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Förord 
 
Hur vi bygger och planerar får betydelse för hur trafik och trafikslag väljs vid transporter. Genom att belysa 
Kristianstad och Växjös olika bebyggelsestruktur och sedan studera deras respektive trafik kan vi få kunskap om 
framtida hållbar planering. 
 
Detta är ett examensarbete för magisterexamen i Fysisk Planering, 180 poäng. Rapporten behandlar hur 
bebyggelsestrukturen påverkar trafikarbetet och val av trafikslag genom en jämförelse av persontransporter i 
kommunerna Kristianstad och Växjö. Arbetet har utförts under perioden september 2002 till augusti 2003 vid 
Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Stort tack till personalen på planeringsavdelningen vid Vägverket Region Skåne som initierade studien och för att jag 
fått nyttja lokaler, utrustning och kompetens. Också tack till min handledare Maria-Christina Makri för handledning i 
studiearbetet samt till mamma och sambo för all uppmuntran i jobbiga stunder. Vill också tacka Kristianstad och 
Växjö kommun samt  Skånetrafiken och Växjö Länstrafik för uppgifter till arbetet. 
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Sammanfattning 
 
Kristianstad och Växjö har lika stor befolkning fördelad över respektive kommun men med olik geografisk struktur. 
Detta påverkar resor i vardera kommunen med ett transportmönster som skiljer sig åt. 
Denna studie vill påvisa den skillnad som olik bebyggelsestruktur ger med avseende på persontransporter. Detta i 
syfte att i framtiden bättre planera för ett hållbart samhälle med minimalt antal miljöbelastande trafik.   
Som tjänsteman inom planeringsområdet är det viktigt ha kunskaper om skillnader och speciellt valsituationer i en 
kommun eller i en region om dess framtida långsiktiga utveckling. Det är också viktigt att ej ha en övertro på det 
arbete som planerare kan åstadkomma då samhället i övrigt har gott om aktörer som vill påverka den fysiska 
strukturen. Den makt som planerare besitter är dock relativt stor i och med det kommunala planmonopolet.  
 
Att skriva om transporter blir allt viktigare p.g.a. att de ständigt ökande transportmängderna. Detta trots att det 
nationella trafikpolitiska målet är att minska trafiken. Om vi får en fortsatt trafikökning likt den vi har idag vet vi ej 
hur det slutar. Ett hållbart samhälle blir det i varje fall ej! Möjligheten att som trafikant röra sig fritt tar vi för given. 
Detta vill vi även i framtiden. Det är därför viktigt att förstå de samband som leder till att trafik/transporter ser ut 
som de gör. Bebyggelsestrukturen är i detta sammanhang en betydelsefull faktor för hur mycket trafik som alstras 
och hur den fördelas över trafikslagen.  
 
Syftet med studien är att jämföra två kommuner med olika bebyggelsestruktur och studera dess påverkan på 
mängden trafik och val av trafikslag. Ett ytterligare syfte är att bedöma hur utveckling och fortsatt tillväxt bör ske i 
kommunerna för bästa hållbara utveckling utifrån erhållet material. Hypotesen är att olika bebyggelsestruktur alstrar 
olika mängd trafik.  
 
Resultatet från studien visar att trafikarbetet i Kristianstad innehåller ca 69 miljoner fler fordonskilometer per år än 
trafikarbetet i Växjö. Detta motsvarar i procent, 21 % fler fordon på det statliga vägnätet i Kristianstad än på det i 
Växjö. I en datasökning1 var det totala antalet personkilometer i Kristianstad under tre år, 1225 miljoner kilometer 
eller 5500 kilometer per invånare och år medan den i Växjö var 742 miljoner eller 3300 kilometer per invånare och 
år. Det indikerar en skillnad på hela 65 % mer personkm för Kristianstad. Varje Kristianstadsbo färdas i genomsnitt 3 
700 kilometer med bil per år och varje Växjöbo 3 000 kilometer. Detta visar en skillnad på 22 % mer 
persontransporter i Kristianstad. I Växjö färdas fler med buss, 3,5 miljoner personer under 2001 och under 
motsvarande tid reste 2,7 miljoner personer med buss i Kristianstad. Tågresandet bedöms vara mer omfattande i 
Kristianstad kommun.  
 
