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SAMMANFATTNING

Syftet med arbetet är att undersöka hur trafiken idag påverkar och 

styr vårt sätt att planera städer. I detta arbete görs en fallstudie av 

Söderstaden, som är ett nybyggt bostadsområde i Kungsbacka 

kommun, där trafikens påverkan undersöks. Historiskt sett har våra 

dominerande transportmedel haft stor påverkan på våra samhällens 

uppkomster. Handeln har varit beroende av den tidens effektivaste 

transporter, då sjöfarten, nu motorfordonstrafiken. Hur våra städer 

lokaliserades och utformades vid de olika tidsepokerna skiljer sig av-

sevärt. Arbetet inleds med en teoridel om hur trafiken påverkat oss 

genom historien och hur teorierna idag anser att kommunerna bör 

planera för trafiken, för att till sist gå in på vad trafikens utveckling 

påverkat enskilda kommuners stadsplanering. Stadsplaner har ofta 

anpassats efter hur transporter effektivt kan ta sig fram i stadsmiljön. 

Manhattan i New York är ett återkommande exempel på en klassisk 

rutnätstad, inspirerad av den romerska antiken, som främjar tillgäng-

ligheten för trafiken. När massproduktionen av bilen kom ökade män-

niskans rörlighet och man såg en positiv utveckling av välfärden i form 

av ökad bilism. Resultatet blev ett bilberoende samhälle med långa 

avstånd mellan stadens funktioner. Idag utgör bilen en stor belastning 

på staden tack vare dess enorma markanvändning och skapandet av 

barriärer för andra trafikslag. Detta har skapat nya planeringsideal. Ett 

av dessa är blandstaden som bland annat innebär en tät, funktions-

blandad miljö med korta avstånd mellan ett stort utbud av stadens 

funktioner. Detta sägs främja kollektivtrafiken. Ett bra utbud av kollek-

tivtrafik är viktigt med tanke på att många är beroende av den. De som 

inte har bil har annars svårt att resa längre sträckor. 

Trafikplaneringsidealen idag strävar efter att främja tillgängligheten, 

tryggheten och trafiksäkerheten. Bilen är ett färdmedel som är vida 

diskuterat inom dessa områden. Samtidigt som biltrafiken försämrar 

tillgängligheten och tryggheten för andra trafikslag ökar den rörelse-

friheten för individen. En annan viktig aspekt är att samhällets ekono-

miska grund är uppbyggt genom ett bilberoende. Många industrier 

och verksamheter är beroende av en fungerande biltrafik. Det är dock 

tydligt att en prioritering av tillgängliga gaturum för de resterande 



trafikslagen är vad teorierna idag anser vara mest hållbart. Integre-

ring och separering är två olika sätt att utforma gaturummet genom 

att välja vilket trafikslag städerna vill prioritera. En integrering innebär 

att flera trafikslag får samarbeta på samma yta vilket är ett bra sett att 

underminera bilen och göra miljön mer attraktiv för övriga trafikslag. 

Ett annat sätt att prioritera trafikslagen kan exempelvis vara att skapa 

mer plats för gående eller mindre plats för bilen. Detta kan ha stor 

påverkan på människors val av färdmedel. Hur kommunen balanser-

ar trafiksystemet bestäms efter stadens förutsättningar. Kungbacka 

är en kommun med väldigt liten centralort i förhållande till både kom-

munens yta och folkmängd. Orter som förr varit fritidshusorter har 

växt sig större och skapat en väldigt utglesad kommun. Tack vare de 

långa avstånden och den höga andelen miljonärer i kommunen har 

ett starkt bilberoende växt fram. Vägnätet har inte hunnit med i ut-

byggnaden och detta har skapat hårt belastade vägar i kommunen 

och underlaget på kollektivtrafikresenärer är dåligt. Ett sätt att råda 

bot på detta anser kommunen vara en förtätning av centrumdelarna 

där ett flertal projekt har kommit upp på ritbordet. Ett av dessa är 

Söderstaden, som är ett blandstadsområde lokaliserat i nära ank-

nytning till Kungsbacka Innerstad. Stadsdelen är lokaliserad just för 

att skapa en förtätning av centrum samtidigt som en omfattande om-

byggnad av vägnätet tillkommer just för att kunna hantera en större 

trafikkapacitet. Trots att kommunens mål är att minska bilberoendet 

separeras trafikslagen i gaturummet och stora ytor parkering an-

läggs. Biltrafiken får gott om plats att ta sig fram på i området vilket 

visar på att Kungsbacka inte riskerar att råka ut för samma problem 

som andra städer fått ta del av efter att de planerat för en minskad 

biltrafik. Det är kommunens historiska utveckling som skapat det bil-

beroende kommunen inte kan bortse ifrån. Ett av de övergripande 

målen Kungbacka har är att öka tillgängligheten för fotgängare i In-

nerstaden. Med hjälp av Söderstaden kan parkeringsplatserna flyt-

tas till ett avstånd som fortfarande är rimligt utan att det känns som 

antalet platser minskat. På så sätt blir det högt belastade vägnätet 

i Innerstaden befriat från en stor del av biltrafiken. Det är tydligt att 

trafiken på flera sätt har påverkat stadsplaneringen i Kungsbacka. 

Söderstadens lokalisering har uppkommit som en reaktion mot de 

tidigare stadsbyggnadstrenderna som skapade bilberoendet och 

då utformats efter de trafikbehov som kommunen fortfarande kräver.
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BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING
Människan har i många tider varit beroende av transportsys-

tem. Det gamla romarriket behövde ett utbrett vägnät för att 

hålla ihop riket och handeln har genom alla tider varit incita-

ment för att skapa effektivare transportsystem. Transporter 

har alltid påverkat hur vårt samhälle byggts upp. Städer har 

placerats längs vattenleder, vid järnvägsnoder och i senare 

tid har samhället byggts upp efter bilens behov. På grund av 

ökad handel och mer effektiva transporter har större samhäl-

len uppkommit. Alla våra olika planeringstrender av städer 

och samhällen har påverkats av våra tiders dominerande 

transportsystem. 

Idag talas det mycket om att bygga ifrån det bilberoende 

och zonindelade samhälle vi skapat och använder begrep-

pet blandstad som en modern stadsbyggnadstrend och po-

tentiell lösning på problemet med våra utglesade städer. En-

ligt Boverket är en blandstad en stad som ger närhet mellan 

verksamheter och människor, kontinuerliga upplevelser och 

händelser i rummet och ett omväxlande och rörligt folkliv1. 

Människor ska i en blandstad ha närhet och gångavstånd till 

fler funktioner än bara bostäder. I en blandstad finns offent-

liga rum och liv och rörelse både dagar och kvällar. Vägver-

ket menar att en stor vinst med blandstaden är att den ska-

par bättre förutsättningar för kollektivtrafiken2. Forskare är 

oeniga huruvida blandstaden ökar eller minskar resandet. 

I Hammarby Sjöstad hoppades planerarna på minskat bi-

lanvändande och planerade därför för få parkeringsplatser. 

Konsekvensen blev att garage i närliggande områden hy-

rdes för parkeringsplats. I detta fall förändrades inte trans-

porterna av den fysiska planeringen, utan den fysiska an-

vändningen påverkades av transporterna.

I detta arbete vill jag ta reda på hur våra transporter påverkar 

1 Boverket, 2002
�� �����	
�����������
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våra nya planeringsideal. Hur påverkas blandstaden som 

område av de olika trafikslagen som bil, kollektivtrafik, gång 

och cykel? I en blandstad med olika funktioner kommer alla 

dessa olika trafikslag att behöva samarbeta. Hur påverkar 

det planeringen? Vilka krav ställer de på den fysiska planer-

ingen inom ett område som definieras som blandstad? Hur 

kan en balans mellan människors olika krav skapas? Detta 

är några av de frågor som kommer behandlas i arbetet.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
Syftet med detta arbete är att först undersöka vilka aspekter 

som måste beaktas vid trafikplanering. Därefter undersöks 

vilka krav olika trafikslag har på utformningen av tätbebyg-

gda områden och hur de kan samverka med varandra. An-

alysdelen i arbetet består av en fallstudie av Söderstaden, 

ett bostadsområde i Kungsbacka kommun, som undersök-

er hur områdets lokalisering och struktur har påverkats av 

trafikslagens användning. De övergripande frågeställningar-

na som behandlas i arbetet är:

 moderna bostadsområden?

 kommuners trafikplanering, vad innebär de och  

 varför?

 att trafikslagen ska kunna samverka i en tät och  

 funktionsblandad miljö?

 planeringsdokument? Vad är målen med   

 Söderstaden? Står trafikplaneringen ivägen för att nå  

 målen?

METOD
Metoden som används i detta arbete är en fallstudie över 

ett nybyggt bostadsområde i Kungbacka kommun; Söder-
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staden. Arbetet är uppdelat i två delar:

I första delen görs litteraturstudier där teorier om hur trafiken 

och dess omgivning kan planeras och hur olika trafikslag 

ställer olika krav på utformning gås igenom. I studien gås 

också igenom vad för aspekter som måste beaktas både 

när platser ska analyseras men också då det planeras för 

nya områden. Den litteratur jag främst använt mig av i denna 

del är:

 Vägverket m.fl

 m.fl

Den andra delen är en analysdel. Här analyseras hur Söder-

stadens struktur påverkats av stadens transportsystem och 

dess krav utifrån den litteratur som undersökts i den in-

ledande delen. Analysen görs genom fältstudie samt genom 

att undersöka dokument som ligger till grund för områdets 

planering.

Arbetet avslutas sedan med en måluppfyllelse och slutdis-

kussion.

AVGRÄNSNING
Arbetet behandlar hur transportsystemet och trafikslagens 

krav, med fokusering på bilen, påverkar vår tids stadsplan-

eringen. I det här arbetet ska det som är relevant för området 

Söderstaden undersökas, vilket innebär att undersöka hur 

våra sätt att transportera oss påverkar planeringen av ett 

mindre bostadsområde i staden. De flesta teorier är överens 

om hur dagens trafikplanering ska gå till. I detta arbete ska 

dessa teorier appliceras på planeringen och utformningen 

av Söderstaden för att på så sätt kunna få svar på arbetets 

frågeställningar.



TEORIER
Trafikens Påverkan på Modern Stadsplanering

1

Hur historien har format dagens ideal
Dagens trafikplanering

Litteraturdiskussion
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HUR HISTORIEN HAR 
FORMAT DAGENS IDEAL

Redan för femtusen år sedan, i det gamla Egypten, fanns 

prov på avancerat vägbyggande. Städerna behövde orden-

tliga vägar för att transportera byggmaterial och redskap 

till pyramiderna. Städer byggdes runt pyramiderna med 

regelbundna gator för att underlätta transporter. Många an-

tika städer hade dock trånga och krokiga gator där ingen 

större hänsyn togs till landbaserad trafik. Transporter sked-

de främst på vatten där Nilen var en viktig handelsväg som 

hade bra kopplingar till omvärlden. Tack vare en fungerande 

infrastruktur kunde större samhällen utvecklas och under 

romartiden byggdes vägnät som främst hade till uppgift att 

hålla ihop och ena det romerska riket och dess städer. Tack 

vare ett fungerande vägnät kunde människor transporteras 

längre och mer effektivt vilket gav uppkomst åt ännu större 

samhällen. Det var under den romerska antiken som den 

rektangulära stadsplanen fick sin slutgiltiga form. Staden 

skulle ha huvudgator och vid korsningar skulle huvudplatser 

bildas. Detta för att bland annat främja trafiken genom att 

öka tillgängligheten. De romerska stadsplanerna har spridits 

över hela världen och ett tydligt exempel på en sådan stad-

splan är Manhattan i New York.1 

Det här kapitlet kommer undersöka precis det som beskriv-

its här ovan och som är den röda tråden i hela arbetet; Har 

våra olika sätt att transportera oss påverkat lokalisering och 

utformning av våra städer, på vilket sätt och varför? Att un-

dersöka den frågeställning är av betydelse för att kunna 

undersöka hur dagens transportsystem påverkar oss idag. 

Avsnittet kommer senare undersöka funktionalismen, som 

var en av 1900-talets stora stadsbyggnadstrender. Funktion-

alismen som ideal har tagits med i detta arbete eftersom den 

har ett starkt samband, i både tid och rum, med det växande 

1 Hydén et al, 2008

Bild1. Redan i det gamla Egypten 
krävdes det bra vägar för transporter till 
pyramiderna. På bild: Sneferus kollap-
sade pyramid i Meidum, Egypten.

Bild2. Stadsplanen över Manhattan 
sägs vara inspirerad av den rektan-
gulära stadsplanen från den romerska 
antiken. En sådan stadsplan kan främja 
tillgängligheten för trafiken.



BILTRAFIKENS PÅVERKAN PÅ MODERN STADSPLANERING11

TEORIER

bilanvändandet i bland annat Sverige.

SJÖFART, HANDEL OCH REVOLUTION
Under medeltiden och senare också under renässansen 

var trafiken inte styrande i stadsbyggandet. Sjöfarten var, 

som den alltid varit, dominerande för handelstransporter. 

Dessa transportsystem påverkade hur samhällen växte 

fram. I Sverige var det längs de viktiga vattenlederna som 

tätorterna växte fram. Effektiviseringen av sjöfarten i slutet av 

1400-talet gjorde att handeln ökade vilket i sin tur gjorde att 

städerna i Europa växte sig större. 2

Det dröjde ända till den industriella revolutionen innan yt-

terligare en utveckling av transportsystem skedde. Under 

denna period blev trafikfrågor väldigt betydande. Tack 

vare ångmaskinen effektiviserades varuproduktionen vilket 

krävde förbättrade transportmöjligheter. Under första hälf-

ten av 1800-talet inleddes järnvägsbyggandet i stora delar 

av Europa. Transportkapaciteten och hastigheten ökade 

markant vilket ännu en gång hade stor påverkan på han-

deln. Inkomstnivån i Europa fyrfaldigades på mindre än 100 

år. Järnvägarna krävde dock förbättrad tillgänglighet till 

och från stationerna vilket resulterade i en stor utbyggnad 

av vägnätet. Den nya infrastrukturen tog stora utrymmen i 

anspråk vilket satte stor press på stadsbyggandet. Städerna 

ville anpassa sig till den nya trafiken och planer gjordes med 

fokus på att underlätta för trafiken. Vägtransporterna tog fart 

och likaså en enorm utveckling av människors geografiska 

rörlighet tack vare både bilen och cykeln. Den ökade geo-

grafiska rörligheten har haft stor påverkan på människors 

levnadsförhållanden.

