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SAMMANFATTNING

I dag finns det en uttalad önskan på många håll att minska biltrafiken i de 

svenska städerna till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafiken. Trots 

detta sker väldigt lite i praktiken och utvecklingen går snarare mot en 

ökad bilanvändning. Ur denna paradox har idén om bilfria stadsmiljöer 

vuxit sig allt starkare under de senaste åren i ett flertal europeiska länder, 

däribland Tyskland, Österrike och Storbritannien. I Sverige verkar dock 

bilfria utvecklingsprocesser fortfarande vara en marginell företeelse, 

varför det finns ett behov av att undersöka hur en attraktiv bilfri 

stadsutveckling skulle kunna se ut i ett svenskt sammanhang. Det här 

arbetet syftar därför till att undersöka och utreda begreppet “en attraktiv 

bilfri stadsutveckling” och som ett led i detta testa konceptet på en 

medelstor svensk stad, i det här fallet Kristianstad. Uppsatsen söker svar 

på följande frågeställningar:

Vad innebär en bilfri stadsutveckling? Vilka problem/fördelar skulle en 

sådan utveckling medföra? 

Vad finns det för olika bilfria åtgärder och vilka av dessa är lämpliga att 

använda i en svensk stadsutvecklingskontext?

Vilka förutsättningar krävs för att skapa en attraktiv bilfri stadsutveckling? 

Hur skulle en definition av en sådan utveckling kunna se ut, och vad för 

slags åtgärder skulle den föra med sig för Kristianstad?

Vilken utvecklingspotential har gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafiken och 

vilken roll skulle dessa spela i en attraktiv bilfri stadsutveckling?

Vilken roll kan den fysiska planeringen spela i sammanhanget?

Arbetet visar att det finns en rad olika bilfria åtgärder – från sådana som 

försvårar för biltrafiken men som inte innebär ett absolut förbud, till 

permanenta lokala och storskaliga åtgärder – varav många skulle kunna 

användas i svenska städer för att skapa attraktiva miljöer. Arbetet visar 

också att bilfria områden har såväl fördelar som problem i jämförelse med 

“traditionella” stadsmiljöer, men att de flesta av problemen skulle kunna 

överkommas genom smarta lösningar.

I arbetet konstateras det att det finns en stor utvecklingspotential för 

såväl gång-, cykel- som kollektivtrafiken. Trots detta bedöms de inte helt 

kunna ersätta biltrafiken, varför den senare också bör få plats i en attraktiv 

bilfri stadsutveckling, om än underprioriterad övriga transportslag. En 

viktig del i arbetet med att skapa attraktiva bilfria stadsmiljöer är att 

olika samverkande strategier används, vilket också är utgångspunkten 

i den definition som föreslås. Definitionen lyfter också fram vikten av 
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tydliga visioner och mätbara mål, att förutsättningar skapas för en tät och 

blandad stad, att stadens roll som mötes- och handelsplats stärks. Med 

mera.

När kopplingen görs till Kristianstad föreslås såväl olika samverkande 

strategier som olika fysiska bilfria åtgärder. Arbetet ger bland annat 

förslag på vad en trafikplan i Kristianstad bör innehålla, hur det befintliga 

gågatunätet kan utvecklas samt var de första bilfria bostadsområdena 

skulle kunna lokaliseras. Examensarbetets tidsram tillåter dock enbart 

förslag på en övergripande nivå eftersom detta är ett utredande arbete.

I arbetet dras slutsatsen att det största hindret mot en attraktiv bilfri 

stadsutveckling troligtvis är avsaknaden av en politisk vilja och ett politiskt 

mod. Bilen har traditionellt sett varit starkt förknippad med en ekonomisk 

utveckling, varför förslag på begränsningar mot bilen ofta väcker 

ekonomiskt baserade argument. Studier visar dock att införandet av 

bilfria miljöer nästan alltid tycks leda till att den lokala ekonomin stärks. 

Det är också något oklart vilken vilja det finns bland de svenska städernas 

invånare att införa bilfria miljöer i en större omfattning. Den fysiska 

planeringen bör dock utforma (samverkande) strategier och planer som 

skapar förutsättningar för en bilfri stadsutveckling eftersom en sådan med 

stor sannolikhet skulle vara attraktiv i många avseenden och för många 

människor. 



8



9

INLEDNING

BAKGRUND 

MASSBILISMENS FRAMVÄXT OCH DESS PÅVERKAN PÅ DE SVENSKA 

STÄDERNA

Så sent som vid det förra sekelskiftet var bilen ett högst ovanligt inslag 

i de svenska stadsmiljöerna. Från mitten av 1800-talet till början av 

1900- talet var tågtrafiken det dominerande färdsättet för längre resor, 

medan man främst färdades med cyklar, droskor, i vissa fall spårvagn, 

eller till fots inne i städerna (Ingmarsson 2004). Vid den här tiden var 

också järnvägsinvesteringarna betydligt större än vägbyggandet, men 

en allt mer utbredd spårtrafik ställde samtidigt nya krav på vägarna 

för att säkra framkomligheten mellan de olika stationssamhällena 

(Kågesson 2007). De första bilarna började rulla på de svenska vägarna 

vid sekelskiftet, men det är först på 1920-talet som man kan tala om 

en bilism i en mer omfattande utsträckning. Tidigare ansågs bilen vara 

en ren nöjesmaskin; en lyxprodukt för överklassen och mestadels 

främmande för allmänheten (Ingmarsson 2004). Vid den här tiden var 

bilen kontroversiell och ofta starkt kritiserad, inte minst på landsbygden 

där den ansågs högljudd och störande för hästtrafiken. Bilismen var till 

en början därför ett stadsfenomen, men på 1920-talet expanderade den 

ut över ett allt större område samtidigt som trafiken i städerna också 

ökade. Orsakerna till detta var flera. Som tidigare nämnts rustades många 

av landets vägar upp vilket skapade förutsättningen för ett mer regionalt 

bilåkande. I takt med att produktionskostnaderna minskade fick allt fler 

råd att skaffa bil. Samtidigt föddes ett antal organisationer som hade 

till uppgift att propagera för ett ökat bilanvändande, som till exempel 

Svenska Vägföreningen och Motormännens Riksförbund (Kågesson 2007). 

