 
 
Genom resultatanalysen framkommer det att översiktsplanerna ofta verkar ha motsägelsefulla mål som 
ofta konkurrerar med varandra. Det verkar också som om de större kommunerna har svårast för att 
kombinera sina olika områden så att deras mål inte kolliderar med varandra. Oftast verkar det vara 
målen för minskade utsläpp och en bättre miljö som krockar med planens mål för en god infrastruktur 
och framkomlighet. Konflikten mellan miljömål och ett stort bilinnehav blir tydlig och kommunerna 
verkar vidare stå mittemellan dessa båda. När planens mål verkar mot varandra är det lätt att de 
förefaller allt för visionära och därmed orealistiska att förverkliga. Översiktsplanerna verkar dock 
överens om att bilens plats i staden måste förändras och begränsas och det verkar som att det växt fram 
en stor förståelse för att god tillgänglighet kan vara en stor del av lösningen. En bättre tillgänglighet 
borde också betyda att kommunerna inte ämnar tvinga bort biltrafiken, utan istället fokusera på att 
skapa förutsättningar för trafikanterna att göra andra val av färdmedel. Alltså ligger fokus på att flytta 
individer snarare än fordon. 
 
Under arbetets gång har jag flera gånger förundrats över Översiktsplanens roll i planeringen. Eftersom 
planen inte på detaljerad nivå ska peka ut enskilda placeringar av olika samhällsfunktioner och inte 
heller är juridiskt bindande, utan snarare ska fungera som en vägvisare för kommunens ambitioner, så 
verkar dess funktion något otydlig. Kanske kan den fungera som en slags inspiration och vägvisare för 
de som arbetar med fysisk planering i en kommun för att säkerställa att man jobbar mot samma mål, 
men jag har svårare att se hur dokumentet skulle vara riktat mot allmänheten. Samtidigt borde det vara 
svårt att arbeta utifrån planens ofta väldigt visionära och otydliga formuleringar, vilket kanske snarare 
kan försvåra för planeringen. I så fall förlorar det också sin vägledande funktion som det är meningen 
att den ska ha. Då översiktsplanen inte är juridiskt bindande betyder det i slutändan att den inte heller 
kan styra över mark och vattenanvändningen mer än i ett rekommenderade syfte, vilket också gör att 
meningen med dokumentet kan ifrågasättas, eftersom den i princip inte måste följas. Många 
kommuner har också flera olika dokument för att behandla ämnen i staden, däribland ofta någon form 
av trafikplan som ska komplettera översiktsplanen. De många dokumenten skapar en viss förvirring då 
det är svårt att utläsa vad staden ämnar göra när framförallt översiktsplanen ofta hänvisar till andra 
dokument. Det kan därför bli svårt att få en samlad och översiktlig bild av kommunens planering 
genom att läsa just översiktsplanen, vilket gör att den till viss del motverkar sitt syfte. 
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