Skillnaden i resmängder kan kortfattat förklaras med att bägge städerna hade sina tillväxtperioder under olika 
tidsepoker. Kristianstad växte tidigare än Växjö beroende på ökad standard medan Växjös tillväxt beror på 
befolkningsökning. Orterna ligger i olika regioner; region Skåne och region Sydost. Kristianstad ligger i närheten av 
andra orter och också nära flera större städer. Detta ger mer trafik. Landsbygden i Kristianstad består till stor del av 
jordbruksmark medan landsbygden i Växjö består av skog. Växjö har ej heller någon ”andra ort” såsom Åhus är för 
Kristianstad. Där bor många som arbetar och pendlar till Kristianstad.  

Del 1: Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Växjö och Kristianstad har båda ca 74 000 invånare i kommunen. (Se karta i bilaga 2 och 7). Kommunerna är lika i 
många avseenden men skiljer sig åt gällande hur befolkningen är fördelad och hur bebyggelsestrukturen ser ut. 
Växjö, har en befolkningstät centralort och utgör ett regionalt centrum. Kristianstad kommun består av en mängd 
byar och centralorten är glesare i jämförelse med Växjö. Tätorten har ca 20 500 invånare färre än Växjö tätort. Båda 
dessa kommuner expanderar och planerar göra så även i framtiden.  
 

                                                             
1 Den nationella resvaneundersökningen, RES 2001, SIKA, 2002 



Bilen och bilismen medför en mängd problem, men bidrar också till en mängd positiva inslag i vår livsstil. 
Transporter tillhör det moderna livet. I framtiden kan vi vara tvungna att ändra vår livsstil på många sätt, inte minst 
när det gäller vår bilberoende livsstil. Miljön sätter stopp för det och oljetillgångarna är begränsade. Det är inte 
hållbart att ha en utveckling som hela tiden gynnar bilismen. Skulle oljepriserna öka så ökar transportkostnaderna. 
Det är därför väsentligt att man i den kommunala planeringen kontinuerligt skapar förutsättningar för en attraktiv 
gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och varudistribution. Transportsystemet som vi har idag är inte 
långsiktigt hållbart och den utvecklingen kan därför ej fortsätta. Men vi är  beroende av trafiken, inte minst på 
landsbygden, men även i staden. Staden och trafiken är inte  motpoler utan förutsätter varandra. Frågan är emellertid 
hur?  
 
Den bebyggelsestruktur som finns idag är resultatet av ett lappverk av olika synsätt på stadsplanering under flera 
decennier eller t o m hundratals års samhällssystem. Det starka bilberoendet, som kännetecknat stadsplaneringen, 
ersätts nu med ett angreppssätt där planering genomförs i bättre samverkan med andra trafikslag. Detta för att inte 
hamna i ett samhälle där bilen är alltför dominant.  
 
Samtliga kommuner betonar hur viktigt det är med Agenda 21 och att på varje tänkbart sätt gynna en utveckling som 
inte innebär ytterligare belastning på miljön. Vi vet att biltrafiken påverkar miljön och att utsläppen av koldioxid 
ökar växthuseffekten. Det finns ett klart samband mellan trafikstruktur och bebyggelsestruktur då transportbehovet 
kan se olika ut beroende på val av färdmedel. I Sverige finns ingen stad som har stora problem av bilismen, förutom 
möjligtvis Stockholm. Men utsläppen är globala och drabbar alla. Därför finns inget motiv för ökad bilism. Ingen av 
ovannämnda två städer (Kristianstad, Växjö) har idag några stora problem med trafiken men varje kommun och stad 
bör ändå utveckla sin stadsplanering utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv och därmed minska beroendet av bilen.  
 