ÖKAD RÖRLIGHET
Den genomsnittliga rörelselängden per år ökade och tack 

vare massproduktion fick fler människor råd med bil. Bilen 

påverkade vår strukturering av samhället. Bostäder och in-

dustrier kunde lokaliseras mer flexibelt och oberoende av an-

2 Hydén et al, 2008

Bild3. T-Ford, ett exempel på en bil som 
massproducerades under tidigt 1900-tal 
och som gav fler människor möjligheten 
att köpa egen bil.
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dra transportmedel. Det blev attraktivt att bo i områden nära 

trafiklederna och de krympande avstånden medverkade till 

utglesning av bebyggelsen. Man såg ett förhållande mellan 

ökad bilism och ökad välfärd och stora belopp satsades på 

utveckling av bilismen. Resultaten blev externhandel, utgle-

sning och zonindelning vilket nuförtiden också kan ses som 

att vi byggt in oss i ett bilberoende samhälle. 

Planering efter biltrafikens behov var länge dominerande 

under mitten av 1900-talet. Men under andra hälften bör-

jade planeringen förändras och trenden började sakta men 

säkert gå ifrån att trafiken skulle påverka stadsbyggandet 

och istället planera trafiken utefter stadens villkor. Kollek-

tivtrafiken började ta mer plats i planeringen på grund av 

både oljekris och ett ökat miljötänkande. De konsekvenser vi 

ser idag till följd av bilismen har påverkat hur vi vill planera 

för framtiden. 3

FUNKTIONALISMEN
I första halvan av 1900-talet ökade som sagt bilismen kraft-

igt. Detta ställde höga krav på framkomligheten och samord-

ningen mellan stadens olika delar. Den ökade rörligheten 

och möjligheten till effektiva transporter skapade nya sätt att 

stadsplanera. Funktionalismen som stadsbyggande kom till 

kring 1930-talet och hade just funktionen som det viktigaste 

elementet. Det tidigare stadsbyggandet som stenstaden 

och staden som konstverk tog man avstånd ifrån och an-

såg att stadens form och skönhet istället skulle komma från 

det funktionella. Bevarandet av äldre bebyggelse hade man 

mycket liten förståelse för. Boende, arbetsplatser, centrum-

funktioner och friluftsliv skulle nu delas upp och istället sam-

manlänkas med hjälp av trafikleder. Stadsbyggandet blev 

en radikal förändring från den äldre stadsbyggnadstradi-

-

för funktionalismen med en religiös väckelserörelse och där 

han anser att de båda är väldigt snarlika4. Han beskriver hur 

man i likhet med de tidiga väckelserörelserna hade sin egen 

3 Hydén et al, 2008
4 Bodén, 1991
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bibel och frälsningslära, överpräster och helgon och så vid-

are. Det skapades ett starkt sammansvetsat broderskap 

inom den funktionalistiska rörelsen. 

Under funktionalismens år ökade stadsbefolkningens andel 

från ca 30 till över 50 procent av landets totala befolkning. 

5 Under samma period ökade antalet bilar från 145 000 till 

nästan 1,3 miljoner. Funktionalismens uppgång kan sägas 

vara en tro och vilja att förändra samhället under efterkrig-

stiden. I Europa var en självklar fråga direkt efter kriget att 

städerna måste glesas ut och människorna måste flytta ut 

för att göra städerna mer säkra mot bombanfall. Även om 

man senare insåg att det inte gick att skydda sig ifrån ett 

atomkrig med hjälp av utglesning, kan det varit en gnista 

som startade de nya planeringstankarna som man senare 

fann andra fördelar med istället.6 Exempelvis bidrog industri-

aliseringen till en kraftig inflyttnig till städerna och detta ska-

pade svårlösta problem som till exempel bostadsnöd och 

undermåliga arbetsmiljöer. Funktionalismen kom då som en 

ganska logisk konsekvens av dessa samhällsproblem.7  Det 

fanns stora förhoppningar att med hjälp av den moderna 

tekniken kunna bygga billigare och väl fungerande bostäder. 

Influenserna kom bland annat från den franske arkitekten Le 

Corbusier. Idealet var sol, ljus och luft. Bostadens planlösn-

ing och husens placering planerades utefter solvinklar och 

ljusinfall. Gatunätet skulle vara separata system för bilar och 

gång- och cykeltrafiken och det skulle vara en differentier-

ing mellan trafikleder och bostadsgator. Gatunätet byggdes 

runt de friliggande husen med sin omgivande grönska. Nya 

bostadsområden placerades oftast i stadens ytterkanter 

med friliggande flerbostadshus som omringades av park. 

Placeringen av huskropparna och gatunätet skapade helt 

ny stadskaraktär inom dessa områden. I innerstäderna som 

redan var fullbyggda kom istället planer på breddade gator 

och uppbrutna kvarter. 

Funktionalismen skapade en fortsatt stark stadstillväxt. När 

kommunala och allmännyttiga bostadföretag skapades drevs 

5 Ahlberg, 1998
6 Svedberg, 1996
�� �����������

Bild4. Hjorthagen i Stockholm var en av 
de första bostadsområdet i Sverige som 
inspirerades av de funktionalistiska ide-
alen.
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skalan på planeringen upp. Senare under 1960- och 70-talet 

då miljonprogrammet satte fart växte skalan återigen. Det 

krävdes då en kraftig utbyggnad av vägnätet vilket skapade 

ett omringade system av trafikleder runt staden. Under an-

dra hälften av 1900-talet omvandlades flertalet städers stad-

skärnor i Sverige. Det fanns en optimism bland politiker och 

tjänstemän att en modernisering av centrumområden skulle 

leda till fortsatt tillväxt i staden. Kvarter slogs ihop, byg-

gnadsvolymernas skala ökade och bland annat så intågade 

parkeringshus. Gaturummens karaktär förändrades med gå-

gator och även i innerstäderna tillkom breda trafikleder och 

komplexa trafikanläggningar.8

DAGENS PLANERINGSIDEAL
Idag anser många att bilen medför stora problem i staden. 

Utsläpp, buller, olyckor och trängsel är exempel på vad bilen 

utsätter stadsmiljön för. Biltrafiken påverkar även framkomli-

ghet och trafiksäkerhet för andra färdmedel och är betydligt 

mer ytkrävande än andra trafikslag, samt skapar barriärer 

för gående och cyklister. Vägar och trafikanläggningar tar 

upp till 10-20 procent av ytan i en genomsnittlig svensk stad. 

En parkerad bil kräver en yta som motsvarar en liten stu-

dentlägenhet. I det inkluderas både p-plats och köryta. En 

ökad biltrafik kan också vara ett folkhälsoproblem om färre 

människor väljer att gå och cykla. Enligt en undersökning 

transportsektorn idag för en femtedel av Sveriges totala en-

ergiförbrukning.9

man läsa att det behövs en ny syn på hur vi bygger upp våra 

städer för att kunna skapa ett hållbart resande.10 Enligt en 

-

och relateras till basåret 2001, kommer andelen gång- och 

cykeltrafik minska från 24 till 22 procent medan antalet re-

sor med övriga trafikslag ökar i högre takt än vad antalet 

resor med gång och cykel kommer att göra11. Bilismen är 

8 Ahlberg, 1998
9 Lund Kommun, 2005
10� �����	
�����������
11� �����	
�����������

Bild5. Större vägar anses av många ut-
göra stora barriärer för andra trafikanter. 
Dessutom tar bilvägarna upp mycket 
markyta i staden.

Bild6. Enligt en prognos av SIKA från år 
2005 kommer cykeltrafiken att minska till 
år 2020.
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dominerande i många tätorter idag och undertrycker på så 

vis kvaliteter som en tätort kan erbjuda.

Även om biltrafiken behövs för att samhället ska fungera 

anser många att en ökad bilism inte är hållbart.12 Biltrafiken 

sägs också vara en anledning till att städer har glesats ut 

och skapat längre avstånd mellan stadens funktioner. Även 

på senare tid har det varit en trend att sjukhus och skolor 

flyttats ut till mer perifiera lägen. Precis som externhandel-

sområden har dessa låg tillgänglighet till kollektivtrafik. Det 

betyder att även senare utveckling av städer tenderar till att 

öka bilberoendet. Som en reaktion på utglesning och ett ökat 

bilberoende har många kommuner idag satt upp som mål i 

deras översiktsplan att istället förtäta staden och bygga den 

inåt.13 Blandstaden är då ett planeringskoncept som förs 

fram. Skapandet av stadsmiljöer med blandade funktioner 

och med ett bra underlag kan bidra till att detaljhandeln kan 

konkurrera ut den externa handeln. Med en funktions- och 

verksamhetsblandning i tät bebyggyelse med korta avstånd 

förväntas även transporterna att minska. Studier visar ock-

så på att en blandstad är bättre ur sociala aspekter. Den 

har till exempel lättare att bidra med social integration än 

förortsmiljöer har eftersom det finns ett rikare offentligt liv 

att tillgå. Den sociala blandningen och dynamiken främjas i 

blandstaden.14

DEFINITION AV BLANDSTAD
Blandstad är ett centralt begrepp i stadsplaneringsdiskus-

sionen. Definitionen av begreppet kan tyckas vara otydligt 

och det finns många olika tolkningar på vad människor 

anser vara en blandstad. Däremot är de flesta överens om 

grundkonceptet och vad en blandstad bör innehålla och att 

begreppet är positivt laddat. Nedan följer ett försök till att 

definiera blandstaden som ett modernt planeringsideal. In-

formation och åsikter är hämtade ur rapporten ”Blandstaden 

– ett planeringskoncept för en hållbar bebyggelseutveck-

12� �����	
�����������
13� �����	
�����������
14 Boverket, 2002



BILTRAFIKENS PÅVERKAN PÅ MODERN STADSPLANERING 16

TEORIER

ling” från Boverket15, en rapport av Stadsbyggnadskontoret 

i Göteborg som behandlar hur Göteborgs stadsmiljö bör ut-

formas16 samt en artikel från YIMBY Göteborg där författaren 

har valt att försöka definiera begreppet blandstad17.

En blandstad är en del av den reaktion mot det funktional-

istiska stadsbyggandet och kan sägas vara en urban miljö 

som är variationsrik och har en funktionell, social och es-

tetisk blandning. Begreppet har växt sig starkt under senare 

år och har den traditionella kvartersstaden som förebild. 

Kontor, bostäder, handel och nöjesliv är funktioner som alla 

är geografiskt anknutna till samma byggnad eller kvarter och 

skapar närhet för människor att röra sig mellan sina varda-

gliga ärenden samt skapar stadsdelar som är mer jämnt be-

folkade under dygnets timmar. God trafikplanering i bland-

staden är avgörande för en fungerande funktionsblandning 

eftersom människor och varor måste kunna transporteras. I 

en blandstad är många olika sociala grupper bosatta. För att 

uppnå detta behövs både billiga och dyra lägenheter med 

olika upplåtelseformer, storlekar och boendeformer. Funk-

tionella och sociala blandningar skapar ett rikt offentligt liv 

och kopplingar mellan stadsrum. En estetisk blandning in-

nebär att bebyggelsen varierar i  till exempel stil, höjd och 

material. 

Alla dessa former påverkar varandra. Höga estetiska 

värden kan påverka fastighetspriset. Fastighetspriset i sin 

tur påverkar den funktionella blandningen, till exempel att 

kontor inte är ekonomiskt lönsamt. Det exakta måttet på 

blandningen går därför inte att definiera utan är beroende av 

stadens behov och områdets karaktär. Detsamma gäller för 

områdets täthet som inte går att ge en exakt siffra på. Olika 

former av bebyggelsestruktur ger olika känsla av täthet. Som 

oftast är hög täthet en efterfrågad stadsbyggnadskvalitet 

eftersom det skapar bättre underlag för verksamheter och 

service och fler besökande människor. Täthet i samspel med 

funktionsblandning anses ge ett minskat resande. Målet 

med att skapa en blandad stad är att skapa offentliga rum 

15 Boverket, 2002
16 Stadsbyggnadskontoret Göteborg, 2008
�� YIMBY, 2008

Bild7. Västra Hamnen i Malmö har vari-
erad arkitektur, en estetisk blandning.

Bild8. Avenyn i Göteborg. En funktions-
blandad miljö med bostäder, kontor och 
handel.
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för alla där det finns liv och rörelse på dagen och kvällen 

och närhet till vardagliga sysslor samt möjlighet att bo och 

arbeta i samma område. Blandstadsidealet anses av många 

vara ouppnåeligt men kan fungera som mål för kommuners 

stadsbyggande. Dock är det enligt de forskare och planer-

are, som deltog i seminariet som Boverkets rapport bygger 

på, varken genomförbart eller ofta önskvärt med en fullstän-

digt konsekvent integrering. 
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DAGENS 
TRAFIKPLANERING

Följande del kommer ta upp vilka aspekter som enligt da-

gens trafikteorier måste beaktas i stads- och trafikplanerin-

idag ligger till grund för vad man bör tänka på vid utform-

ningen av stadens trafiksystem; Tillgänglighet, Trygghet och 

Trafiksäkerhet och hur vi bör planera för att uppnå det trafik-

system som är önskvärt. Sedan undersöks de olika trafiksla-

gens behov, utveckling och konkurrenskraft. I detta avsnitt 

undersöks inte bara biltrafiken utan även kollektivtrafiken 

och gång- och cykeltrafiken, eftersom det är dessa trafik-

slag bilen till stor del konkurrerar med i staden. Vad som me-

nas med trafik i detta arbete är hur invånare väljer att trans-

portera sig i staden. 

TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet kan betyda flera olika saker och mätas på oli-

bland annat medborgare kan röra sig i de urbana miljöerna 

medan han på mikronivå beskriver relationen mellan indivi-

dens kapacitet och miljöns krav. När stadens tillgänglighet 

mäts använder man sig av faktorer som till exempel restid, 

kostnad, bekvämlighet och trygghet. Lokalisering av be-

byggelse har stor påverkan på tillgängligheten och en tät be-

byggelse med funktionsblandning skapar förutsättningar för 

fler kortare resor vilket i sin tur leder till en högre tillgänglighet. 