Att den allt mer framträdande modernismen omfamnade bilen spelade 

också en viktig roll för att påskynda dess utveckling. 1926 fanns det 120 

000 registrerade motorfordon i Sverige, vilket kan jämföras med endast 

5000 tolv år tidigare (Kågesson 2007). Biltrafikens utveckling hejdades 

av andra världskriget, men tog åter fart under 1940-talets andra hälft 

och då med besked. Åren mellan 1950 och 1970 brukar betecknas som 

bilismens guldår i Sverige och det var under den här tiden som landets 

bilsamhällen utvecklades, samhällen som i många fall är intakta än 

idag (Ingmarsson 2004). Bilen blev en viktig ingrediens i strävan mot 

folkhemmet, vilket bland annat manifesterades i miljonprogrammet som 

i stor utsträckning präglades av just bilsamhället (Kågesson 2007). Bilen 

blev en symbol för sin tid och gav uttryck åt den teknikoptimism och 

framtidstilltro som formade tiden i mitten av 1900-talet. Plötsligt ville 

alla skaffa bil; politikerna talade om den som en demokratisk kraft och 

hela samhället anpassades därefter. Mellan åren 1946 och 1976 ökade 

antalet personbilar från 140 000 till cirka 2,9 miljoner (Ingmarsson 2004). 

Massbilismen var ett faktum.
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Med massbilismens intåg förändrade inte bara våra möjligheter att 

förflytta oss utan också synen på städerna och hur dessa skulle byggas 

upp och användas. Stadsplaneringens ideal har kontinuerligt genomgått 

förändringar alltsedan de första planlagda städerna tog form under 

antiken, men det är svårt att se någon annan lika radikal och omvälvande 

förvandling än den som skedde under mitten av 1900-talet genom 

bilsamhället. Sveriges äldsta städer grundades under medeltiden, 

vilka ofta kännetecknas av oregelbundna gatumönster med en central 

marknadsplats, inramad av kyrkan och rådhuset, från vilken smala gator 

slingrar ut mot en stadsmur eller vall (Wahl & Jonson i Hydén m.fl. 2008). 

De smala, krokiga gatorna tillät i stort sett endast gångtrafik, varför 

detta också blev det dominerande transportslaget innanför murarna. 

Under renässansen blev åter antikens ideal styrande; det var viktigt att 

städerna uttryckte makt vilket bäst manifesterade genom breda och 

raka gator. Rutnätsplanen blev än en gång populär och ett ökat fokus på 

estetik framlyftes, vilket i många fall innebar att besökare skulle färdas 

mellan stadens pampigaste byggnader via mäktiga huvudgator (Wahl 

& Jonson i Hydén m.fl. 2008). Medeltidsstadens oregelbundenhet var 

dock i många fall fortfarande bevarad, och trafiken hade ännu inte något 

större inflytande på stadsbyggandet. Detta skedde först under 1700- och 

1800-talet när gatorna och torgens utformning blev allt viktigare, vilket i 

många fall resulterade i ett mer omfattande och sammanhängande nät av 

offentliga platser, dit inte minst gatan räknas (Wahl & Jonson i Hydén m.fl. 

2008). Under den här tiden genomgick också många europeiska städer 

en kraftig befolkningsökning. Dels var den allmänna befolkningstillväxten 

enorm, dels sökte sig allt fler människor från landsbygden till städerna 

som en naturlig följd av den industriella revolutionen. Industrialiseringen 

satte också direkta spår i städerna genom exempelvis järnvägsstationer 

med omfattande spårområden samt stora industribyggnader. Den 

ökade trångboddheten och avsaknaden av fungerande system för 

vatten och avlopp medförde många sanitära problem. Som en följd av 

detta breddades och rätades många gator samtidigt som stora delar 

av stadsbebyggelsen revs, varpå den nya bebyggelsen som uppfördes 

anpassades för en ökad mängd trafik (Wahl & Jonson i Hydén m.fl. 2008). 

Under andra halvan av 1800-talet var transportmedlen så pass utvecklade 

att de även gjorde stora avtryck på landsbygden, inte minst genom 

järnvägen. Inne i städerna utgjordes den tyngre trafiken inledningsvis 

mestadels av olika hästdrivna transportmedel (kärror, droskor, spårvagnar 

etc.), men under sekelskiftet 1800-1900 elektrifierades spårvagnstrafiken 

samtidigt som cykeltrafiken växte sig allt större. Trafikmiljöerna blev 

intensivare och därför också en oundviklig fråga för stadsplaneringen. I 

industrisamhället var dock städernas funktioner fortfarande mestadels 

integrerade med varandra, även om bostäder började separeras allt mer 

från arbete och service (Wahl & Jonson i Hydén m.fl. 2008). 
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Under 1900-talets första decennier var bilen alltså på inget sätt ett 

dominerande trafikinslag i de svenska städerna, men man insåg snart att 

den var en betydande faktor att räkna med i planeringssammanhang. 

Viljan att lämna de trånga, smutsiga och högljudda stadskärnorna växte 

sig allt starkare, vilket inte minst illustrerades av tidsenliga idéer som 

trädgårdsstaden i England och villaförorter enligt Radburnmodellen i 

USA. I ett sådant sammanhang passade bilen in perfekt, vilken gav helt 

nya möjligheter till en mer utspridd bebyggelse. Efter andra världskriget 

blev således bilens behov det totalt dominerande för trafikplaneringen 

i Sverige (Wahl & Jonson i Hydén m.fl. 2008). Detta medförde att 

trafikrytmen i städerna ändrades i grunden. Bilen gavs i många fall 

företräde och dess natur ställde krav på ökad yta för framkomlighet 

och fart, vilket inte sällen resulterade i att hela bebyggelsekvarter 

fick rivas (Ingmarsson 2004). Inspirerad i stor utsträckning av tidigare 

nämnda utländska modeller presenterade den svenska staten år 

1968 SCAFT – en samling planeringsprinciper för stadsplanering med 

hänsyn till trafiksäkerhet (Wahl & Jonson i Hydén m.fl. 2008). SCAFT 

byggde i huvudsak på två grundsatser: separeringsprincipen och 

differentieringsprincipen. Gång- och cykeltrafiken skulle avskiljas från 

biltrafiken och olika delar av trafiknätet skulle fylla olika funktioner 

och syften, vilket bland annat medförde att begrepp som huvudleder, 

ringleder, matargator och lokalgator infördes (Ingmarsson 2004). Systemet 

kan sammanfattas med att var sak hade sin bestämda plats. Detta gick 

även igen i den för tiden härskande modernistiska och funktionalistiska 

bebyggelseplaneringen, vilket resulterade i att stadens olika funktioner 

kom att bli allt mer separerade från varandra (Wahl & Jonson i Hydén m.fl. 