Eftersom det finns en tydlig sektorisering inom den svenska fysiska planeringen  försvåras en bra planering, i detta 
fall mellan trafik och bebyggelseplanering. På grund av olika planeringskulturer skiljer sig metoder liksom syn på 
samhället och dess funktion åt. Det är viktigt att de olika kulturerna kommer närmare varandra och detta arbete är ett 
steg i den riktningen. Även om planeringen i Sverige skulle bli mer samordnad och därmed mer effektiv finns 
fortfarande många andra aktörer som påverkar hur vår bebyggelsestruktur ser ut. Det är viktigt att man som planerare 
inte har någon övertro på sitt eget arbete utan inser att det finns fler som vill påverka. Också frågor som inte är 
knutna till den enskilda kommunen påverkar vårt transportmönster och då också indirekt bebyggelsestrukturen. 
Sådana exempel på dessa är ekonomiska förutsättningar som bensinpris. Dessa kan i många fall ha större betydelse 
än den fysiska planeringen. Så länge folk har råd köra och äga en bil är det svårt att få dem att ändra transportmedel. 
Exempelvis flyttar ofta personer med god ekonomi ut till kust eller till landsbygd. Det är ändå viktigt att inte tappa 
tron att planering har betydelse och att den styr bilresandets eventuella minskning i framtiden. 
 
Sverige är ett speciellt land då befolkningstätheten är en tiondel av övriga EU:s. Landets glesa struktur och 
förhållandevis små och glesa städer uppfattas av många som en stor kvalitet. Här finns dock fortfarande en möjlighet 
att i stor utsträckning förtäta och bygga staden inåt, men ändå bevara städernas gröna karaktär. Då borde det också 
finnas goda möjligheter att minska transporterna och således bidra till en ökad resurshushållning och minskad 
miljöbelastning. Det har emellertid visat sig att detta samband mellan planeringen av fysiska strukturer och 
människors rörelsemönster inte är så förutbestämbart och enkelt som det ser ut. Det är mer svårfångat än så. Stadens 
lokalisering och relationer till andra städer och samhällen har betydelse. Ligger den mindre staden i en 
storstadsregion är lokala åtgärder alltid beroende av ett större regionalt sammanhang. Det är därför nödvändigt att 
inte enbart betrakta den egna staden utan även studera de regionala sambanden och kopplingen mellan stad och land 
när stadens trafik planeras. En stor del av stadens trafik kommer från regionen utanför beroende på var staden ligger. 
I t ex Lunds tätort så är det bara 22 % av trafiken som har både start och målpunkt i staden. För att påverka 
trafikvolymen i staden Lund måste man studera de mekanismer och drivkrafter som styr utvecklingen i hela 
regionen. 
 
Den personliga rörlighet som vi idag tar för given, kommer med största sannolikhet att begränsas i framtiden, inte 
minst i Sverige med sin glest fördelade befolkning och knappa befolkningstillväxt. Om transporterna ökar och inte 
minskar, vilket är prognosen, kommer en övergång till ett samhälle med begränsad rörlighet att bli komplicerat. 
Övergången till ett hållbart samhälle måste ske successivt. Det är därför viktigt förstå vilka komplexa samband som 
styr våra förflyttningar. Framtida trafikplanering kan inte vara inriktad på att tillrättalägga och planera för en ökande 
trafik, utan  på att effektivisera transporter och förhindra onödig trafik Att minimera skadliga miljökonsekvenser och 
antalet svåra olyckor är också en viktig del i trafikplaneringen. 