Olika medborgare ställer olika stora krav på tillgängligheten 

i staden. Det gäller framförallt funktionshindrade, barn och 

äldre. I en blandstad, där många varierande åldersgrupper 

vistas, krävs därför att de offentliga platserna och gaturum-

men planeras för att ge bra tillgänglighet. Närhet är viktigt för 



BILTRAFIKENS PÅVERKAN PÅ MODERN STADSPLANERING19

TEORIER

alla grupper vilket ställer olika krav på utformningen.1 

Den tillgänglighet som krävs för att nå service och de var-

dagsfunktioner människan behöver kallas den individuella 

räckvidden. Eftersom alla inte har tillgång till exempelvis bil 

blir då förutsättningarna olika för olika människor.2 Bland-

staden genererar också många olika mål, både inom och 

utanför området. På grund av detta måste bebyggelsen 

lokaliseras så att transporterna kan, med bra tillgänglighet, 

ta sig till de olika målen i staden. När många olika trafikslag 

ska fungera tillsammans i miljön är det lätt att barriärer kan 

uppstå för vissa, exempelvis blir en bilväg en barriär för de 

som måste korsa den. Barriärer kan tillslut göra att miljön blir 

oanvändbar även om den fortfarande till vis mån är tillgäng-

lig.3

 

Det nationella målet är att samhället ska vara tillgängligt för 

alla vilket sätter stor press på utformningen av ett område 

med blandade funktioner. Enligt TRAST krävs det att: ”trafik-

systemet utformas så att medborgarnas och näringslivets 

grundläggande transportbehov kan tillgodoses”4. Det är vik-

tigt att veta att trafiksystem och bebyggelse måste samverka 

för att nå målet med tillgänglighet. Kan inte transporter ta sig 

från start till mål kan inte heller staden fungera. Ett enhäl-

ligt svar på vad som skapar hög tillgänglighet finns inte. Det 

beror väldigt mycket på hur staden ser ut, vad för mål kom-

munen har med staden och vilket trafikslag det planerar för. 

Tillgängligheten påverkas alltså mycket av hur prioriteringar 

i transportsystemen görs och dess markanvändning.5

TRYGGHET
Hur vi upplever risker varierar från person till person. Vissa 

kan uppfatta risker som obehagliga medan andra tenderar 

att göra tvärtom. Trygghet kan höra ihop med till exempel 

hur vår kännedom, kunskap och kontroll ser ut inom olika 

1 Hydén et al, 2008
2 Stadsbyggnadskontoret Göteborg, 2008
3 Hydén et al, 2008
�� �����	
������������������
�� �����	
�����������

Bild10. En otrygg plats kan vara ex-
empelvis gångtunnlar som är en kon-
sekvens av en trafiksäkerhetsårgärd.

Bild9. Enligt Bengt Holmberg m.fl är det  
viktigt att skapa tillgänglighet för fram-
förallt barn, funktionshindrade och äldre.
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anknytning och att människors rädsla påverkas av platsen6. 

Det behöver inte betyda att det är den fysiska platsen som 

är skrämmande utan också den sociala platsen. Den sociala 

platsen formas av människors sociala relationer i rummet. 

Men trygghet handlar inte bara om rädslan för att bli utsatt 

utan kan också innebära osäkerheten kring om en resa går 

att genomföra utan att hinder uppstår på vägen. Detta kan 

vara särskilt angeläget inom de svaga grupperna, såsom äl-

dre och funktionshindrade. 

Precis som vissa platser känns mer otrygga än andra gäller 

detsamma för trygghetsaspekten bland olika transportme-

del. Bil är ett transportmedel som ofta känns tryggare än 

kollektivtrafik till exempel.7 Risken att skadas i trafiken är tio 

gånger större än att råka ut för våldshandlingar i det offent-

liga rummet. Detta har givit oss ett trafiksäkerhetstänkande 

som som har skapat otrygga platser som till exempel gång-

tunnlar, parkeringsanläggningar och hållplatser. Faktorer 

som ljus, människor och underhåll påverkar hur människor 

upplever tryggheten på platsen. En dåligt upplyst hållplats 

är ett återkommande exempel på en offentlig plats som 

kan inge obehag. Placering, utformning och utrustning av 

sådana platser är viktigt för hur den upplevda tryggheten 

blir. Detta gäller även förflyttningar till och från hållplatser. 

TRAST föreslår en nollvision för trygghet där ”Ingen ska på 

sikt hindras från att genomföra önskade resor eller aktiviteter 

på grund av otrygghet”.8

Trygghet påverkar människors resmöjligheter och vanor och 

är en viktig fråga för samhället. Oron att råka ut för en olycka 

begränsar människors rörelsefrihet i staden och kan leda 

till minskad livskvalitet. Otryggheten kan vara en faktor som 

minskar kollektivtrafikens attraktivitet. För att känna sig säker 

väljer trafikanten istället ett annat transportmedel. I trafiken 

uppstår också nånting som kallas för falsk trygghet. Enligt 

att korsa gatan utanför markerat övergångställe eftersom 

6 Hydén et al, 2008
�� ����������!�����"
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Bild11. Det sociala rummet kan också 
upplevas otryggt. Olika transportme-
del upplevs också på olika sett. Att åka 
kollektivt kan kännas mer otryggt än att 
ta bilen exempelvis.

Bild12. Mörka platser upplever många 
människor som väldigt otrygga
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uppmärksamheten hos de oskyddade trafikanterna då är 

större9. Falsk trygghet är en förklaring till varför säkerhet och 

trygghet inte går hand i hand. 

I TRAST ges ett enkelt exempel på en åtgärd för att minska 

otryggheten i en miljö där trafiken är blandad genom att se-

parera oskyddade trafikanter från motortrafiken och minska 

hastigheten. I Jönköping har kommunen satsat mycket på 

att öka attraktiviteten och tryggheten i kollektivtrafiken där 

hela resan från dörr till dörr ska fungera på ett smidigt och 

effektivt sätt. Åtgärder de har gjort är nya busslinjesystem 

och hållplatser med förbättrade informationssystem för att 

främja tillgängligheten och orienterbarheten och på så vis 

öka tryggheten för alla resenärer. Även fysiska platser som 

resecentrum och parker har byggts om för att främja detta 

ändamål liksom åtgärder som att försöka minska alla möjliga 

hinder på resans väg.10

TRAFIKSÄKERHET
Trafiksäkerhet handlar om både olyckor och skadade i 

trafiken samt den subjektiva säkerheten, alltså våra upplev-

elser av risker. Vägtrafikolyckor står för 18 procent av alla 

dödsfall i Sverige och är en av de största dödsorsakerna. 

Samtidigt räknas det som ett av de största hälsoproblemen 

i världen och miljoner människor dör i vägtrafikolyckor varje 

år.11 Trafiksäkerheten påverkar den sociala och ekonomiska 

hållbarheten. Den påverkar vår hälsa och trygghet samt att 

olyckor kostar samhället mycket pengar. Det handlar om 

att minska riskerna för olyckor i trafiken genom trafiksäker-

hetsåtgärder.12 Risken att råka ut för en olycka beror till stor 

del av vilket trafikslag trafikanten använder sig av. Räknat 

efter sträcka är motorcykel 200 gånger farligare än att åka 

buss. Inom tätbebyggt område är det gående, cyklande 

och mopedåkande som är inblandade i flest olyckor. Att åka 

buss är mindre riskfyllt och ger lindrigare konsekvenser jäm-

fört med andra färdsätt. Kollektivtrafikresenären råkar dock 

9 Hydén et al, 2008
10� �����	
�����������
11 Hydén et al, 2008
12� �����	
�����������

Bild13. Enligt Hydén är risken att råka 
ut för en olycka med moped upp till 200 
gånger större än med bussen.
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främst ut för olyckor på väg till och från hållplatsen. De flesta 

olyckorna drabbar bilresenärer vilket har sin förklaring i att 

den största delen av trafikarbetet sker med bil.13

Hastighet, alkohol och bilbälte är de tre områden som domin-

erar problembilden på trafiksäkerhetssidan idag. Hasti-

gheten räknas ofta som den enskilt viktigaste faktorn och har 

en stor påverkan på säkerheten. En sänkt hastighet ger bät-

tre reaktionsförmåga hos föraren samt minskar skadeföljden 

samband mellan hastighet och trafiksäkerhet. När hasti-

gheten förändras sker också en ändring av antalet olyckor 

i samma riktning som hastighetens förändring. Rapporten 

berättar också att sambandet är lika starkt i alla studier och 

gäller i alla sammanhang. Slutsaten är att en sänkning av 

hastigheten alltid leder till en ökad trafiksäkerhet.14

Trafikverket har gjort utredningar som visar att hastigheten 

inom tätorter ofta överskrids och att 10 procent överskrid-

er med minst 15 km/h. Detta är ett mycket stort säkerhet-

sproblem.15 I TRAST har Vägverket, enligt undersökningar 

om antalet dödade i olika kollisionshastigheter, kommit fram 

till slutsatsen att de flesta människor överlever då de blir 

påkörda i 30 km/tim men inte i 50 km/tim. I en miljö där trafik-

slag ska samspela och där det finns risk för kollision mellan 

skyddade och oskyddade trafikanter ska hastigheten därför 

aldrig överstiga 30 km/tim.16 Det är i tätorter de oskyddade 

trafikanterna drabbas hårdast av svåra olyckor. Hur stora 

riskerna är har ett starkt samband med hur stor tillgången är 

till ett bra gång- och cykelnät som kan täcka större delen av 

gång- och cykeltrafikanternas resbehov. 

I trafiksäkerhetsarbetet pratas det oftast om nollvisionen. 

Nollvisionen är det långsiktiga målet om att inga personer 

ska bli allvarligt skadade eller dödas i vägtrafiken. Enligt 

Trafikverket handlar det mycket om att förebygga att olyckor 

13 Hydén et al, 2008
14 Hydén et al, 2008
15 Hydén et al, 2008
16� �����	
�����������

Bild14. Mitträcke på farliga vägar är 
bara ett av många steg mot Trafikverkets 
nollvision.
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inträffar och det är också dem som har det övergripande 

ansvaret att utforma ett säkert trafiksystem, medan den en-

skilda människan bär ansvaret att följa lagar och bestäm-

melser. Exempel på åtgärder som tagits vid är mitträcken 

på landsvägar och hastighetssänkningar med hjälp av gupp 

förstå att det finns ett mycket komplicerat samspel i trafiken 

mellan människan, maskinen och miljön. Dessa kategorierer 

innehåller sen även flertalet subkategorier vilka alla krävs för 

att på ett mindre begränsat sätt kunna analysera hur och 

varför olyckor sker och förebygga dem. Samspelet formar 

ett system som fostrar oss som trafikanter. Det är till exem-

pel alldeles för enkelt att köra fort idag och i systemet är det 

accepterat att hålla en högre hastighet. Jämför det med hur 

den sociala acceptansen är när det gäller rattfylleri.17

Det finns ett par socialpsykologiska principer som spelar stor 

roll för trafiksäkerheten. En av viktigaste är riskkompensation, 

vilket innebär att när trafikanten känner sig säker oftare tar 

större risker. När förändringar sker i säkerhetsnivån förändrar 

trafikanten beteende. Detta är otroligt farligt, speciellt i sam-

spel med olika trafikslag. Lars Ekman gjorde på 1980-talet 

en studie vid institutionen för Teknik och samhälle, LTH, där 

han visade att risk för olycka var större för fotgängare när de 

passerade ett obevakat övergångsställe än ett signalregler-

at övergångsställe eller en väg utan övergångsställe över-

huvudtaget. Platserna utan övergångsställe var de minst 

riskfyllda platserna. Slutsatsen han fick fram av detta var att 

fotgängarna betedde sig annorlunda på de olika platserna. 

På ett övergångsställe togs därför större risker än på en plats 

utan övergångsställe. Innan regeln om att bilförare ska stan-

na och släppa fram fotgängare över övergångsstället kom 

till laga kraft var det riskfyllt att passera ett övergångsställe. 

Reglerna sa på den tiden att ”Bilföraren ska sakta in om fot-

gängare finns vid eller i närheten av övergångsstället”. Trots 

det var det, enligt en studie av András Várhelyi, bara en sjät-

tedel av bilisterna som saktade in och bara några få pro-

cent som stannade för att släppa fram fotgängaren.18 När 

�� Hydén et al, 2008
18 Hydén et al, 2008

Bild15. Lars Ekmans undersökning visar 
på att människor tar större risker på en 
plats med övergångsställe än en plats 
utan.

Bild16. Cirkulationsplats kan vara en ak-
tiv åtgärd mot ett säkrare trafiksystem.
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reglerna ändrades så mer än fördubblades andelen bilis-

ter som stannade för fotgängare. Trots detta ökade risken 

för fotgängare att skadas ytterligare. Det gällde främst då 

fotgängare precis kliver ut på övergångsstället. Detta är ett 

tydligt exempel på hur beteendet för trafikanter förändras 

när en modifiering av systemet sker. I och med lagändringen 

kände sig fotgängare säkrare och tog därför större risker. En 

annan viktig princip är spridningseffekten. Enligt en ameri-

kansk studie kan ett beteende i trafiken som är relevant i 

en specifik situation sedan användas i en situation där det 

är mindre relevant. I studien kunde forksarna se hur en ny 

motorväg fick medelhastigheten att öka även på omkringlig-

gande vägar. Effekten blir tvärtom på gator som ligger intill 

gator med farthinder, som till exempel gupp. De gator som 

då inte har farthinder får även de en minskning i medelhasti-

gheten.19

Det finns flertalet åtgärder att använda sig av för att öka 

trafiksäkerheten. Åtgärderna kan delas in i kategorier som 

aktiva, passiva samt räddning och rehabilitering. De aktiva 

trafiksäkerhetsåtgärderna kan sägas vara till för att förhindra 

att olyckor sker och minska riskerna. De passiva åtgärderna 

ska minska konsekvenserna av olyckor, och räddning och 

rehabilitering ska effektivisera omhändertagandet av per-

soner som drabbats av en olycka i trafiken. De aktiva åt-

gärderna kan vara hur korsningar, vägar och gator utformas. 