2008). Principerna i SCAFT utgick ifrån att man planerade för och byggde 

helt nya miljöer, men under 1970-talet fick befintliga stadsmiljöer ett ökat 

värde. Historiska, kulturella och naturmässiga aspekter började ses som 

viktiga delar i städernas identitet och attraktionskraft, vilket också kom att 

påverka trafikplaneringen som började anpassas till sitt sammanhang i en 

högre utsträckning än tidigare (Wahl & Jonson i Hydén m.fl. 2008). Även 

om biltrafiken fortfarande var prioriterad började den allt mer ingå i ett 

helhetsperspektiv där bevarande ställdes mot förnyelse. Trafiksanering 

blev ett nytt ledord och nu skulle trafiken planeras på stadens villkor, 

vilket tillsammans med andra faktorer som 70-talets oljekris resulterade 

i att man exempelvis började införa gågator i de svenska städerna och 

att kollektivtrafiken fick ett rejält uppsving (Wahl & Jonson i Hydén m.fl. 

2008). Detta tankesätt kom även att prägla TRÅD-82 – uppföljaren till 

SCAFT som presenterades i början av 1980-talet. I grund och botten var 

principerna i stor utsträckning de samma, men nu skulle de även kunna 

appliceras på befintliga miljöer. Bilens ställning som suveränt trafikslag 

var inte längre odiskutabelt utan skulle behandlas i relation till de övriga. 

De senaste 20 åren har mycket av planeringen i Sverige utgått från det 
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begrepp som i allt större utsträckning även styrt den politiska agendan: 

en hållbar utveckling. Detta gäller även trafikplaneringen, som nu ska 

verka för en utveckling som tillgodoser behoven hos dagens generation 

utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov (Wahl & Jonson i Hydén m.fl. 2008). I TRAST (Trafik för en attraktiv 

stad), som är den senaste stora referensguiden för planerare som arbetar 

med trafikfrågor, lägger man stor vikt vid att trafiksystemet ska fogas in 

i ett sammanhang, att det ska anpassas till de förutsättningar som råder 

i städerna och att det ska råda balans mellan de olika trafikslagen samt 

mellan olika kvalitetsbegrepp. För att uppnå detta, och i förlängningen 

hållbara och attraktiva städer, manar man till en planering med helhetssyn 

där medborgarna får stora möjligheter att påverka (TRAST 2007a). 

KONFLIKTER KRING BILISMEN 

Som tidigare nämnts var bilen på många håll starkt kritiserad 

inledningsvis, mycket på grund av dess höga ljudnivå och låga säkerhet. 

Under bilismens guldår under mitten av 1900-talet fanns det däremot 

få eller inga invändningar mot bilens roll som styrande element i 

samhällsplaneringen; framtiden tillhörde biltrafiken och stadsmiljöerna 

fick anpassas därefter (Ingmarsson 2004). Men i 1960-talets USA började 

allt fler kritiska röster höjas mot den utveckling som sprang ur denna 

planerarpraxis. Jane Jacobs varnade exempelvis redan 1961 i hennes 

stilbildande The Death and Life of Great American Cities att bilismen 

ledde till att städerna förslummades (Jacobs 2004). I Sverige, som befann 

sig några år efter USA gällande bilismens etablering, hördes liknande 

kritik först i slutet av 1960- och i början av 1970-talet (Ingmarsson 2004). 

Energikrisen och en växande miljörörelse problematiserade bilens roll 

i ett ökat oljeberoende, och säkerhetsfrågorna blev en stor källa till 

debatt gällande bilens vara eller icke vara (Ingmarsson 2004). Gehl och 

Gemzøe (2008) menar att det var vid den här tiden som ett nyväckt 

intresse för våra publika miljöer började växa fram. Ett intresse som i 

vissa fall resulterat i ett systematiskt arbete under de senaste 30-40 åren 

för att återta städerna från trafiken till människorna. De identifierar tre 

huvudsakliga användningsområden för de publika miljöerna i våra städer 

som varit aktuella genom alla tider: staden som mötesplats, staden 
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som handelsplats och staden som en plats för trafik. I den traditionella 

medeltida staden rådde det en balans mellan dessa olika delar men så 

är inte längre fallet. Och detta, menar Gehl och Gemzøe, beror till stor 

del på bilens intåg i städerna eftersom tung biltrafik inte kan samexistera 

harmoniskt med stadens funktioner som mötes- och handelsplats 

(Gehl & Gemzøe 2008). Precis som trafiken genomgick även handeln i 

städerna stora förändringar under 1900-talet. Från att ha bedrivits via 

öppna stånd flyttade först handeln in i små butiker längs centrala gator 

och torg för att sedan allt mer samlas i externa, storskaliga köpcentrum. 

Detta som en direkt följd av bilsamhället (Gehl & Gemzøe 2008). Den del 

av handeln som stannade kvar i staden hamnade i många fall innanför 

väggarna på halvoffentliga gallerior, i grunden uppbyggda utifrån privata 

ekonomiska intressen varför man även kan påstå att stadsrummet har 

kommersialiserats och privatiserats i allt större utsträckning (Hellquist 

1980). Gehl och Gemzøe menar även att biltrafiken starkt medverkade 

till att stadens mötesskapande funktion försvagades under 1900-talet. 