 
Ett exempel på att vi går mot ett mer tranportberoende samhälle är att externa köpcentra  etableras utanför tätorterna 
och ej i närheten av bostäderna. Många anser att sannolikheten för ett hållbart samhälle minskar om vi fortsätter 
bygga externa köpcentra på detta sätt. Blir transporterna renare är det kanske möjligt. De externa etableringarna är 
inte bara en miljöfråga utan också en jämställdhetsfråga i och med att ca 30 procent av den vuxna befolkningen 
saknar bil. De ”billösa” får en allt sämre tillgänglighet till dagligvarubutiker eftersom närbutikerna inte klarar 
priskonkurrensen med externa butiker. Dessa kräver stora upptagningsområden och lockar därmed de bilburna. Att 
de har stor omsättning och låg hyra gör att de kan hålla låga priser som andra butiker ej klarar. Det är också en stor 
utmaning för planerarna att inte bara planera/bygga utan att istället planera/bygga tätare och funktionsblandat men 
utvecklingen går i motsatt riktning. Beslutsfattarna i kommunerna är lätta övertala då externetablering är på gång. 
Argumenten som framföres handlar om att priskonkurrensen måste bibehållas och om att matpriserna inte får stiga 
samt om vikten av att det skapas nya arbetsplatser i kommunen. Detta är en ”het fråga” och blir säkert ännu ”hetare” 
i framtiden. 
 
Det som byggs idag kommer att finnas under lång tid. Man räknar med att 90 % av den bebyggelse som vi har idag 
kommer att finnas kvar till nästa generation. Det är gigantiska belopp som är investerade i byggnader, vägar och 
järnvägar. Det finns påtagliga trögheter i vår bebyggelsestruktur och den ändras ej över en natt.  
Bebyggelsestruktur påverkar visserligen transportvolymerna, men kanske inte i den grad som uppskattas. ”Ju tätare 
struktur ju mindre energiåtgång” är ett sant påstående men sambanden är än mer komplexa. Människors livsstil, 
attityder och värderingar spelar också roll men det som har störst inverkan på transporterna är de inbördes samband 
som finns mellan bostäder och olika verksamheter, d v s hur de är placerade i relation till varandra i staden. Detta har 
större betydelse än stadens bebyggelsestruktur. Stadens form påverkar transportvolymerna med ca ±20 % medan 
sambandet mellan bostäder och verksamheter påverkar i betydligt högre utsträckning. Det är också lättare att 
förändra detta inbördes samband än att påverka hela den grundläggande strukturen. Ett effektivt samspel mellan 
bebyggelse- och transportstruktur är dessutom av stor betydelse för att uppnå en hållbar stadsstruktur. En viktig 
utgångspunkt är att en struktur aldrig får och bör bli fixerad eller statisk gällande storlek och att en struktur får och 
bör växa och aldrig ses som en färdig enhet. Hur vi bygger idag har betydelse för hur hållbart samhället kommer att 
bli lång tid framöver. 
 
Hur folk väljer att bo påverkar i stor grad bebyggelsestrukturen. Sverige är unikt genom sin stora andel med 
enpersonshushåll. Samtidigt bor 56 % i småhus och knappt 42 % i flerbostadshus av befolkningen. Fördelningen 
mellan boendeformerna skiftar i olika regioner.2 

1.2 Problemformulering 
 
Hur kommer resandet att utvecklas, beroende på hur kommunerna väljer att expandera? Skall kommunerna 
fortsättningsvis följa den pågående utvecklingen eller ändra inriktning för att minska miljöpåverkan från biltrafiken? 
Bebyggelsetätheten har stor betydelse eftersom stora avstånd gynnar biltrafik och tät bebyggelse eller bebyggelse i 
stråk gynnar kollektivtrafik och cykel- och gångtrafik. Flera studier har visat att det finns ett samband mellan täthet 
och ett transportsystem som är hållbarhet. Med tanke på detta gäller det att inordna nödvändig ny bebyggelse i 
Kristianstad och Växjö städer på ett sådant sätt persontrafiken och speciellt biltrafiken inte ökar mer än nödvändigt.  
 
Stora belopp är investerade i byggnader, vägar och järnvägar och andra tekniska system. Den struktur som finns och 
tillkommer är där lång tid framöver. Hur kan strukturen bevaras och utvecklas i en hållbar riktning? 
 