Mycket handlar om att minska exponeringenen av motor-

fordonstrafiken vilket kan göras genom en samordning av 

trafik- och bebyggelseplanering. Samtidigt ska man förbät-

tra möjligheterna för kollektivtrafiken samt gång- och cykel-

trafiken. Att minska de motoriserande transporterna ökar inte 

bara trafiksäkerheten utan når många andra mål också, som 

ökad tillgänglighet och trygghet samt en förbättrad miljö i 

staden. Människors vilja att röra sig i staden beror i hög grad 

på trafiksäkerheten. Staden blir mer tillgänglig för framförallt 

rörelsehindrade och barn som med en säker väg till skolan 

kan låtas gå dit på egen hand. Enligt en undersökning som 

19 Hydén et al, 2008

Bild17. Att separera trafikslagen åt kan 
vara ett sätt att skapa säkrare vägar.

Bild18. En säker stad är också en till-
gänglig stad. Föräldrar känner sig tryg-
ga med att skicka iväg barnen själva till 
skolan.
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trafikolycka i större städer än i övriga städer. Skillnader i 

trafikmiljö och infrastrukturen samt exponering och resvanor 

är de faktorer som är avgörande för risken. Det visade sig 

att i de större städerna var gång- och cykeltrafiken oftare se-

parerad från motortrafiken och andelen cyklister var större, 

vilket har en stor positiv påverkan på riskfaktorn.20 21

 

  

BILEN
Bilen är ett effektivt transportmedel och har gett oss möjli-

ghet att resa längre samt gett oss ökad rörelsefrihet. Trans-

porter av varor och gods har kunnat effektiviserats vilket har 

bidragit till en ökad ekonomi i västvärlden. Den fysiska pla-

neringen har, under andra halvan av 1900-talet, anpassats 

efter att tillgodose bilens behov och skapat tätorter som är 

funktionsindelade med långa transportavstånd vilket har satt 

det vardagliga livet i ett bilberoende. Att handla mat i de sto-

ra externhandelskomplexen kräver för de flesta att ta bilen 

på grund av avståndet. Samtidigt påverkar biltrafikens ut-

bredning andra färdmedels framkomlighet. Bilen kräver hun-

dra gånger så mycket mark för en person att ta sig till arbetet 

än vad en gående behöver.22 Även energiförbrukning är be-

tydligt mycket högre än andra färdmedel och bilen orsakar 

stor miljöpåverkan på grund av sina utsläpp. Dessutom utgör 

vägar barriärer för de oskyddade trafikanterna samt att bilen 

orsakar buller för stadens invånare och trängsel på stadens 

markyta. Trots alla bilens negativa påverkningar behövs den 

fortfarande i samhället för transporter och resor. Bilen som 

färdmedel kommer inte försvinna på en överskådlig tid. Pla-

neringen kommer fortsätta behöva beakta biltrafikens krav 

även om det enligt TRAST krävs att bilismens negativa kon-

sekvenser reduceras. Därför måste kollektivtrafikens, samt 

gång- och cykeltrafikens behov prioriteras över bilens för att 

gå ifrån den både fysiska och mentala dominans biltrafiken 

har i tätorter idag.23

20 Hydén et al, 2008
21� �����	
������������
22 Hydén et al, 2008
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I Sverige är biltätheten mycket hög i jämförelse internationellt 

sett. År 2007 var det 470 personbilar per 1000 invånare. I de 

tre största kommunerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, 

är bilinnehavet lägre än genomsnitt. Biltätheten har ökat sta-

digt ända sen efter andra världskriget och det finns inget 

som pekar på att den kommer sjunka. Biltrafiken varierar i 

tid och rum. Under sommar och vinter minskar trafiken på 

gator i bostadsområden. Trafikflödet på de statliga huvudvä-

garna är störst under sommaren. Det är främst fritidsresorna 

som bidrar till denna ökning. På vintern åker fler kollektivt 

vilket därför bidrar till en minskning av persontrafiken. Även 

mellan veckans dagar skiljer sig trafikflödet. På helgen är 

det betydligt fler fritidsresor än arbetsresor och mindre god-

strafik än på veckodagarna. Biltrafikens belastning varierar 

också i olika riktningar under korta tidsperioder. På cityga-

tor är riktningsfördelningen oftast jämn medan den är mer 

ojämn i tätorters ytterområden. Även olika delar av vägen 

är det dominerande färdmedlet både när det gäller antalet 

resor och resta kilometer. 

Antalet resor med bil varierar kraftigt beroende på var i Sver-

ige man befinner sig. I Lunds tätort är endast 28 procent av 

resorna gjorda med bil medan det i norra Sverige går upp 

till 60 procent. Enligt TRAST beror transportarbetet med bil 

på hur stor tätorten är och hur tät bebyggelsen är. Vad som 

påverkar användandet av bilen är bilinnehav, inkomst, barn 

och var man bor. Flera studier visar på att det är främst bi-

linnehavet som är det som påverkar valet till störst del. Har 

man tillgång till bil cyklar och går man i mindre utsträckning. 

24 

Det är mer vanligt att man använder bilen till fritidsresor och 

inköpsresor än arbetsresor. Detta kan bero på flera olika sak-

er. Kollektivtrafiken är oftast inte tillräckligt bra alternativ för 

att transportera sig till de resmål man gör på fritiden till ex-

empel. Den fysiska planeringen är också mycket avgörande 

för valet av transportmedel. Enligt Boverket är det viktigt att 

skapa närhet så att gång- och cykel är ett alternativ att före-

24� �����	
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Bild19. András Várhelyi skriver att en av 
bilens många nackdelar är dess mar-
kanvändning. Bilen kräver 100 gånger så 
mycket mark som en gångtrafikant.            

Bild20. En cykelreparatör i Lund har my-
cket att göra. Lund är känd för sin cykel-
tradition och ligger långt under genom-
snittet för antalet bilresor i landet.
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dra framför bilen25. Det räcker dock inte bara med närhet 

om inte utformningen är tilltalande. Enligt studier visar det 

sig också att parkerginsplatser är en avgörande faktor för 

valet av färdmedel. Hade det funnits fler parkeringsplatser 

som också är gratis hade fler valt att ta bilen till arbetsplat-

sen. Bilparkering är absolut en av de främsta faktorerna som 

bestämmer tillgängligheten för biltrafiken. Att begränsa till-

gången av parkeringar kan påverka mängden bilresor till 

området.26 27

När kommunen planerar för biltrafikens framfart krävs det att 

de beaktar flödet i trafiken och framkomligheten. Jag tänk-

te sammanfattande gå igenom en trafikflödesteori som jag 

hämtat från Trafiken i den hållbara staden.28 Trafikflödesteor-

in är grunden för att skapa en god framkomlighet på vägar-

na. Den behandlar främst hur trafiken fungerar tillsammans 

med de anläggningar som krävs för att skapa ett trafikflöde, 

det vill säga olika former av korsningar. I tätort är korsningar 

de platser i trafiken där det sker mest olyckor. Olycksrisken 

beror på antalet korsningar, avståndet mellan dem och på 

korsningens utformning. I teorin finns ett antal framkomli-

ghetsmått som måste beaktas vid analys av vägtrafikanläg-

gningar. För att läsa mer om begreppen hänvisas läsaren till 

”Trafiken i den hållbara staden”. Kapaciteten, belastnings-

graden, kölängden, fördröjning och efterliggningstiden är 

alla mått som bestämmer hur god framkomligheten är.29 Det 

handlar till exempel om hur stort antal som kan passera trafi-

kanläggningen under en viss tid, hur stor fördröjning anlägg-

ningen bidrar med i jämförelse med om den inte funnits och 

hur stor kölängden blir så att man kan säkerställa att den inte 

blockerar andra korsningar till exempel. 

Trafikflödet är produkten av hastigheten och tätheten. Det 

enklaste sättet att beskriva detta är helt enkelt att säga att 

när tätheten är så hög att hastigheten blir noll blir även trafik-

flödet noll. Trafikflödet kan sägas vara antalet fordon per tid-

25 Boverket, 2002
26 Hydén et al, 2008
��� �����	
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28 Hydén et al, 2008
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senhet. Då optimal hastighet samt täthet uppnås blir resul-

tatet också maximalt flöde. När till exempel signalreglerade 

korsningar stoppar flödet i ena riktningen kallas det för brutet 

trafikflöde. Den upplevda kvaliteten i korsningen beror då 

på fördröjningstiden. I en korsning där flödet är så stort att 

fordon alltid står väntandes för att ansluta till den överord-

nande strömmen är det tidsavståndet mellan två bilar som 

avgör när det väntande fordonet tar risken att ansluta sig. 

Olika sorters korsningar har olika hög kapacitet och det är 

betydande att anordna korsningar så att dessa skapar ett 

flöde i trafiken enligt flödesteorin. Har kommunen målet att 

minska biltrafikens intrång i stadsmiljön och höja attraktiv-

iteten hos mer hållbara trafikslag anser TRAST att man bör 

planera så att kapaciteten i bilnätet inte överstiger vad som 

är önskvärt.30

KOLLEKTIVTRAFIKEN
Kollektivtrafiken är ett färdmedel som erbjuder tillgänglighet 

till arbete, skola, vård, service, fritid och kultur med mera. 

Många är beroende av en fungerande kollektivtrafik, inte 

minst de som inte har körkort eller bil, men även de hush-

åll som har bil men som flera körkortsinnehavare delar på. 

Kollektivtrafiken främjar också ett jämställt samhälle då den 

erbjuder tillgänglighet för de grupper som oftast har lägre 

bilinnehav, bland annat kvinnor, ungdomar och låginkomst-

tagare. Jämfört med bilresor är resor med kollektiva medel 

mer energieffektiva, mindre förorenande och säkrare samt 

behöver inte ta upp den mängd yta som bilen behöver. 

Busstrafiken kan transportera mer än dubbla antalet per-

soner per timme, beroende på vad för sorts körfält det han-

dlar om, än bilen samt att den inte kräver ett flertal parker-

ingsplatser. I tätorten är kollektivtrafikens främsta uppgift att 

minska trängseln och förbättra miljön. Det finns alltså flera 

anledningar för samhället att stödja kollektivtrafiken. Statis-

tik visar på att kollektivtrafiken i tätorter har haft en negativ 

utveckling och har haft svårt att konkurrera med bilen. Enligt 

TRAST har 70 procent av resorna start och mål  i centrum. 

Anledningen till det är att i centrum är tätheten och funktions-

30� �����	
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Bild21. Många är beroende av en 
fungerade kollektivtrafik. En buss kan 
också ta mer än dubbla antalet passag-
erare per timme än vad bilen klarar av.
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blandningen hög. Det finns en stor koncentration av service, 

bostäder och handel. En tät funktionsblandad stad gör kolle-

ktivtrafiken till ett attraktivt alternativ till bilen.31 32

Resenärernas behov varierar beroende på ålder, kön, 

inkomst, biltillgång med mera. Vissa grupper är inte känsliga 

för priset utan är mer angelägna om att det ska gå snabbt 

och ha en hög turtäthet. Ungdomar till exempel är mer käns-

liga för priset på deras fritidsresor. Äldre vill inte ha långt 

gångavstånd till stationen men kan istället acceptera att 

resan tar längre tid. Den senare gruppen tillsammans med 

funktionshindrade har blivit särskilt uppmärksammade på 

senare tid. Enligt Sveriges lagstiftning ska fordon i kollek-

tivtrafiken vara anpassade efter dessa gruppers behov och 

krav. Det gynnar alla grupper eftersom om tillgängligheten 

är bra för funktionshindrade är den oftast bra för resterande 

samhällsgrupper.33 34

Vad som har störst påverkan på det kollektiva resandet är, 

som sagts innan, bilinnehavet. Det har även en stor påver-

kan på det totala resandet. Andra saker som påverkar det 

totala resandet är inkomst, familjestorlek, civilstånd, ålder 

och kön. Det totala resandet delas sedan upp i de olika 

trafikslagen och vad som väljs beror på en rad olika fak-

torer. Ett par exempel är reslängden, socioekonomiska fak-

torer, standard och kostnad. Reslängden har stor betydelse 

och desto längre resorna blir desto fler blir kollektivresorna. I 

mindre tätorter är kollektivtrafiken oftast lägre och människor 

upplever standarden som låg om inget internt kollektivtrafik-

system finns tillgängligt. Standarden påverkar resbenägen-

heten. Låg turtäthet med långa gångavstånd och flera byten 

ger en lägre benägenhet att resa med kollektivtrafik. När den 

totala restiden blir för lång blir valet av bil mer attraktivt. 35

Kollektivtrafiken är mycket beroende av bebyggelsens loka-

lisering och struktur eftersom den är linjebunden och kräver 

31 Hydén et al, 2008
32� �����	
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33 Hydén et al, 2008
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35 Hydén et al, 2008
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att flertalet resenärer använder sig av den. Innan bilen blev 

det dominerande färdsättet var städerna anpassade efter 

kollektivtrafikens behov eftersom det var det enda färdmed-

för att skapa effektiva linjenät. Den mest ideala bebyggel-

sestrukturen för kollektivtrafiken är ”bandstrukturen”. Be-

byggelsestrukturen löper då som ett långt band. Borås och 

Jönköping har båda bra strukturer som ger goda förutsättnin-

gar för kollektivtrafik. 

Bilens uppkomst har spridit ut bebyggelsestrukturen och 

gjort det svårt att försörja hela staden med kollektivtrafik. 

Inom tätorter är både tätheten och strukturen två viktiga fak-

torer. En tät bebyggelse ger mer underlag till kollektivtrafiken 

och gör det lättare att åstadkomma ett fungerade linjenät. En 

viktig del att tänka på vid planerandet av nya områden är hur 

busslinjen ska dras. Linjelängden, som är ett direkt mått på 

kostnaden, påverkas av hur områdets struktur är. Att planera 

för att nå den ideala formen kan spara mycket pengar. Sam-

tidigt är det mycket viktigt att tänka på gångvägarna till och 

från hållplatsen för resenärernas tillgänglighet och trygghet. 