De mjukare trafikslagen fick i många fall ge vika för och anpassas till 

biltrafiken, som i sin tur skapade bullriga och förorenade miljöer knappast 

lämpade för möten och samtal. Samtidigt har teknikens utveckling helt 

ändrat förutsättningarna för hur och med vem vi kommunicerar idag 

jämför med för bara några decennier sedan. Mobiltelefoni och kanske 

främst internet har gjort det möjligt för oss att kommunicera med stora 

delar av jordens befolkning utan att ens lämna dörren. Vill vi ändå träffas 

har lågprisflyg, snabbtåg och inte minst snabba och bekväma bilar 

gjort det möjligt för oss, åtminstone för stora delar av västvärlden, att 

resa och möta människor över stora avstånd. I ett sådant sammanhang 

kan man diskutera huruvida staden har spelat ut sin roll som central 

mötesplats. Gehl och Gemzøe menar att det snarare är tvärt om och, 

med utvecklingen i Köpenhamn som exempel, driver tesen att behovet av 

attraktiva publika stadsrum är idag större än någonsin vilket exempelvis 

återspeglas i ett ökat folkliv på gator och torg (Gehl, Gemzøe, Kirknæs 

& Søndergaard 2006). Detta går i sin tur tillbaka till ett långsiktigt 

utvecklingsarbete som bland annat inneburit att stora delar av centrala 

Köpenhamn gjorts bilfritt. 

Köpenhamn. Foto: Författaren.
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Gehl och Gemzøe anser att man något förenklat kan dela in dagens 

städer i fyra kategorier: den traditionella staden, den invaderade staden, 

den övergivna staden och den återerövrade staden (Gehl & Gemzøe 

2008). I den traditionella staden, menar de, råder det en balans mellan 

mötesplatser, handel och trafik. Stadens funktioner är anpassade efter 

gångtrafiken samtidigt som bebyggelsen är relativt tät och uppförd efter 

en mänsklig skala. Som exempel nämner Gehl och Gemzøe bevarade 

medeltidskärnor som fortfarande finns centralt i många europeiska städer, 

med Venedig som det kanske främsta exemplet. Någon balans råder 

däremot inte i den invaderade staden; där har istället en användning, 

ofta biltrafiken, tagit överhanden och försvagat det offentliga livet i 

övriga anseenden. Vägar och parkeringar upptar stora delar av de publika 

ytorna och den trafik som sker till fots är av minsta möjliga slag. Inte 

sällan präglas sådana stadsmiljöer av höga buller- och utsläppsnivåer, 

vilket kraftigt minskar det urbana livet (Gehl & Gemzøe 2008). 

Invasionen behöver dock inte enbart bestå av biltrafik; stora områden 

med monofunktionell bebyggelse kan ge liknande negativa effekter för 

stadslivet (Gehl & Gemzøe 2008). Den övergivna staden finns i egentlig 

mening inte i Sverige, utan är främst ett nordamerikanskt fenomen som 

uppkommit till följd av det extrema fokus som där lagts på bilen under 

1900-talet. Sådana miljöer är näst intill omöjliga att nå eller förflytta sig 

i utan tillgång till bil, vilket har resulterat i att det offentliga livet helt 

försvunnit (Gehl & Gemzøe 2008). Den återerövrade staden innebär att 
Det lilla stadstorget - en attraktiv stadsmiljö där balans råder mellan stadens 
olika funktioner? Foto: Författaren.

man försökt återskapa den balans som rådde i medeltida städer, men i en 

modern kontext. Detta, menar Gehl och Gemzøe, är en process som har 

pågått sedan 1970-talet, och kanske allt tydligare och kraftfullare under 

de senaste 20 åren. Strategierna har sett olika ut, men en gemensam 

faktor har varit att minska biltrafiken till förmån för gång-, cykel- och 

kollektivtrafiken. Mycket handlar om att skapa attraktiva stadsmiljöer 

som både ger plats för handel, möten och trafik, vilket kan innebära att 

gågator införs, bredare trottoarer och cykelbanor byggs, nya torg utformas 

och att de offentliga rummen möbleras. Med mera.
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Idag är massbilismens negativa effekter allmänt kända. Hittills har mycket 

av texten handlat om bilens påverkan på städerna och problem som 

stora markanspråk, trängsel, utglesning (sprawl), funktionsseparering och 

oattraktiva stadsmiljöer. Trafiken i allmänhet och biltrafiken i synnerhet 

ger även stora miljöproblem. Transportsektorn står idag för över en 

tredjedel av alla koldioxidutsläpp i Sverige och är ett av få områden vars 

utsläpp faktiskt ökat de senaste 15 åren (Regeringen 2008). Bilismen 

utgör över 75 procent av den totala inrikestrafiken och är således ensam 

en stor utsläppskälla av växthusgaser (Kågesson 2007). Trafiken påvekar 

även miljön på andra sätt, nämligen genom energianvändning, utsläpp av 

andra luftföroreningar, buller, vibrationer, barriäreffekter, föroreningar av 

mark och vatten, påverkan på landskapsbild och stadsbild samt intrång 

i natur- och kulturmiljöer (Ericsson & Ahlström i Hydén m.fl. 2008). 

Hälsa och säkerhet är två andra områden som ofta påverkas negativt av 

massbilismen. Varje år dör omkring 1,2 miljoner människor i trafikolyckor 

jorden över, därtill skadas cirka 50 miljoner svårt (Kågesson 2007). I 

Sverige har olyckorna successivt minskat sedan mitten av 1960-talet: från 

1313 döda och 4700 svårt skadade år 1966 till 397 respektive 3657 år 

2008. Minskningen förklaras huvudsakligen genom säkrare gator, vägar 

och bilar samtidigt som användandet av bilbälte ökat (Vägverket 2009). 

Man är dock fortfarande långt ifrån nollvisionen som medger att ingen 

ska dö eller skadas allvarligt på grund av vägtrafiken. Ett transportsystem 

som främst är uppbyggt av färdsätt som innebär mycket stillasittande 

leder oundvikligen till en sämre hälsosituation än om färdsätt där fysisk 

aktivitet ingår premieras. Kontrasten är tydligast mellan biltrafiken 

och gång- och cykeltrafiken, men också kollektivtrafiken är något 

bättre än biltrafiken ur denna aspekt då kollektiva resor ofta innefattar 

kortare gång- eller cykelresor till och från hållplatsen. Hälsosammare 

transporter medför en stor individuell nytta i form av bättre hälsa, men 

de har också ett samhällsekonomiskt värde. I Köpenhamn har man 

till exempel räknat ut att om det samlade antalet cyklade kilometrar 

ökar med 10 procent kommer sjukvården varje år att spara 59 miljoner 

danska kronor, samtidigt som man årligen skulle spara 155 miljoner på 

grund av minskade produktionsförluster (City of Copenhagen 2007). 