Allt vetenskapligt arbete föds ur frågor och när väl frågan är ställd är själva sättet att besvara 
frågan det som är intressant. När man arbetar med studier som den aktuella t ex som jag gjort ges 
själva svaret på frågeställningarna genom att utifrån teorin presentera antaganden om 
verkligheten i en hypotes.3 
 

                                                             
2 Statistiska centralbyrån, www.scb.se, 1999 
3 R. Patel – U. Tebelius (red), Grundbok i forskningsmetodik, 1987 



Hypotesens giltighet prövas mot verkligheten i detta fall de data som hämtats hos respektive 
kommun samt i databaser. Om indata från Växjö kommun hade varit exakt lika de från 
Kristianstad skulle jämförelsen och resultatet blivit betydligt mer rättvisande och av högre 
kvalité. Viktigt att notera är att en del statistiskt material som används i resultatet kommer från 
modeller byggda på antaganden och inte verkliga utan en uppskattning. Studien bygger på så sätt 
till viss del på uppskattning och ej fakta. 
Vad gäller säkerheten på indata (trafikstatistik och modelldata) och deras reliabilitet är 
uppgiftskällorna av högsta möjliga kvalitet. Dessa är kommunerna Kristianstad och Växjö, 
länstrafikerna i Skåne och Kronoberg samt Vägverket. 
I sammanhanget är det viktigt att fastställa validiteten i den uppställda hypotesen d v s hur trafik och bebyggelse 
faktiskt yttrar sig. 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att kartlägga trafik och jämföra hur två kommuners skiftande bebyggelsestruktur påverkar trafikmängden 
och val av färdmedelsfördelning samt att bedöma hur utvecklingen och den fortsatta tillväxten av kommunen bör ske 
i riktning mot en hållbar utveckling utifrån det material som är möjligt att få fram. Hypotesen är att glesa 
bebyggelsestrukturer alstrar större trafikmängder än täta. 

1.4 Tillvägagångssätt/Metod 
 
Det här övergripande arbetssättet är att via en hypotetisk-deduktiv metod göra en kartläggande och kvantitativ studie 
på det formulerade problemet. Arbetsprocessen har bestått av följande steg: 
• Genom litteraturstudier, i framförallt urbanteori, ta reda på hur förhållandet generellt är mellan 

bebyggelsestruktur och trafik. Samt ge exempel på skillnaden och därmed  framhålla det hållbara samhällets 
framtida utsikter i detta avseende.  

• Ge en beskrivning av de två kommunerna och deras bebyggelsestruktur. Beskriva deras utveckling utifrån 
tidigare planer och ställningstagande samt berätta lite om deras historia.  

• Hämta material/information hos respektive kommun, hos Vägverket samt hos Boverket. För att få en bra 
helhetsbild genomföres även inventeringar på plats.  

• Granska kommunernas översiktsplaner för att bedöma huruvida de uppfyller kraven för en hållbar utveckling 
eller ej.  

• Belysa trafiksituationen i respektive kommun genom att trafikmängder för olika trafikslag (bil, kollektiv- och 
gång- cykeltrafik) kartlägges på det statliga vägnätet. 

• Jämföra fakta om trafikarbetet i kommunerna Kristianstad, Växjö samt jämföra dessa med fakta om 
bebyggelsesturkturerna och kopplingen till t ex arbetsplatser, handel och bostäder i respektive kommun.  

• Hämta data från vägdatabanken (VDB) över trafikarbetet på det statliga vägnätet i hela kommunerna som 
antages påvisa likhet eller olikheter i trafikarbetet. Använda trafikdata från tätorterna i den mån de finns 
tillgängliga. Resultatet från dessa antages indikera att skillnaden i trafikmängd beror på skillnader i 
bebyggelsestruktur.  

• Använda den aktuella cykelstatistiken som finns över olika områden i tätorterna.  
• Använda aktuell resandestatistik från regional och lokal kollektivtrafik. 
• Dessa data används som jämförelsebakgrund, jämförelseanalys för det insamlade material för de två 

kommunerna i syfte att undersöka förekomsten av skillnader i transportmängder och om dessa står i 
överrensstämmelse till hypotesen. 