Vid planering av ny bebyggelse är det viktigt att skapa möj-

ligheter för korta gångavstånd. Ett riktvärde att gå efter är att 

medelgångavståndet till hållplats ska vara högst 400 m från 

90 procent av bostäderna.36 37

GÅNG- OCH CYKELTRAFIKEN
Vad som skiljer gång- och cykeltrafikanterna från de övriga 

trafikslagen är att de är oskyddade i trafiken och är bland 

annat därför mer utsatta för skador vid eventuella olyckor 

samt även väder och vind. Enligt undersökningar kan cykel-

trafiken minska med 25-50 procent vid till exempel kraft-

igt regnfall. Däremot är gång- och cykeltrafiken det mest 

miljövänliga alternativet och ger mer direkta upplevelser av 

miljön. De ställer dock stora krav på miljöns attraktivitet och 

transportnätets genhet och avstånd. Topografi, lutning, vin-

36 Hydén et al, 2008
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terväghållning, belysning och övergångsställens utformning 

och säkerhet är exempel på vad som påverkar kvaliteten 

med att gå och cykla. Fördelarna med att gå och cykla kan 

jämföras med bilresans när det gäller smidighet. Trafikant-

en väljer själv vilken tid han eller hon vill resa. Inom tätort 

görs 25 procent av alla resor till fots och är det dominerande 

färdsättet vid korta avstånd. En bebyggelseutglesning led-

er till att antalet gångförflyttningar minskar. De vanligaste 

målpunkterna för de gående är parkeringsplats, stadscen-

trum, skola och busshållsplats. I centrum är de största af-

färstråken de som är mest befolkade av gångresenärer och 

likaså den kollektiva trafikens stationer och stora parkering-

sanläggningar. 

TRAST tar upp ett par områden där främst gångtrafiken har 

stor potential att kunna öka. Det är dels transport till skolan. 

Många föräldrar skjutsar sina barn till skolan eftersom de 

inte känner en säkerhet med att skicka iväg barnen själva. 

Säkrare gångväg till skolan kan öka tryggheten. Service- 

och inköpsresor är ett annat område som har potential. Fler-

talet av de korta resorna i detta slag görs redan till fots men 

andelen kan öka. De tar också upp hur en kombination av 

gång- och kollektivtrafik på sträckor längre än 5 kilometer är 

ett bra alternativ. Sist men inte minst så är en förtätning av 

städerna en faktor som gynnar gångtrafiken.38

I 2006 års Transportpolitiska mål står det att ”Transportsys-

temet ska utformas så att medborgarnas och näringslivets 

grundläggande transportbehov kan tillgodoses.” Ett av 

etappmålen handlar om att öka antalet resor med cykel, 

framförallt i tätort. Cykeltrafiken är högst i mindre tätorter och 

avtar med ökande stadsstorlek. Att öka andelen gång- och 

cykelresor ligger i samhällets intresse. Enligt Folkhälsoinsti-

tutet rör sig mer än hälften av Sveriges befolkning alldeles 

för lite fysiskt39. För lite fysisk aktivitet kan leda till sjukdomar 

som till exempel diabetes och stroke. En annan anledning till 

att fler gång- och cykelresor kan bidra till vinster i samhäl-

let är om bilresorna minskar. Inte bara det att miljömässiga 

38� �����	
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39 Hydén et al, 2008

Bild22. Enligt undersökningar av TRAST 
kan cykeltrafiken minska med upp till 50 
procent vid kraftigt regnväder.

Bild23. Stadens centrum är oftast det 
största resmålet för gång- och cykeltrafi-
kanter.
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vinster görs utan stora ytor, som annars är reserverade för 

bilar, kan frigöras och användas på andra sätt. På en park-

-

empelvis. De städer som har stor andel gångtrafik har oftast 

mer attraktiv och livfullare centrummiljö eftersom deras ytor 

istället kan användas till torg, parker och uteserveringar 

till exempel. Även ur jämställdhetssynpunkt är det positivt 

med bättre infrastruktur för gång- och cykeltrafiken. Stadens 

transportnät är allmänna platser vilket betyder att de är till 

för alla och inte bara för de som använder sig av bilen. Alla 

har nytta av ett fungerade gångtrafiksystem eftersom alla är 

gångtrafikanter. Det finns stora skillnader i cykelanvändan-

det mellan städer. I vissa städer finns vad man brukar kalla 

för cykeltradition. Här är andelen cykelresor högre på gr-

und av av att staden har egenskaper som gynnar cyklandet. 

Skillnaderna mellan städerna visar på att det finns potential 

till att öka cyklandet. 

Kollektivtrafikens standard och andelen biltrafik har stor 

påverkan på antalet gång- och cykeltrafikanter. Upp till 5 kil-

ometer anses vara ett bekvämt avstånd att färdas med cykel. 

De flesta resor med cykel sker till centrum, skola, arbetsplats 

och service. Vid hållplatser för kollektivtrafik krävs bra möj-

ligheter för cykelparkering för att uppmuntra att ta cykeln 

dit. Cykelresor utgör 12  procent av alla resor per år och 

utgör ännu större andel på kortare resor. Cykeln är ett my-

cket viktigt färdmedel för de personer utan körkort eller bil. 

Förutom att bilinnehavet påverkar om trafikanten väljer att gå 

eller cykla är även avstånd, restid, klimat och barriäreffekter 

faktorer som har stor påverkan. Genheten är också viktigt 

vilket innebär att vägen till målpunkter inte får ha för stor om-

väg i förhållande till fågelvägen. Barriärer försvårar tillgäng-

ligheten och kan vara gator och vägar med stort flöde av 

trafik. Eftersom både gående och cyklister representeras av 

många olika åldersgrupper är det svårt att tillfredställa allas 

behov fullt ut. Precis som med kollektivtrafiken är det därför 

en bra regel att utforma gaturummet efter de grupper som 

har det svårast att ta sig fram, till exempel barn, äldre och 

personer med funktionsnedsättningar. Att anlägga enskilda 

cykelstråk ökar både tillgängligheten och säkerheten och 

Bild24. En cykelparkering i Lund. Marky-
ta för cykelparkering är inte lika krävande 
som för bilparkering.
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minskar risken för olyckor. I TRAST går det att läsa om en 

vision som tagits fram för funktionshindrade som säger att 

”Alla trafikanter skall ha användbara förbindelser till stadens 

alla målpunkter”40. Detta är ett arbete som strävar efter att 

utforma samhället så att funktionshindrade i alla åldrar ska 

kunna bli fullt delaktiga i samhället. En vision som detta är ett 

bra stöd i den långsiktiga planeringen. 41 42

TRAFIKSLAGENS SAMVERKAN
När trafiken planeras och gaturum skapas tas mark i anspråk 

som kan sägas representera den offentliga platsen. Vilka 

som får använda sig av markens funktion bestäms av vad 

funktionen är, till exempel väg, gångväg, trottoar, parkering 

och så vidare. Hur vi planerar våra transportsystem påverkar 

också det offentliga livet i staden. Jag har tidigare gått ig-

enom att de offentliga platserna är tänkt att vara till för alla. 

Mycket arbete och planering läggs på att göra de offentliga 

tranportnäten tillgängliga, trygga och säkra för alla grupper i 

samhället. I detta kapitel tänkte jag undersöka hur vi i modern 

tid arbetar för att de olika trafikslagen ska kunna samverka 

på stadens offentliga platser, det vill säga gaturummen, med 

fokusering på tätort och områden med blandad bebyggelse. 

Alla trafikslag är uttryck för mänskliga aktiviteter. I TRAST kan 

går det att läsa om hur trafiksystemet ibland beskrivs som 

stadens blodomlopp43. Staden är beroende av fungerande 

trafik för att själv fungera. Men tar trafiksystemet över risker-

ar staden att förlora sin utveckling för en attraktiv och hållbar 

stad. I stadsrum där trafiken samverkar måste trafiksystem-

et vara balanserat. Det bestäms genom att planera utefter 

stadens förutsättningar, det vill säga efter vad stadens in-

vånare har för behov av förflyttning och hur trafikslagen kan 

fungera tillsammans. Inget trafikslag är uteslutande utan 

samtliga bidrar till trafiksystemets helhet. Idag är männis-

kans vardag baserat på kedjeresor där invånaren uträttar 

40� �����	
�����������������"�
41 Hydén et al, 2008
42� �����	
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Bild25. Vilket trafikslag är den offentliga 
platsen till för?
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flera ärenden och använder sig av olika trafikslag.44

60-talets funktionalistiska stadsplanering ledde bland an-

nat till att trafiksystemet har indelats hierarkiskt, från huvu-

dleder till bostadsgator45. Markanvändningen gick till förmån 

för bilens framkomlighet och gaturummen utformades med 

stora ytor för bilen som inbjöds till höga hastigheter. Samhäl-

let byggdes upp med förutsättningar att alla har tillgång till 

bil. Städerna blev funktionsindelade och tätorter glesades ut 

med långa avstånd mellan områden och dess målpunkter46. 

Till följd av detta blev att underlaget för kollektivtrafiken gle-

sades ut och gång- och cykeltrafiken blev ett mindre attrak-

tivt färdsett. Gatorna blev barriärer i staden och orsakade 

mycket bullerstörningar och fortsätter vara det än idag. 

I exempelvis Göteborg är det framförallt biltrafikens ytor 

som uppfattas som de största barriärerna47. Detta påverkar 

samtliga trafikanter som rör sig i staden. När bilen är domin-

erande i gaturummet minskar tillgängligheten för de andra 

trafikslagen. 

Det finns som sagt flera anledningar att planera för att min-

ska trafikens barriäreffekter. Om man ska vända trenden 

och planera för ett mer hållbart resande krävs det enligt 

TRAST att man prioriterar tillgängliga samt vårdade, trivs-

amma och trygga gaturum för gång- och cykeltrafikanter 

och kollektivresenärer48. I de allra flesta tätorter finns både 

ett behov och önskan att minska biltrafikens andel och öka 

gång-, cykel- och kollektivtrafiken. Ett sätt att göra detta är 

att skapa en blandning av funktioner på lokal nivå där trafik-

slag samutnyttjar ytorna men låta bilen vara en del av miljön 

utan att dominera gaturummet. Det finns flera exempel på 

områden där biltrafiken underordnats de gående som har 

gett lyckade resultat49. Strædet är en gata i Köpenhamn som 

en gång i tiden hade tung trafik men gjordes om till en gata 

där gående prioriterades. Det visade sig bli ett lyckat projekt 

med få trafikproblem. Blandningen av biltrafik, gående och 

44� �����	
�����������
45 Stadsbyggnadskontoret Göteborg, 2008
46� �����	
�����������
�� Stadsbyggnadskontoret Göteborg, 2008
48� �����	
�����������
49 Stadsbyggnadskontoret Göteborg, 2008

Bild27. Strædet är en före detta bilväg 
i Köpenhamn som gjorts om till en gata 
där de gående prioriteras.

Bild26. Göteborgs Stadsbyggnadskon-
tor anser att det är vägarna som är de 
största barriärerna i Göteborg.
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cyklister fungerar utmärkt och de flesta personer blev my-

cket nöjda med resultatet.50 

Samtidigt som transportsystemen skapat miljöproblem och 

bidragit till stadens utspridning har de också stor betydelse 

för det ekonomiska livet i staden. Industrier som tack vare 

samhällets utveckling kunnat öka i storlek och bli beroende 

av transporter kan inte lokalisera sig i den traditionella 

stadsmiljön. Samhällets ekonomiska grund är uppbyggt 

genom ett bilberoende och förändringar måste ske strate-

giskt.51

Hur transportsystemet i staden ska utvecklas beror på 

stadens situation och dess förutsättningar. Gång är mest 

konkurrenskraftigt på avstånd upp till en kilometer och cykel 

på avstånd på upp till fem kilometer. Kollektivtrafiken är det 

mest konkurrerande trafikslaget på längre avstånd. Trafik-

slagen har också olika förutsättningar i olika städer. Konkur-

renskraften beror mycket på hur bebyggelsen och trafiken 

är organiserad men också genom påverkan av beteendet.52   

Utifrån dagens kunskap är det kollektivtrafiknätets struktur 

som är en av de viktigaste planeringsfrågorna för att skapa 

ett hållbart resande. Enligt TRAST är det kollektivtrafikens 

behov som bör styra vår bebyggelses struktur och lokaliser-

ing samt även den lokala trafikinfrastrukturen. Restiden för 

varje person har under lång tid varit oförändrad. Skillnaden 

idag är att den enskilda individen reser längre sträckor. For-

skare är inte helt eniga om blandstaden minskar eller ökar 

resandet men att en stadsform som är tät och kompakt ger 

förutsättningar för en förbättrad kollektivtrafik, vilket är ett 

bärande argument för blandstaden som ideal.53

Enligt Jan Gehl leder användningen av platsen till hur plan-

eraren stukturerar den 54. Fler bilvägar leder till mer biltrafik 

och bättre förhållanden för cyklister leder till ökad cykeltrafik. 

Ett tydligt exempel är köpgatan Strøget i Köpenhamn, som 

50 Gehl, 2004
51 Stadsbyggnadskontoret Göteborg, 2008
52� �����	
�����������
53 Boverket, 2002
54 Gehl, 2004

Bild28. Strøget var en gång i tiden en 
väg trafikerad av bilar. Idag är den en-
dast till för de gående.

Bild29. Stora externa verksamheter 
skulle idag haft svårt att kunna lokalisera 
sig i den traditionella kvartersstaden. 
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efter att den gjordes om till endast en gata för gående och 

fick en maxkapacitet på 145 gående på en viss bredd per 

minut, ökade antalet gående och når under många dagar 

upp till sin maxkapacitet. Det är betydligt fler gående som 

använder sig av Strøget idag än innan omläggningen. Efter-

som gatan inte kan hantera fler gående ökar inte antalet, så 

har det varit i nära 30 år nu. Precis som tagits upp tidigare 

kan trafikslag samarbeta på samma yta vilket är ett sätt att 

minska biltrafiken och göra platsen mer tillgänglig för övri-

ga trafikanter. Ett ytterligare exempel på detta är Skvaller-

torget i Norrköping55. Principen för dessa platser går ut på 

att det både ska vara självklart och naturligt för bilförare att 

köra försiktigt. På Skvallertorget visade sig det att samspe-

let fungerade mycket bra mellan de olika trafikslagen och 

att hastigheterna var mycket låga. De nackdelar som följer 

kan till exempel vara att synskadade har det svårare att ta 

sig fram säkert. En bra miljö för de gående behöver alltså 

inte betyda bilfria gator men det gäller att planera utifrån de 

gåendes villkor. Platserna ska vara trygga och promenad-

att kommunen ska organisera stadsrummet med prioritet för 

fotgängare. De har satt upp ett par principer för att främja en 

gångvänlig stad. Det är ord vi hört förut som god framkom-

lighet, bekvämlighet, närhet, säkerhet och vacker miljö som 

exempelvis.56

 

När olika trafikslag blandas och samarbetar på samma yta 

kallar man det för trafikintegrering57. Integrering kan oftast 

vara ett naturligt inslag i vissa stadsmiljöer och förekommer 

som oftast i de centrala delarna av staden. När integrering 

sker ställs det högre kvar på gaturummets utformning och 

hastighetsanpassning än vid motsatsen separering. Vid se-

parering skiljs trafikslagen åt i tid och rum, till exempel trafik-

signal och cykelbana. Vid integrering är knutpunkter en viktig 

utgångspunkt för nätets uppbyggnad och deras lokalisering 

och utformning är viktig för att underlätta samverkan mellan 

trafikslagen. Med integrering i centrala stadsdelar är det vik-

tigt att synliggöra de oskyddade trafikanterna och göra dem 

55 Hydén, 2008
56� �����	
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��� �����	
�����������

Bild30. Gehl menar på att ju mer yta 
du ger till ett trafikslag desto större är 
chansen att trafikslaget ökar i antal.
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till en del av stadsmiljön. Om biltrafikanter är beredda på att 

möta cykeltrafik blir också olycksrisken mindre. När gång- 

och cykelbanor utformas så att de oskyddade trafikanterna 

färdas många tillsammans är det lättare att upptäcka dem. 