Män reser med bil i större utsträckning än kvinnor, medan kvinnor 

reser mer kollektivt. Således kan en ökad bilism också ses som ett 

jämställdhetsproblem (Larsson & Jalakas 2008). Därtill saknar cirka 40 

procent av Sveriges befolkning körkort och ännu fler har ingen tillgång till 

bil, vilket gör att ett bilsamhälle skapar tillgänglighetsproblem för stora 

delar av befolkningen (Lunds kommun 2005).
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PROBLEMFORMULERING 
Det finns många tecken som tyder på att det finns en stark vilja att 

återerövra de svenska städerna från biltrafiken. Exempelvis slår Gunnar 

Lagerqvist fast i den av Vägverket sponsrade Trafik på stadens villkor 

(Lagerqvist 2000) att bilisterna måste acceptera och vänja sig vid att 

staden tillhör fotgängarna och att bilarna ska finnas i stadsmiljön 

på deras villkor. Trängselavgifter har införts i Stockholm, är på väg i 

Göteborg och har föreslagits för ett antal andra städer (Magnusson 

2010). Kollektivtrafiken, och då inte minst den spårbundna, har 

fått en nyrenässans; i många kommuner bygger de översiktliga 

utvecklingsstrategierna idag på en förtätning runt kollektivtrafiknoder (se 

till exempel Helsingborg, Kristianstad, Karlskrona). Cykeltrafiken har i de 

senaste trafikpolitiska propositionerna pekats ut som ett viktigt färdsätt 

för kortare resor som, i likhet med kollektivtrafiken, ska utvecklas och 

öka i omfattning (Regeringen 2008). Men trots att det ända sedan 1960-

talet funnits en etablerad kritik runt massbilismen och de stadsmiljöer 

som följt i dess fotspår, och trots att det i många fall finns en uttalad vilja 

att skapa progressiva strategier och människovänliga miljöer har relativt 

lite hänt i verkligheten. Åtminstone om man analyserar de politiska mål 

som finns i Sverige. Som ett led i att arbeta mot en hållbar utveckling har 

Sveriges Riksdag tagit fram 16 miljömål. Dessa ska nås till 2020, det vill 

säga inom en generation, förutom klimatmålet som löper fram till 2050 

(Naturvårdsverket 2010). Varje miljömål har ett antal delmål knutna till sig 

samt indikatorer som visar hur utvecklingen ser ut och om målen kommer 

kunna nås i tid. Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen har fem en direkt 

koppling till transportsektorn: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara 

naturlig försurning, Ingen övergödning samt God bebyggd miljö (Ericsson 

& Ahlström i Hydén m.fl. 2008). Dessa bedöms alla vara mycket svåra eller 

inte ens möjliga att nå inom den utsatta tidsramen (Naturvårdsverket 

2010). Från indikatorerna kan bland annat följande utläsas: 

• Endast 28 procent av Sveriges kommuner har någon slags strategi för att 

miljöanpassa sina transporter. 

• Den genomsnittliga körsträckan med bil per person i Sverige har ökat 

från 610 mil per invånare till 732 mil under perioden 1998 till 2008. 

• Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige och 

andelen som besväras bara ökar. Sedan 1999 har antalet personer som 

besväras minst en gång i veckan av vägtrafikbuller ökat från cirka 600 000 

till 800 000 personer. 

Likaså fann Statens institut för kommunikationsanalys flera brister i sin 

uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål (SIKA 2009). 

Några exempel:
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• Det finns fortfarande uppenbara skillnader mellan hur män och kvinnor 

reser, och det finns mycket som kan förbättras för att skapa ett jämställt 

transportsystem. 

• Det finns inga tecken på att det transportpolitiska koldioxidmålet 

kommer att nås utan mycket kraftfulla ytterligare åtgärder. 

• Gällande en säker trafik bedömer man att målet inte är uppfyllt för 

trafikslagen som helhet. 

• Data för kollektiv- och cykeltrafikens andel saknas, men sannolikt ligger 

dessa för lågt i förhållande till målsättningen. 

Om man utgår från att målen är allvarligt menade och viktiga att uppnå, 

vilket man naturligtvis bör göra, kan man konstatera att det krävs 

kraftfulla och omfattande förändringar om de ska kunna förverkligas. 

Detta gäller inte minst för samhällsplaneringen som i många fall direkt kan 

påverka transportbehovet och de ovan nämnda målen, och har således en 

viktig roll att spela i sammanhanget (Boverket 2007). En fysisk planering 

som strävar mot en attraktiv bilfri stadsutveckling skulle kunna vara en del 

i en sådan förändringsprocess, och det är åt detta ämne som detta arbete 

kommer att ägnas. 

Idén om bilfria stadsmiljöer har aktualiserats allt mer under de senaste 

åren genom en rad olika projekt på skiljda nivåer och inom olika sektorer. 

I Förenade Arabemiraten planerar man just nu en helt ny stad, Masdar, 

som ska rymma cirka 50 000 invånare och vara helt koldioxidneutral. 

Som ett led i detta kommer hela staden vara bilfri; förflyttningar kommer 

istället ske via spårvagnar, spårtaxi samt till fots eller med cykel (Foster 

and Partners 2010). Vauban med cirka 5500 invånare, belägen strax 

utanför den sydtyska staden Freiburg, är ett annat uppmärksammat 

exempel på en långt utvecklad bilfri stadsplanering. År 2007 hade 

endast 20 % av hushållen där tillgång till bil (Carfree UK 2008), vilket kan 

jämföras med hela Sverige där siffran år 2001 låg på ca 75 % (Kågesson 

2007). Den största andelen av de bilar som finns i Vauban är dessutom 

hänvisade till parkeringshus i utkanten av området. Guider, strategier och 

även detaljerade typmodeller har tagits fram för hur bilfria städer kan 

skapas och se ut (till exempel Crawford 2002 och Wright 2005). Under 

sommaren 2010 anordnas den nionde årliga internationella konferensen 

för hur städer ska kunna göras bilfria. Bilfria dagar arrangerar i städer runt 

om i världen och det finns även ett globalt nätverk som arbetar för en 

stadsplanering som varken är beroende eller centrerad runt bilen (World 

Carfree Network 2010). Söker man på ”carfree”, ”car free” eller ”car-free” 

får man över 17 miljoner träffar på den internetbaserade sökmotorn 

google, vilket indikerar att det finns ett stort intresse för bilfria miljöer. 