1.5 Avgränsning 
 
Arbetet har ej kunnat studera på hur samordning sker mellan bebyggelseplanering och kollektivtrafik i Kristianstad 
och Växjö kommun. Ofta deltager ej Länstrafiken och dess huvudmän i stadsplaneringen. De koncentrerar sig främst 
på driftskostnader, taxesystem och utformning av fordon. Risken finns att uppgiften att långsiktigt bevaka den 



fysiska bebyggelsestrukturen i relation till kollektivtrafiken hamnar ”mellan stolarna”. Man ser till hela regionens 
och ej till den enskilda kommunens behov. Kommunen tar ej heller något eget ansvar för kollektivtrafiksplaneringen.  
 
I jämförelsen har föga hänsyn tagits till de unika kvalitéer som finns i de två städerna. En stad, som kulturhistoriskt 
sett är gles, men med mycket grönska i sin karaktär kan inte behandlas på samma sätt som en från början tät och 
kompakt stad. En mer ingående studie av hur de båda städerna har vuxit genom årtiondena och hur deras kontakter 
med omlandet har sett ut beroende på olika händelser och förändringar kan ge en mer nyanserad bild vid ytterligare 
jämförelser.  
 
En annan avgränsning i arbetet är att jag inte har studerat hur resmönstret rör sig i staden mellan givna punkter. 
Likaså blir en jämförelse hur resandet sker inom olika delar i hela kommunerna ett alltför omfattande arbete, då det 
ej finns lättillgängliga data framtagna. Detta skulle behöva göras för att se hur bostäder och olika verksamheter är 
placerade i relation till varandra, vilket har en mycket stor betydelse för transportvolymerna. Detta genom att titta på 
var människor bor och har sina arbetsplatser. En stor och viktig avgränsning har gjorts då ingen hänsyn har tagits till 
hur mycket av trafiken som är regional vilken har stor påverkan. Den regionala trafiken har inte tagits bort men vi vet 
inte hur stor del av trafiken i kommunerna som är regional. 
 
Vidare har ej funnits möjlighet till fördjupade studier kring aktuell forskning på grund av tidsbrist. Jag är medveten 
om att det pågår forskning på flera ställen t ex KTH, Chalmers, Lunds Universitet och Aalborgs Universitet. Jag har 
b la tagit del av sådan från Professor Petter Naess och Ph D Carsten Jahn Hansen på Aalborgs Universitet. Dessutom 
är fördjupade sådana studier ej relevanta inom ramen för ett examensarbete då mitt teoretiska kunskapsinhämtande 
har varit omfattande. 
 
Det är inte bara strukturer och lokaliseringar som spelar roll i hur människor färdas och varthän, utan även vilken 
kultur som finns gällande motoriserade transporter. Likaså har studier huruvida det finns någon skillnad i resandet 
mellan olika socioekonomiska grupper valts bort. Människors livsstil, attityder och värderingar vägs in och påverkar. 
I Växjö finns en alldeles ny attitydundersökning gjord i samband med en resvaneundersökning. Tyvärr finns ingen 
sådan gjord i Kristianstad. Om en sådan genomförts i Kristianstad och sedan använts som jämförelse material hade 
det kunnat ge ytterligare förklaringar till hur trafiken ser ut i respektive kommun. 
 
Rapporten innehåller endast en redovisning av persontransporter och är därför avgränsad i förhållande till 
godstrafiken. Mycket av godstrafiken är genomfartstrafik varför den finns med i beräknandet. Annars har inte den 
trafiken någon betydelse för hur bebyggelse och boende ser ut i respektive kommun. Godstrafiken beror på vilken 
sorts industri som valt att förlägga sig i kommunen eller som finns i regionen. Därför är den  ej relevant för denna 
studie. 
 