I “Trafiken i den hållbara staden” står det  att 20-30 procent 

av fotgängarnas personskador vid kollisionsolyckor sker då 

de krockar med cyklande58. Det kan därför vara nödvändigt 

att separera dessa trafikslag för att minska risken för oly-

ckor och samtidigt öka framkomligheten för cykeltrafiken. Ett 

tredje sätt att bygga upp trafiksystem är differentiering, vilket 

betyder i princip att snabbare flöden skiljs från de långsam-

mare. Trafikanten väljer då vilket trafiksystem som är mest 

relevant för hans/hennes behov. Att färdas utanför de cen-

trala delarna brukar oftast innebära större och snabbare vä-

gar medan trafikanterna använder sig av mindre vägar när 

de färdas inom de centrala delarna. Dessa tre aspekter; in-

tegrering, separering och differentiering, har varit centrala 

delar i den debatt som under senare år behandlat hur trafik-

system ska byggas upp.59

58 Hydén, 2008
59� �����	
�����������
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LITTERATURDISKUSSION

Nedan följer en kort diskussion om den litteratur som tagits 

upp i tidigare avsnitt.

Dagens syn på de olika trafikslagens prioritering i planer-

ingen verkar författarna ha en enad syn på. Biltrafiken tas 

oftast upp som ett problematiskt inslag i stadsmiljön. Däremot 

möjliggör biltrafiken effektivare och snabbare sätt att trans-

portera varor och människor vilket har ökat människors rörli-

ghet samt städers utveckling och ekonomiska tillväxt. Bilin-

dustrin är idag också en mycket stor arbetsgivare i Europa 

och är därför betydande för välfärden1. 1900-talets stadspla-

nering lade troligtvis en stor grund till dagens bilberoende 

samhälle. Många verksamheter och industrier har växt sig 

för stora för att någonsin kunna lokalisera sig i en traditionell 

stadsmiljö. Därför kan bilen ses som någonting som är här 

för att stanna en längre period och som samhället helt klart 

är beroende av. Det går därför inte att utesluta bilen, som ett 

av stadens viktiga transportmedel, i planeringen. Det TRAST 

tar upp som en viktig del bland annat i stadsplanering är att 

reducera de negativa effekterna bilen utgör i staden. Det är 

bilens fysiska och mentala dominans som måste försvinna, 

anser samtliga författare i föregående avsnitt,  bland annat 

för att skapa tillgänglighet och trygghet för övriga trafikanter. 

Stadsbyggnadskontoret i Göterborg anser att ett sätt att un-

derminera bilen är att skapa blandade funktioner och låta 

de olika trafikslagen samutnyttja ytorna och bara låta bilen 

vara en del av stadsmiljön. TRAST tar upp mycket liknande 

teorier men utesluter inte en separering av trafikslag efter-

som detta, menar dem, ökar säkerheten i trafiken. En negativ 

effekt av det kan vara att biltrafiken ökar. 

Exempel på detta tar Gehl upp och menar att andelen av 

ett visst trafikslag beror på struktureringen av markanvänd-

�� #$	�*�'�
��>���'��'����������
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ningen. Skapas mer plats för cyklister ökar andelen cykel-

trafikanter. Detta är värt att tänka på om stadsplaneraren 

genom separering skapar tillgängliga cykelleder vid sidan 

av bilvägen. Kommer trafikanterna välja cykeln eller bilen 

då det finns utrymme för båda trafikslagen? Troligtvis faller 

valet på bilen, om man ska tro Gehl, men beror såklart på 

många av de andra faktorerna som påverkar valet av färd-

medel. Att en ökning av biltrafiken definitivt inte är hållbart är 

TRAST tydliga med. Vad de menar med hållbart är inte helt 

klart, men kan tolkas som att stadens sociala och ekologiska 

utveckling försämras eftersom bilen har så många negativa 

effekter på dessa områden. Den utglesning av staden som 

skett har minskat underlaget för kollektivtrafik. Som jag tagit 

upp tidigare är kollektivtrafiken det absolut bästa alternativa 

färdmedlet för längre resor mot bilen. Därför behövs en väl 

fungerande kollektivtrafik. Det är därför flera kommuner nu 

har satt som mål att förtäta stadsdelar för att på så sätt höja 

underlaget. Eftersom en tät funktionsblandad miljö också 

kan hjälpa detaljhandeln att konkurrera ut externhandeln 

är det också ett sätt att minska bilberoendet. Men då krävs 

också en god tillgänglighet till detaljhandeln, vilket självklart 

måste beaktas då man strukturerar upp trafiksystemet. Det 

behöver inte heller alltid betyda att de boende väljer den af-

fär som är närmast lokaliserad.

  

Göteborgs Stadsbyggnadskontor kan tolkas vara relativt 

överens med Gehls tankar och menar att om gång- och 

cykeltrafiken prioriteras i gaturummet finns chansen att fler 

väljer att låta bilen stå. En miljö där gång- och cykeltrafik 

och biltrafik blandas behöver nödvändigtvis inte innebära en 

otrygg miljö för de oskyddade trafikanterna eftersom bilis-

terna då har större chans att vänja sig vid och acceptera ett 

samarbete mellan trafikslagen. Gehls tankar kan refereras till 

ett par gator i Köpenhamn, som till exempel Strædet, där ly-

ckade exempel på hur vägar omstrukturerats på de gåendes 

villkor. Men en kritik mot dessa teorier är att det inte alltid går 

att påtvinga människors val av livsstil. I Hammarby Sjöstad 

planerades det mindre parkeringar än vanligt med förhopp-

ningar om att de boende skulle ansluta sig till en bilpool. 

Detta resulterade då i att garage hyrdes ut i närliggande om-
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råden istället. En konsekvens som då skedde i Södermalm 

var att priserna på deras garage steg.2 Ett liknande problem 

går att finna i planeringen av BO01 i Västra Hamnen. Från 

början var det tänkt att området skulle ha 0.8 parkeringsplat-

ser per lägenhet. Förhoppningarna var att de boende skulle 

börja gå och cykla i betydligt högre skala. Det visade sig 

att så inte blev fallet och i senare planering av Västra Ham-

nen höjdes antalet till 1.1 platser per lägenhet. Sedan dess 

har det också byggts parkeringshus, bland annat Turning 

Torsos garage och Aktern, för att täcka upp parkeringsbe-

hovet3 4. Även om parkeringsplatser är en avgörande faktor 

för om trafikanten väljer att ta bilen eller inte och möjligtvis 

är ett styrmedel för att påverka biltrafiken är det alltså inte 

alltid självklart att kommunen kan bortse från det verkliga 

behovet. 

2 Boverket, 2002
=� �'??���
������
4 PMalmö, 2011
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DRIVKRAFTER I 
KUNGSBACKA

Kungsbacka är en kommun i Hallands län, lokaliserad strax 

söder om Göteborg. Kommunen har 75 055 invånare medan 

det i Kungsbackas stad bara bor 20 002 personer1. Detta 

på grund av att kommunen är väldigt utspridd med ett antal 

större orter placerade utmed kusten. Dessa orter utgör det 

största underlaget av de boende i kommunen. Kungsbacka 

stad är på så sätt mycket liten i förhållande till både kom-

munens yta och folkmängd. Kommunen vill dock satsa på 

att styra expansioner till centralorten och låta den växa sig 

till en storlek som bättre förhåller sig till kommunens storlek.2  

Ett sätt att göra detta är bland annat att förtäta stadsdelar 

och skapa funktionsblandade områden. Kungsbacka har 

idag många aktuella projekt inom centralorten. Ett av dem 

är Söderstaden som är ett bostadsområde lokaliserat söder 

om Innerstaden i Kungsbacka.  Syftet med området var att 

skapa en levande stadsdel som knyter samman Aranäsgym-

nasiet och Innerstaden och bygga vidare på dess befintliga 

struktur.3 Nedan följer en undersökning om vad Söderstaden 

är för typ av område och vilka drivkrafter i Kungsbacka som 

skapat det.

SÖDERSTADEN
Aranäs Stadsdel, där Söderstaden ingår, är ett omfattande 

projekt och är uppdelat i tre etapper med en sammanlagd 

-

dast etapp 1 och etapp 2 färdigbyggt. Enligt planen ska vån-

ingarna i bottenplan användas till butiker, verksamheter och 

utbildningslokaler vilket är en självklarhet för att kunna skapa 

ett funktionsblandat område. Exempelvis har ett av husen en 

förskola i bottenplan. Bostäderna är mestadels bostadsrät-

1 Kungsbacka Kommun, 2011
2 Kungsbacka Kommun, ÖP06
3 Kungsbacka Kommun, 2006

Bild31. Kungsbacka ligger ca 3 mil 
söder om Göteborg. Åsa, Onsala och 
Särö är några av de utspridda, större 
orterna som finns i kommunen

Bild32. Kungsbacka centralort är väl-
digt liten i förhållande till kommunens 
totala storlek. 
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ter men hyresrätter uppgår till ungefär en fjärdedel av utbu-

det. Över 80 procent av lägenheterna är 2 och 3 Rok och 

resten är större lägenheter. Etapp 2 innehöll en omfattande 

ombyggnad av infrastrukturen med en ny infartsled till In-

nerstaden och en helt ny trafikföring i denna del av staden. 

Etapp 3 kommer innehålla ett nytt bostadskvarter och ett 

parkeringshus längs med järnvägen. Söderstaden gränsar 

till grön- och parkområde i väst, Innerstaden med dess ser-

vice och butiker i norr och gymnasieskola, sportcenter och 

teater i söder. Närhet till ett rikt utbud av olika funktioner är 

alltså ett relativt tydligt inslag i stadsdelen.

KUNGSBACKAS BEBYGGELSEHISTORIA
Hur trafiken har påverkat planeringen av Söderstaden 

kan bero på relationen till omgivningen och stadens form 

och innehåll. Det kan därför vara betydande att undersö-

ka kommunens bebyggelsehistoria för att kunna få svar 

på frågeställningarna. Hur har Kungsbackas trafikstruktur 

utvecklats och vad för krafter har drivit på utvecklingen? 

Kungsbackas bebyggelsehistoria kan delas upp i fyra pe-

rioder; Före 1880-talet, 1880-talet till 1930-talet, 1930-talet 

till 1960-talet och 1960-talet till idag. Här följer en samman-

fattning om kommunens historiska utveckling. Informationen 

är främst hämtad från Kungsbackas Översiktsplan4 samt 

Kungsbackas hemsida.

 

FÖRE 1880-TALET

Under forntiden löpte två huvudvägar genom Halland. Via 

Regia är den äldsta och löper som så många andra gamla 

vägar över en höjdrygg, i detta fall över israndsbildningen 

Fjärås Bräcka. Under denna tid var Kyrkorna de viktigaste 

knutpunkterna och låg längs med vägarna. Vid den lite 

yngre kustvägen ligger idag några av Kungsbackas största 

tätorter, däribland Åsa och Frillesås. Gamla Särövägen och 

Gamla Onsalavägen var från 1700-talet två av Kungsbackas 

mer trafikerade vägar och kantades ändå in på 1900-talet 

av gästgiverier. Innan biltrafikens genombrott gick dock de 

4 Kungsbacka Kommun, ÖP06

Bild33. En förtätning av Kungsbacka 
centrum. Söderstadens lokalisering är 
mellan Innerstaden och Aranäsgymnasi-
et. De fyra kvarteren i centrum av bilden.

Bild34. En illustrationskarta över Söder-
staden. De fyra kvarteren byggda under 
etapp 2 är illustrerade med brun färg. 
Norr om planområdet ligger Innerstaden.
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bästa transportvägarna över vattnet. Både havet och sjösys-

temet runt Lygnern användes. Att Halland en gång i tiden 

tillhörde Danmark var ganska naturligt eftersom det var lät-

tare att färdas till sjöss än på land. Fram till 1850-talet låg 

bebyggelsen samlat i tätbebyggda byar. I några av byarna 

hade de kyrkan som mittpunkt, så kallade kyrkbyar. Vid den-

na tid genomfördes laga skiftet vilket ledde till att byarna 

löstes upp och bebyggelsen spreds ut. Kungsbackas när-

het till fjorden och åarna gav goda förutsättnignar för handel. 

Bondeseglegationen gjorde att Kungsbacka blev känt som 

en sjöfartsstad. En viktig hamnstad var under denna tid Gott-

skär som fungerade som central plats för fraktverksamheter. 

Kungsbacka drabbades år 1846 av en förödande brand som 

nästintill jämnade hela staden till marken. Den medeltida 

stadsstrukturen ersattes då av den nutida stadsstrukturen.

1880-TALET TILL 1930-TALET

Vid ångans intåg skapades tre nya viktiga kommunikation-

slinjer i Kungsbacka. Det var Västkustbanan, Säröbanan och 

ångbåtslinjen. Västkustbanan öppnades 1888 och gick då 

mellan Helsingborg och Göteborg. Samma år invigdes järn-

vägen i Kungsbacka. Kyrkbyarnas centrala roll ersattes av 

de nya samhällena som växte upp kring järnvägens knut-

punkter. Bättre kommunikationslinjer bidrog till att stadens 

badorter fick fler badturister under sommaren. I Särö star-

tades en badortsverksamhet redan 1839. En anledning till 

att ortens popularitet växte kan varit att Oskar II tillbringade 

sin semester i Särö. Säröbanan öppnades 1904 och var en 

passagerarlinje mellan Göteborg och Särö som främst an-

vändes av den välbärgade överklassen. Säröbanan lades 

ner 1965 och idag används banvallen som cykelbana. 