Även en del politiska röster har höjts i ämnet, till exempel de som menar 

att Stockholms innerstad bör förvandlas till en plats utan bilar (Holm och 
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Livh 2008) eller att Umeå behöver ett bilfritt centrum (Mosahafi 2010). 

Det finns dock ett antal problem här. För det första utgår de flesta 

teoretiska och praktiska exempel på bilfria stadsmiljöer från att städerna 

byggs upp från grunden, vilket exempelvis är fallet i ovan nämnda 

Masdar och Vauban. Men detta är i många fall en ovanlig och orimlig 

situation, inte minst i ett svenskt sammanhang; vi har knappast tillräckliga 

ekonomiska resurser eller ett adekvat befolkningsunderlag för ett sådant 

angreppssätt i någon vidare utsträckning. Här handlar det snarare om att 

undersöka vad som händer när redan befintliga stadsmiljöer omvandlas 

till att bli bilfria, vilket borde ge andra förutsättningar. Vidare är det viktigt 

att betona att det här arbetet främst kommer att arbeta i en svensk 

kontext, men att de flesta exempel på städer med långt utvecklade 

strategier inom ämnet är lokaliserade utanför Sverige. Man kan därför 

utgå ifrån att förutsättningarna gällande lagar, planeringssystem, 

befolkningstäthet, klimat m.m. ser något annorlunda ut. Även i detta 

avseende krävs det analyser och utvärderingar innan sådana strategier 

kan överföras till ett svenskt sammanhang och appliceras på svenska 

städer. 

Ett annat grundläggande problem inom ämnesområdet är att det tycks 

råda en osäkerhet runt själva begreppet ”en bilfri stadsutveckling” och 

vad en sådan innebär. Hur stor del av staden är inräknad och vilka fordon 

åsyftas? Kan en stad där bilar är tillåtna på de gåendes villkor räknas 

som bilfri eller måste begreppet medföra ett absolut förbud? Kan olika 

regler gälla för olika tider på dygnet? Och så vidare. Även om en absolut 

precisering av begreppet kan vara låsande krävs ändå någon form av 

definition för att möjliggöra en djupare diskussion. En sådan definition bör 

ta avstamp i frågan som fysiska planerare ytterst alltid bör ställa sig: vad 

är det för miljöer vi vill skapa? I det här arbetet kommer begreppet ”den 

attraktiva staden” användas som utgångspunkt för svaret på denna fråga. 

Nödvändigt blir därför också att föra en diskussion om vad som egentligen 

menas med en attraktiv stad, och vilken roll trafiken har i en sådan. Det 

handlar inte om att skapa bilfria stadsmiljöer för bilfrihetens skull utan om 

att verka för en hållbar och attraktiv utveckling, vilket gör frågan om vilken 

omfattning av bilfria stadsmiljöer som är mest lämplig/möjlig central. En 

viktig del i arbetet blir därför att undersöka vilken utvecklingspotential 

som finns i gång-, cykel- och kollektivtrafiken eftersom dessa troligtvis 

skulle står för det mesta av trafikarbetet i en bilfri stad.

Att föra en teoretisk och generell diskussion om en bilfri stadsutveckling 

är en sak, men att applicera begreppet på en faktisk stad med allt vad 

det innebär är något annat. En del av det här arbetet blir därför att 

testa konceptet på en svensk stad och på så sätt undersöka vad en 

sådan utveckling skulle kunna innebära i praktiken, vilka problem och 
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möjligheter som uppkommer samt vad som krävs för att möjliggöra 

en sådan utveckling. Med fokus på den fysiska planeringen handlar 

fallstudien både om att granska och utvärdera de strategier och policys 

som finns, och om att föreslå tänkbara fysiska åtgärder. Den kan även ses 

som en utvärdering av de slutsatser som dras i arbetets mer teoretiska 

delar. 

Slutligen bör det påpekas att en bilfri stadsutveckling är en omfattande 

samhällsförändring och en sådan måste utgå från politiska beslut. Därför 

finns det en tämligen stor osäkerhet för vad som kan åstadkommas med 

den fysiska planeringens verktyg. Att undersöka vilken roll planeraren kan 

spela i en sådan stadsutvecklingsprocess blir därför en intressant fråga 

att utreda i arbetet. Osäkerheten runt ämnet förstärks ytterligare av det 

faktum att den bilfria stadsutvecklingen oundvikligen måste arbeta med 

olika framtidsscenarier, om vilka man bara kan göra mer eller mindre 

sannolika bedömningar. Det blir därför viktigt att inte fastna i enskilda 

lösningar utan att arbeta med flexibla strategier så långt det är möjligt. 

Arbetet bör dock sträva efter att ge svar på vilka övergripande frågor 

som måste lösas för att en attraktiv bilfri stadsutveckling ska vara möjlig, 

samt undersöka vilka av dessa som ligger innanför respektive utanför 

planerarens arbetsområde.

SYFTE 

SYFTE 
Syftet med det här arbetet är att undersöka och utreda begreppet en 

attraktiv bilfri stadsutveckling och som ett led i detta testa konceptet på 

en medelstor svensk stad.

AVGRÄNSNING 
I det här arbetet diskuteras enbart en bilfri utveckling inom stadsmiljöer. 

Att även inkludera landsbygd och andra mindre urbana områden 

skulle dels resultera i en alltför omfattande uppgift, dels saknas det 

rimliga alternativ till bilen utanför tätbebyggd miljö. Kristianstad 

har valts som studieobjekt då det med sina cirka 30000 invånare 

utgör ett bra exempel på en medelstor svensk stad. En stad i denna 

storleksklass har ett tillräckligt befolkningsunderlag för att möjliggöra 

lokal kollektivtrafik. Samtidigt är den liten nog för att kunna belysa 

de problem som uppkommer när det saknas invånare för att man ska 

kunna motivera väldigt kostsamma trafikinvesteringar (vissa former av 

spårtrafik, omfattande tunnelbyggen m.m.), vilket är fallet för många 

av Sveriges städer. Det bör påpekas att alla städer är unika, varför också 

förutsättningarna för att implementera bilfria stadsutvecklingsstrategier 

torde se annorlunda ut från fall till fall. Arbetets omfattning skulle inte 

tillåta mer än att en svensk stad studeras; förslag och slutsatser bör därför 
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utvärderas och relateras till städer med andra premisser för att ge arbetet 

ett så brett användningsområde som möjligt. Fokus kommer att ligga på 

den fysiska planeringen och dess verktyg, möjligheter och begränsningar. 