Fler och fler orter utvecklades till badorter i Kungsbacka. 

Hit reste välbärgat folk som såg möjlighet att kunna byg-

ga fritidshus vid havet. Kungsbackas utveckling var dock 

liten och hade en sen utveckling av industrier. Handel och 

hantverk var stadens dominerande näringsliv under lång tid. 

Vid sekelskiftet hade Kungsbacka mindre än 1000 invånare. 

Först under 1900-talet började en jämn befolkningsökning 

ske och den centrala tätorten utvecklades.

En karta över Kungsbacka före 1880-ta-
let då bebyggelsen låg samlad i byar. 
Huvudvägarna Gamla Särövägen, 
Kusthuvudvägen och Via Regia syns på 
kartan. Karta från ÖP06.

Ångbåtslinjen och Västkustbanan tillkom 
efter 1880-talet. Två viktiga kommunika-
tionslinjer under denna perioden. Ång-
båtslinjen är den vitstreckade linjen på 
bilden. Karta från ÖP06.

År 1713 var Kungsbacka en väldigt liten 
stad omgiven av jordbruksmark. Foto 
från FÖP 09.
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1930-TALET TILL 1960-TALET

Under denna tid började bilen bli allt mer betydande. Fritid-

shusbyggandet i Kungsbackas kustorter tar ordentlig fart 

tack vare bilens framfart men också på grund av att lagen 

om allmän semester träder i kraft. Marken längs kusten är 

fortfarande billig och bönderna ser inget värde i den obruk-

bara marken. Den växande medelklassen börjar nu bygga 

fritidshus i stor omfattning längs med kusten. Järnvägen får 

allt mindre betydelse och sommarturister väljer att ta bilen 

till Åsa och Frillesås och likaså i Gottskär där ångbåtsturen 

läggs ner. Staten gör stora satsningar på vägutbyggnader. 

Den dåvarande E6:an, Varbergsvägen, byggs om och rätas 

ut. Bebyggelsen sprider ut sig framförallt i de västra delarna 

men även längs kusten. Detaljplaner börjar upprättas även 

utanför tätbebyggt område och många av de tomter som 

finns idag skapades under denna period.

1960-TALET TILL IDAG

Det som idag är Kungsbacka kommun var fram till 1960 up-

pdelat i flera mindre kommuner. Kungsbacka som det ser ut 

idag fick sitt nuvarande utseende 1974. Enligt kommunens 

översiktsplan beror den sena utvecklingen av centralorten 

på att den varit klämd mellan de dåtida kommunerna Tölö 

och Hanhals och har på så vis inte kunnat växa. Därav fick 

Kungsbacka sitt säregna utseende med en mycket liten cen-

tralort. Fritidshusen börjar i stor omsträckning nu göras om 

till permanentboende. Detta kunde göras möjligt tack vare 

sanering av vatten- och avloppssystem. Bekvämt pendling-

savstånd och den långa kusten gjorde kommunen till en at-

traktivt alternativ och inflyttningar skedde explosionsartat. 

Sammanhängande bostadsområden för åretruntboende 

byggs ut i stor grad men är väl spridda över tätorterna. Mo-

torvägen byggs ut under 70- och 80-talen och ett pendeltåg 

tillkommer 1992 som förser kungsbackaborna med snabb 

transport till Göteborg. På grund av den explosionsartade 

utbyggnaden har Kungsbackas vägnät inte hunnit utveck-

las i samma takt. Förutom tillkomsten av motorvägen har 

vägnätet samma utformning som för 50 år sedan.

Efter 1930-talet läggs Säröbanan och 
ångbåtslinjen ner. Bilen blir ett växande 
transportmedel och fritidshusbyggandet 
tar fart i Kungsbacka. Karta från ÖP06

Den röda linjen på kartan visar E6:an 
som byggs ut under 1970-80 talet och 
1992 tillkommer pendeltågstrafiken. Nu 
börjar också befolkningsökningen ta fart. 
Karta från ÖP06.
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KUNGSBACKAS ÖVERGRIPANDE MÅL
Har trafikplaneringen i Söderstaden följt målen som är upp-

satta i Kungsbackas översiktsplan? För att få en förståelse 

för hur trafikplaneringsprocessen påverkats måste kommun-

ens mål för kommunikationer i staden undersökas. Detta ger 

ett svar på om Söderstaden bidrar till målen eller inte och om 

de var av betydelse för planeringen av stadsdelen. Informa-

tion är hämtad från Kungsbackas översiktsplan från 20065 

och den fördjupade översiktsplanen över Kungsbacka stad 

20096.

För Kungsbacka kommun är det bostadspolitiken som är en 

av de viktigaste framtidsfrågorna. Samtidigt som pressen är 

stor på bostadsmarknaden och det behövs planeras mer 

bostäder anser kommunen att en för stor expansion leder till 

oönskade effekter för staden. Infrastrukturen räcker inte till, 

trängseleffekter och miljöbelastning är exempel på effekter 

som översiktsplanen tar upp. De anser att det är viktigt att 

hitta en avvägning mellan en rimlig expansion och en sund 

bostadsmarknad. I översiktsplanen har de satt upp mål att 

bostadsbyggandet ska uppgå till ca 400 bostäder per år, 

vilket motsvarar ungefär 800-1000 personer per år. 

Enligt översiktsplanen vill Kungsbacka följa idealformen 

blandstaden. De påpekar att en blandad bebyggelse bidrar 

till en heterogen befolkningsammansättning och motverkar 

segregation, samt förbättrar möjligheterna för ett livslångt 

boende. Precis som tagits upp tidigare så anser även över-

siktsplanen att tryggheten och underlaget för service ökar 

då arbetsplatser och bostäder blandas. De påpekar också 

att den täta funktionsblandade kvartersstaden passar sig 

bäst i centrumnära lägen, vilket passar in på Söderstadens 

lokalisering. Kungsbacka kommun är mycket angelägna om 

att förtäta i redan bebyggd miljö och på lång sikt omvandla 

befintliga verksamhetsområden till mer blandad bebyggelse 

med bostäder. 

Trafiknätet i Kungsbacka stad är hårt belastat. Ytan är liten 

5 Kungsbacka Kommun, ÖP06
6 Kungsbacka Kommun, 2009
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i förhållande till kommunens invånarantal. Kommunen har 

som mål att göra centrumområdet mer fotgängarvänligt 

bland annat genom att uppföra parkeringshus i exempelvis 

centrumkärnans utkanter. Detta är en av huvudstrategierna 

för att avlasta trafiken från centrum och skapa en mer gång- 

och cykelvänlig miljö. De hoppas på att en rätt placering 

av parkering kan skapa bekvämligt avstånd för boende, 

företagare och kunder samtidigt som de begränsar tillgäng-

ligheten på Stortorget. En effekt av detta tror kommunen kan 

bli att många upplever det som att tillgången på bra parker-

ing ökar samtidigt som biltrafiken i centrum minskar. Ett mer 

gångvänligt centrum anser kommunen att det behövs för att 

klara av den kraftiga expansionen och för att ge miljön en 

mer stadslik prägel. 

Ett långsiktigt mål kommunen har är att skapa ett separe-

rat gång- och cykelvägnät där Kungsbackas tätorter binds 

samman. Vid ny bostadsbebyggelse ska det interna gång- 

och cykelnätet vara länket med det övergripande nätet. 

Kommunen har stora förväntningar på att biltrafikens ökning 

i kommunen ska minska och att andelen kollektivtrafikresor 

ska öka. K2020 är ett dokument de arbetat med där studier 

har gjorts över vilka de viktiga kollektivtrafikstråken och knut-

punkterna är. Dokumentet ska hjälpa kommunen att skapa 

ett tillgänligt kollektivtrafiknät. 

Kungsbackas innerstad har en väldigt karaktäristisk 

kvartersstruktur. Det är en småstadskaraktär som kommunen 

och medborgarna är väldigt måna om att behålla. Dock kan 

de områden som byggs intill innerstaden få en karaktär av 

en lite större stad. Enligt den fördjupade översiktsplanen för 

Kungsbacka stad fick just Söderstaden sin kvarterstruktur 

för att ge den centrumprägel och täthet som området be-

höver. Varför området behöver det är oklart. En tolkning är att 

anledningen till det är att vilja behålla kvartersstrukturen i in-

nerstadsnära områden precis som tagits upp tidigare. Målen 

med nya bostadsområden i Kungsbacka stad är att de ska 

ha blandade upplåtelseformer och lägenhetsformer, rikt ut-

bud av service, lämplig gestaltning, gång- och cykelvänliga 

områden med rimliga avstånd till kollektivtrafik, tillgängliga 

Bild35. Onsalavägen är en hårt belastad 
väg i Kungsbacka. En stor del av dessa 
pendlar till Göteborg. Vägen trafikeras 
dagligen av mellan 5 000 och 10 000 
fordon.

K2020 är ett projekt där kommunen un-
dersöker de viktiga stråken och knut-
punkter för kollektivtrafiken. På så sätt 
får kommunen bättre beredskap för att 
snabbt kunna öka kollektivtrafiken. Källa: 
FÖP09.
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och trygga miljöer samt att de ska ha tillgång till naturom-

råden eller park. 

I Kungsbacka stad ska trafikleder ha hög kapacitet med 

en utformning som ger hög tillgänglighet. Trafiklederna ska 

dra till sig trafik från andra vägar och ha relativt hög hasti-

ghet beroende på hur framkomligheten är. Korsningar med 

gång- och cykeltrafik bör vara planskilda och busshållplat-

ser ska byggas så de inte sänker framkomligheten. Detta 

står i Kungsbackas fördjupade översiktsplan. Vad som är 

mer relevant för Söderstaden är de övriga genomfartsvä-

garna. Dessa ska fungera som länkar mellan stadsdelar och 

ha gatukaraktär. Hastigheten är lägre och de är inte till för 

att dra till sig trafik. Här kan framkomligheten för biltrafiken 

minskas till förmån för kollektivtrafiken samt gång- och cykel-

trafiken. Enligt kommunen är planeringen för kollektivtrafiken 

viktigt att ta med från början i planeringen av nya områden. 

I dagsläget är busslinjenätet i Kungsbacka mest till för att 

transportera resenärer till pendeltåget. De anser att i Kungs-

backas utveckling kommer behovet av lokala resor inom tä-

torten att öka. Kollektivtrafiken måste kunna erbjuda bättre 

möjligheter för att resa mellan stadsdelar inom staden.

Sammanfattningsvis kan Kungsbackas översiktsplan, samt 

den fördjupade översiktsplanen, tolkas som att nya centrum-

nära områden ska vara funktionsblandade med olika upplå-

telseformer, som enligt den tidigare definitionen kan kallas 

blandstad. För att behålla karaktären från innerstaden ska 

dessa stadsdelar ha kvarterstruktur. Biltrafiken ska minskas 

genom att göra staden mer fotgängarvänlig. Genomfartsled-

er ska koppla samman stadsdelarna men inte fungera som 

uppsamlingsvägar. De ska ha låg hastighet men om bilen 

ska undermineras eller inte är oklart. Parkering ska ske utan-

för centrum men på ett bekvämt avstånd. Satsningar ska 

göras på kollektivtrafiken så att den fungerar som transport-

medel även mellan stadsdelar.

Bild36. En vision över hur Stortorget i In-
nerstaden kan tänkas se ut om ett par 
år. Idag är torgplatsen full av parkerade 
bilar.
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SÖDERSTADENS 
LOKALISERING OCH 
UTFORMNING

Den stadsdelen som analyseras i detta arbete, Söderstaden, 

kan sägas enligt Kungsbacka kommuns beskrivning, vara 

ett försök att skapa en tät blandad stad med syfte att inte-

grera med den redan befintliga Innerstaden. Här finns verk-

samheter, bostäder, skola, teater, sportcenter, nära till natur, 

förskola med mera. Stadsdelens struktur är främst inspirerad 

av Kungsbacka Innerstad. Som tagits upp i tidigare avs-

nitt så är den traditionella kvartersstaden inspirationskälla 

för den nutida blandstaden vilket går att applicera på just 

Söderstaden. Enligt definitionen passar stadsdelen av flera 

anledningar in rätt så bra i blandstadsformen. Söderstaden 

kan tänkas vara ett försök att förstora centrum och öka ska-

lan i Kungsbacka stad till en nivå som passar kommunen 

bättre. Men hur har transporter och vårt sätt att se på trafiken 

påverkat stadsdelen då?

KUNGSBACKA SOM BILSAMHÄLLE
Ur Kungsbackas historia kan man tolka att kommunens orter 

blivit väldigt utspridda samtidigt som centralorten är väldigt 

liten. Detta har skapat stora pendlingsavstånd för en stor 

del av kommuninvånarna vilket frambringar en stor mängd 

transporter mellan orterna. I en miljö där avstånden är långa 

krävs antingen ett bra utbud av kollektivtrafik eller bil som 

alternativ att färdas med, eftersom varken cykel eller gång är 

att föredra på längre avstånd. Bilens uppkomst är antagligen 

en stor anledningen till varför Kungsbacka fått utseendet det 

har idag. Men så länge inget bättre alternativ än bilen finns 

att tillgå kommer bilberoendet i kommunen att förbli högt. I 

Kungsbacka är bilanvändadet högre än genomsnittet i Sver-

Söderstaden, ett så kallat blandstad-
sområde. 6-7 våningar med traditionell 
kvartersstruktur. Aranäs Gymnasieskola 
skymtas i bakgrunden. Foto: Christoffer 
Thulin

Bild tagen från Kungsbacka Innerstad. 
Bakom träden syns ett av kvarteren i 
Söderstaden. Foto: Christoffer Thulin

I bottenvåningen finns verksamheter av 
olika slag. Tandläkare, frisör, förskola, gym 
med mera. Foto: Christoffer Thulin
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ige1. Det kan bero på att just avstånden i Kungsbacka är 

långa och att underlaget för kollektivtrafiken är dåligt. I över-

siktsplanen tar de till och med upp hur vägnätet är alldeles 

för undermåligt för att klara den kapacitet som det utsetts 

för. Det är en anledning till varför de har bromsat bostads-

byggandet i kommunen, även om trycker är stort, just för 

att komma ikapp med infrastrukturen. Pendlingen är också 

stor i Kungsbacka, framför allt till och från Göteborg. Av alla 

kommuner i Göteborgsregionen är det Kungsbacka som har 

störst arbetspendling till Göteborg2. En negativ effekt av det-

ta är att det skapas trafikstockningar varje dag på motorvä-

gen. Av flera olika anledningar är alltså andelen biltrafik idag 

för stor för vad som är hållbart i Kungsbacka.

 

Som tagits upp tidigare beror just bilanvändadet på en rad 

olika faktorer. En av dessa kan vara om invånaren överhu-

vudtaget har ekonomin som stödjer ett högt bilanvändande. 

-

backa en kommun med hög andel miljonärer, vilket kan 

vara en bidragande faktor till att biltrafiken är hög3. Det kan 

också bero på att underlaget för kollektivtrafiken är dåligt. 

Slutsatsen av detta är att Kungsbacka är i stort behov av ett 

större underlag av kollektivtrafikresenärer och en tätare stad 

med kortare avstånd, om de vill följa de mål som är satta i 

översiktsplanen. Söderstadens lokalisering kan alltså ur ett 

trafikperspektiv vara ett steg mot bättre transportlösningar 

för kommunen. En tätare stadsdel med närhet till olika sort-

ers funktioner skapar större underlag och kortare avstånd. 

Kungsbackas historiska utveckling har alltså skapat trafik-

problem som kommunen nu anser sig behöva lösa med 

hjälp av rationell planering. 

PÅVERKAN FRÅN ANGRÄNSANDE STADSDEL 
En ökad biltrafik är alltså problematiskt, inte bara enligt lit-

teraturen, utan också för Kungsbacka. I översiktsplanen går 

det att läsa att kommunen vill minska biltrafiken i staden. Låt 

oss undersöka om Söderstaden är ett steg i rätt riktning. En 

1 SCB, 2011
�� 7	�+
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3 SCB, 2011

Lägg märke till Kungsbackas höga bil-
trafikpendling och jämför med den låga 
andelen kollektivtrafikresor. Källa: Trafik-
kontoret i Göteborg.

Utpendlingen är stor i Kungsbacka kom-
mun. Över hälften av den arbetsföra be-
folkningen arbetar utanför kommunen. 
Källa: FÖP09.
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av de allra viktigaste faktorerna som påverkar biltrafiken är 

utbudet av parkeringsplatser.  I planeringen av Söderstaden 

verkar det som just parkeringsplatser har varit ett hett ämne. 

För det första vill kommunen skapa möjligheter för ett mer 

fotgängarvänligt centrum vilket de hoppas uppnå med park-

eringar i ytterkanten av centrumområdet, bland annat i form 

av ett parkeringshus. Detta för att säkerställa Innerstadens 

parkeringsbehov, vilket såklart kommer öka då kommunen 

växer samtidigt som Stortorgets parkering så småningom 

kommer avlägsnas.4 Att minska biltrafiken i centrumdelarna 

är en av kommunens huvudstrategier och något de anser 

vara väldigt viktigt för stadsmiljön. Att placera ett parkering-

shus i Söderstaden kan tyckas vara rätt enligt kommunen 

eftersom det då har nära anslutning till centrumdelarna. Men 

varför satsade kommunen så mycket på parkering om de 

samtidigt vill minska biltrafiken? Enligt Wingårdh är parker-

ing i Söderstaden en förutsättning för en livfull stadsdel5. Re-

dan i de första ritningarna av Söderstaden från Winghård 

var stora ytor reserverade för parkering.  I och med uppbyg-

gnaden av Söderstaden beräknades parkeringsbehovet helt 

enkelt öka. Förutom det planerade parkeringshuset så togs 

mycket mark i anspråk för stora ytor parkering och många 

av de nya gatorna har kantstensparkering. De boende har 

egna parkeringsgarage under kvarteren. Kungsbacka kom-

mun verkar i alla fall varit medvetna om att det är svårt att 

påtvinga människor nya vanor. Eller så har de inte reflek-

terat över hur stor påverkan parkeringsplatser har på bilan-

vändandet. Den mest rimliga förklaringen kan nog vara att 

kommunen inte tror sig att med hjälp av Söderstaden minska 

det totala bilanvändandet. Deras mål är att minska trafiken 

i centrum. Att skapa Innerstadens parkeringsbehov i stads-

delens ytterkanter, med behagligt gångavstånd, kan vara en 

lösning på problemet. 

I en undersökning gjord av Stephan Ekstedt, angående 

parkeringsbehovet i Söderstaden, var även Innerstadens 

parkeringsbehov inräknat6. Han räknade på behovet av 1.5 

platser per lägenhet vilket är en relativt hög siffra, speciellt 

4 Kungsbacka Kommun, 2005
5 Kungsbacka Kommun, 2005
6 Ekstedt, 2005

Parkering. Stora ytor parkering har 
anlagts i områdets östra delar. Etapp 
3 kommer ta en del av marken till fler 
bostadshus. Parkeringsplatserna ersätts 
då av ett parkeringshus. Foto: Christoffer 
Thulin

Gaturummet. Det finns gott om plats 
att parkera inne i området. Under kvar-
teren finns det parkeringsgarage för de 
boende. Foto: Christoffer Thulin
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om vi jämför med vad de räknade med i Västra Hamnen. Han 

grundade det på det rådande bilinnehavet i Kungsbacka, det 

centrala läget samt en förhoppning om ett samutnyttjande 

av parkeringsplatser mellan boende och verksamheter. Den 

slutgiltiga behovet räknades till 1249 parkeringsplatser. To-

talt antal nytillkomna parkeringsplatser i Söderstaden kom-

mer uppgå till 1264. Kungsbacka kommun verkar alltså inte 

vilja riskera liknande konsekvenser som drabbade Västra 

Hamnen och Hammarby Sjöstad. Istället byggs det fler park-

eringsplatser än vad behovet i teorin anses vara, som sam-

tidigt är beräknat med en relativt generös siffra. Samman-

fattningsvis kan detta tolkas till att kommunen i detta fall inte 

använder sig av parkeringsplatser som ett verktyg att styra 

den totala andelen biltrafik. Eftersom bilanvändandet i kom-

munen är högt måste där finnas tillräckligt med tillgängliga 

parkeringsplatser. Placeras dessa i Innerstadens ytterkanter 

finns det också en chans att trycket på centrumvägarna min-

skar. 

PRIORITERING AV GATURUMMET
Söderstadens placering kan tyckas vara väldigt intressant 

inte bara på grund av resonemanget om parkeringens be-

tydelse. Stadsdelen är lokaliserad just för att skapa en förtät-

ning av centrum samtidigt som en omfattande ombyggnad 

av vägnätet tilkommer just för att kunna hantera en större 

kapacitet. En av de största infartslederna till Innerstaden 

jämnas med marken och istället skapas ett trafiksystem 

som går rakt igenom Aranäs Stadsdel och fungerar som ny 

-

belriktade7. Aranäs KB är ett bostads- och lokalföretag i 

Kungsbacka. De äger en av fastigheterna som gränsar till 

Söderstaden i norr. Under programtiden hade de åsikter om 

huruvida bilen framkomlighet på en av de två huvudgator-

na skulle prioriteras. De ville helt enkelt enkelrikta gatan för 

att trafiken skulle komma längre ifrån deras fastighet sam-

tidigt som gångbanan kunde breddas.8 Huruvida detta är 

en berättigad åsikt från Aranäs eller inte tänker jag inte gå 

�� >$���)�D
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8 Kungsbacka Kommun, 2006

Infartsled. Den nya infartsleden som går 
genom Aranäs Stadsdel. Gaturummet 
ger gott om plats för alla trafikslag. Foto: 
Christoffer Thulin.

Gaturummet. En trottoar för gående 
i området. De olika trafikslagen är se-
parerade med hjälp av markbeläggning. 
Foto: Christoffer Thulin.
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in på. Däremot nekade kommunen till att enkelrikta någon 

av gatorna. Anledningen till detta var att de anser att det 

motverkar områdets syfte vilket var att integrera med In-

nerstaden. Kommunens svar var därför att alla gator måste 

vara dubbelriktade. Bilens framkomlighet verkar alltså vara 

en viktig prioritering i området, även om det i vägnätet regel-

bundet förekommer cirkulationsplatser och gupp som både 

sänker farten och ökar trafiksäkerheten. En enkelriktning av 

gatan hade antagligen gjort den mer gångvänlig, i stil med 

Storgatan i Kungsbacka, som är i min personliga iakttagelse 

Innerstadens mest besökta av gångtrafikanter. Detta är dock 

min egen uppfattning och ingenting som det finns statistiskt 

belägg för.

Eftersom alla gator inom området är dubbelriktade tar bil-

trafiken stor plats i gaturummet och kan ses som det domin-

erande trafikslaget. Det ges dock plats för gång- och 

cykeltrafiken, både med ytor för cykelparkering och för två 

centrala gång- och cykelleder. Ett huvudstråk för gång- och 

cykeltrafiken kommer från Innerstaden, över gångbron vid 

Söderå, och fortsätter genom kvarteren rakt mot skolans en-

järnvägen och ansluter till Söderstaden. Gaturummet är dock 

separerat, antagligen för att framkomligheten för biltrafiken 

inte får försämras. Detta tar kommunen upp i bland annat 

den fördjupade översiktsplanen och skriver att busshåll-

splatser inte får byggas så de minskar framkomligheten för 

andra trafikslag. Å andra sidan skriver Bengt Holmberg om 

hur exempelvis utformningen av busshållsplatser kan vara 

ett bra sett att prioritera kollektivtrafiken och andra trafikslag 

genom att bygga dessa så de sänkar hastigheten för bil-

trafiken. Ett exempel är den så kallade timglashållplatsen, 

där hållplatsen på båda sidor av vägen byggts ut. Detta ska-

par också en säkrare trafikmiljö för passagerarna som stiger 

av och på bussen.9 Ännu en gång visar det sig att den höga 

andelen biltrafik tydligen måste få ta sin plats. Stadsdelen 

visar inga tecken på underminering av bilen och att nå ett 

minskat bilanvändande enligt Gehls teorier framkommer inte 

heller.

9 Hydén et al, 2008

Dubbelriktade vägar. Alla bilvägar i 
området är dubbelriktade med motiver-
ingen att området ska kunna integrera 
med Innerstaden. Foto: Christoffer Thulin.

Gaturummet. Ett smalare gaturum i om-
rådet. Dubbelriktade vägar med kant-
stensparkering. Foto: Christoffer Thulin.
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Som medborgare vill du ha möjlighet till att kunna röra dig 

tryggt och säkert i staden. Vad vi lärt oss i detta arbetet är 

att det finns en rad olika faktorer som påverkar hur vi tar 

oss fram i staden och den tillgänglighet som en stadsdel 

har att erbjuda. Både politiker och tjänstemän är måna om 

att skapa ett tryggt, tillgängligt och säkert trafiksystem. Men 

vad prioriterar dem? Dessa aspekter används flitigt i dagens 

stadsplanering och det är just balansen mellan dem som 

avgör hur vi som användare av transportsystemet upplever 

det. Det är samtidigt stadens förutsättningar och kommun-

ens mål som avgör vilka prioriteringar som måste göras. 

Efter att ha undersökt hur trafiken påverkar vårt sätt att plan-

era i modern tid visar det sig att trafiken snarare påverkar 

utvecklingen av våra planeringstrender eller ideal, än själva 

stadsdelens utformning i sig. Blandstaden är ett begrepp 

som uppkommit som reaktion mot de tidigare planering-

strenderna. Genom förtätning ska kommunerna idag lösa 

många av stadens problem som det funktionalistiska och 

då rationella planeringsidealet skapat, i form av trafikens 

påverkan. Hade det inte varit för bilens explosionsartade 

uppkomst hade funktionalismen kanske inte haft den påver-

kan på utvecklingen av städer som den trots allt fick. Bilens 

framfart har kanske varit en av de krafter som har haft störst 

påverkan på hur vi bör och vill planera städer de senaste 

hundra åren. Det kanske därför inte är så konstigt att dis-

kussionen i föregående kapitel blev väldigt fokuserat på just 

stadens bilanvändande. Det är bilen som står för den störs-

ta påverkan på staden och det är också bilen som oftast 

sätts mot de andra trafikslagen. Förändras bilanvändandet 

så förändras möjligheterna för de andra trafikslagen. Så en-

kelt är det. När andelen biltrafik är hög sätts därför målen 

att sänka biltrafiken och ge plats för de övriga trafikslagen 

och på så sätt hoppas planerare lösa många av de problem 

staden har idag. Trafikens utveckling kanske påverkar den 
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övergripande planeringen och hur vi ska tänka mer än just 

utformningen av en stadsdel. I Kungsbackas fall är målet 

enligt översiktsplanen att minska biltrafiken medan de i pla-

neringen av Söderstaden lät bilen fortsätta vara det domin-

erande trafikslaget. Gång- och cykelleder planerades in för 

att skapa ett övergripande nät men prioriteras inget vidare i 

områdets gaturum. 

Kungsbacka kommun planerar och prioriterar för bilens till-

gänglighet. Det är som sagt kanske inte så konstigt med 

tanke på att Kungsbackas utveckling antagligen aldrig 

hade varit densamma utan bilen. Utvecklingen har på sikt 

skapat ett bilberoende som kommunen nu inte kan bortse 

ifrån. Kungsbacka kommer förmodligen under en längre tid 

framöver fortsätta vara en pendlingskommun där bilen är ett 

konkurrerande alternativ till de andra trafikslagen. Det bev-

isar att staden eller kommunens historiska utveckling och 

befintliga tillstånd kanske har den största påverkan på hur 

stadsdelar och deras trafiksystem planeras. Beroende på 

hur stadens befintliga trafiksystem ser ut så måste nya stads-

delar och områden som ska byggas anpassa sig efter detta. 

Ett exempel är Kungsbackas hårt belastade vägar och ytor 

för parkering i Innerstaden, där kommunen istället vill skapa 

en mer gångvänlig miljö, för att på så sätt skapa en mer bilfri 

stadsmiljö i centrum. Söderstaden får istället ta över biltrafik-

ens belastning från Innerstaden och stora ytor med parker-

ing måste anläggas. Den totala andelen biltrafik minskar inte 

utan flyttas bara från ett område till ett annat. Detta har haft 

stor påverkan på utformningen av Söderstaden.
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