Arbetet avgränsar sig också på så sätt att det i stor utsträckning enbart 

behandlar persontrafik; någon djupare studie av godstrafiken bedöms inte 

rymmas inom arbetet. Det bör även nämnas att detta är ett utredande 

arbete varför det inte resulterar i ett traditionellt planförslag. Förslag på 

åtgärder för Kristianstad kommer istället att ske i formen av övergripande 

strategier och idéer utifrån de slutsatser som dragits från arbetets 

föregående delar. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Vad innebär en bilfri stadsutveckling? Vilka problem/fördelar skulle en 

sådan utveckling medföra? 

Vad finns det för olika bilfria åtgärder och vilka av dessa är lämpliga att 

använda i en svensk stadsutvecklingskontext?

Vilka förutsättningar krävs för att skapa en attraktiv bilfri stadsutveckling? 

Hur skulle en definition av en sådan utveckling kunna se ut, och vad för 

slags åtgärder skulle den föra med sig för Kristianstad?

Vilken utvecklingspotential har gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafiken och 

vilken roll skulle dessa spela i en attraktiv bilfri stadsutveckling?

Vilken roll kan den fysiska planeringen spela i sammanhanget?
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METOD 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Det här arbetet baseras i huvudsak på litteraturstudier. Här följer nu en 

kort presentation av de viktigaste referenserna för arbetets olika avsnitt 

samt en beskrivning av hur uppsatsen i grova drag är strukturerad. 

Arbetet kan sägas vara indelat i två huvuddelar: En bilfri stadsutveckling 

och Förutsättningar för en attraktiv bilfri stadsutveckling, där slutsatser 

i den senare i mångt och mycket baseras på information från den 

inledande delen. En bilfri stadsutveckling har som övergripande syfte 

att utreda vad en bilfri stadsutveckling innebär, samt vilka möjligheter 

respektive problem en sådan för med sig. För att kunna besvara detta 

krävs också en genomgång av olika bilfria åtgärder och begrepp, eftersom 

dessa i praktiken konstituerar den bilfria utvecklingen. Som huvudsakligt 

litterärt underlag har arbetet här använt Wrights Sustainable Transport: 

A Sourcebook for Policy-makers in Developing Cities, Module 3e: Car-Free 

Development (2005), som visserligen främst är riktad mot beslutsfattare 

i utvecklingsländer men vars begreppslista också kan fungera i en svensk 

kontext. Texten beskriver också den moderna bilfria utvecklingen på 

ett genomgående sätt. När olika trafiklugnande åtgärder diskuteras 

har mycket av informationen hämtats från Svenssons Konsekvenser 

av restriktioner för biltrafik i städer (2001) vilken ger en övergripande 

och saklig undersökning av ämnet. Det tycks idag annars råda en brist 

på svensk litteratur som behandlar bilfria miljöer, varför mycket av 

referenserna som rör bilfria bostadsområden och framväxten av dessa är 

hämtade från olika engelskspråkiga texter. Några som varit särskilt viktiga 

för arbetet är Scheurers Car-free housing in European cities – a survey 

of sustainable residential development projects (2002), Morris Car-Free 

Development: The Potential for Community Travel-Plans (2005) och 

Melias Carfree Development and the Paradox of Intensification (2007).

I syfte att ge en klarare bild av vad en bilfri stadsutveckling kan innebära 

innefattar arbetet fördjupade studier av två helt skilda bilfria processer. 

I den ena studeras Vauban, en stadsdel i den tyska staden Freiburg som 

i många sammanhang fått gestalta den bilfria utvecklingen i praktiken, 

varför den även rönt ett visst akademiskt intresse. Förutom flera av de 

redan nämnda referenserna har Melias On the Road to Sustainability: 

Transport and Carfree Living in Freiburg (2005), Sperlings Sustainable 

Urban District Freiburg-Vauban (2006) samt Carfree UK Carfree 

development – A guide for developers and planners (2008) använts som 

underlag för att undersöka utvecklingen i Vauban. Om denna kan sägas 

ge en beskrivning av en bilfri stadsutveckling i praktiken har Crawfords 

Carfree Cities (2002) använts i arbetet för att studera den teoretiskt. I 

boken har Crawford försökt beakta alla möjliga faktorer för att skapa 
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fungerande bilfria stadsmiljöer och är det klart mest ambitiösa verket i 

sitt slag. Detta har också resulterat i en detaljerad modell för hur en bilfri 

stad bör organiseras, vilken också ger en relativt tydlig bild av den bilfria 

stadens största fördelar/möjligheter respektive nackdelar/problem. 

Avsnittet Förutsättningar för en attraktiv bilfri stadsutveckling tar avstamp 

i de resonemang som förs i En bilfri stadsutveckling men tar diskussionen 

ett steg längre i syfte att undersöka vad en attraktiv bilfri stadsutveckling 

kan innebära i en svensk kontext. Innan en adekvat definition av detta 

kan föreslås krävs det att arbetet utreder utvecklingspotentialen hos 

ett antal olika faktorer. Dels gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafiken 

men också olika samverkande strategier, vilka tycks utgöra en viktig 

förutsättning om en bilfri stadsutveckling ska vara möjlig. Några viktiga 

referenser för arbetets studier av dessa delar: Cykeln i transportsystemet 

– utvecklingsmöjligheter (Spolander 2006), Trafiken i den hållbara staden 

(Hydén m.fl. 2008), Samverkande strategier för hållbara transporter och 

stadsutveckling utomlands (Bjerkemo 2006), Attraktiv kollektivtrafik i 

små städer. Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande (Persson 

2008) och Vilken framtid har bilen? (Kågesson 2007). Litteraturen i den 

här delen är i stor utsträckning svensk eftersom en viktig del av arbetet 

är just att koppla den bilfria utvecklingen till ett svenskt sammanhang. 

Trots detta har Groningen, Curitiba och i synnerhet Köpenhamn används 

som faktiska studieobjekt – helt enkelt då planeringen i dessa städer 

bedömts som mer intressant för de berörda områdena än någon svensk 

motsvarighet. Underlag från studierna av Vauban och Crawfords modell 

har också använts för att motivera olika slutsatser. 

Ju längre fram i arbetet man kommer desto starkare blir kopplingen till 

Sverige i allmänhet och till Kristianstad i synnerhet. Detta kulminerar i den 

avslutande delen av Förutsättningar för en attraktiv bilfri stadsutveckling 

där det bilfria konceptet appliceras på Kristianstad på en övergripande 

nivå. För att koppla förslaget till arbetets tidigare delar bygger åtgärderna 

dels på olika samverkande strategier som diskuterats, dels på de bilfria 

begrepp som tagits från Wright (2005) och Svensson (2001). 

När man talar om attraktivitet är det viktigt att förstå att det är ett 

högst subjektivt begrepp, varför det också kan definieras på en mängd 

olika sätt. Det här arbetet har i mångt och mycket utgått ifrån den 

attraktivitetsdiskussion som förs i TRAST (Trafik för en attraktiv stad) – inte 

minst i arbetets senare hälft – eftersom det är ett centralt verk i dagens 

svenska trafik- och bebyggelseplanering. I TRAST talar man om att det ska 

råda en balans mellan olika kvalitetsområden i den attraktiva staden. För 

att läsaren ska få en förståelse för vad denna balans innebär presenteras 

här nu kortfattat de fem olika kvalitetsbegrepp som TRAST arbetar med. 
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Informationen är hämtad från Trafik för en attraktiv stad – underlag 

(TRAST 2007b).

STADENS KARAKTÄR

Precis som namnet antyder är detta ett väldigt oprecist begrepp. I 

TRAST menar man att stadens karaktär är alla de olika faktorer som 

påverkar vilken bild vi har av staden och vilka kvaliteter den har. Några 

exempel som man nämner: bebyggelsestrukturen, enskilda byggnader, 

platser, parker, grönstråk, gatunät, mänskliga aktiviteter, näringslivets 

sammansättning, turism och stadens historia. Stadens karaktär utgörs 

alltså dels av det rent visuella, dels av olika sociokulturella faktorer. 

En stor del i arbetet med att stärka stadens karaktär är därför kopplat 

till sådant som brukar nämnas när man talar om social hållbarhet: att 

förbättra stadslivet och skapa levande miljöer. Man får dock inte glömma 

bort den ekonomiska dimensionen i sammanhanget.

TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet definierar man i TRAST som ”… den lätthet med vilken 

medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det utbud 

och de aktiviteter som de har behov av eller önskar. Lättheten beror på 

hur stor uppoffringen är i restid, kostnader, hinder, otrygghet, tillgång till 

färdmedel osv för att nå önskad destination.” (s. 62). Man påpekar att 

olika personer har olika behov – inte minst barn, äldre och människor 

med funktionshinder – och att transportsystemet därför måste vara 

anpassat efter och tillgängligt för alla grupper. Man fastlår också att 

en samverkan mellan olika trafikslag är viktigt för att uppnå så hög 

tillgänglighet som möjligt. Planeringens stora utmaning är att ”… uppnå 

så hög samverkan som möjligt, för så många som möjligt och med så 

små negativa konsekvenser som möjligt, för den enskilda trafikanten, för 

omgivningen och för staden.” (s. 62).

TRYGGHET

Även trygghet är ett väldigt komplicerat begrepp eftersom det är högst 

subjektivt: vad som upplevs som tryggt för någon kan upplevas som 

otryggt för en annan. I TRAST är man noga med att påpeka att trygghet 

är en viktig samhällsfråga eftersom otrygga miljöer kan minska vår 

rörelsefrihet då de upplevas som barriärer, vilket i förlängningen leder till 

att vi stängs ute från stadens offentliga liv. I värsta fall kan en bristande 

trygghet leda till social isolering och minskad livskvalitet. I staden handlar 

otrygghet oftast om ”… rädsla för människor, att råka ut för en olycka, om 

rädsla för vissa typer av rum samt om rädsla för trängsel.” (s. 81). Man 

gör också kopplingen mellan trygghet och de transportpolitiska delmålen 

Tillgängligt transportsystem, Säker trafik och Jämställt transportsystem.
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TRAFIKSÄKERHET

Förenklat kan man säga att trafiksäkerhet innebär resultatet av olika 

åtgärder i syfte att minska olycks- och skaderiskerna i trafiken. Man gör 

en koppling mellan trafiksäkerhet och den sociala hållbarheten eftersom 

en hög säkerhet ökar människors vilja att röra sig i staden. I samband 

med detta talar man om begreppet livskvalitet, vilket i sin tur beskrivs 

utifrån de fyra komponenterna aktivitet, gemenskap, självkänsla och 

glädje. Man gör även direkta kopplingar mellan trafiksäkerheten och den 

ekonomiska hållbarheten (eftersom olyckor kostar pengar) samt till olika 

trygghetsaspekter.

TRAFIKENS MILJÖ- OCH HÄLSOPÅVERKAN

Transportsystemets miljöproblem är inte bara kopplade till människan, 

de påverkar även övriga djur samt natur- och kulturmiljöer negativt. De 

negativa aspekter som TRAST lyfter fram i sammanhanget är bland annat: 

barriärer, buller, utsläpp av klimatpåverkande gaser, otrivsel och sociala 

problem, luftföroreningar, trafikolyckor och vibrationer. Dessa påverkar 

alla, om än i olika hög utsträckning, hur attraktiv en plats blir. En annan 

typ av hälsopåverkan som nämns är graden av kroppslig rörlighet, vilken 

varierar mellan olika färdmedel. Även om mycket fokus ligger på olika 

aspekter som i allmänhet ger negativa konsekvenser för staden, menar 

man att det samtidigt är viktigt att lyfta fram de positiva miljöaspekter 

som gör staden mer attraktiv. Detta innebär till exempel vackra utblickar, 

en god ljudmiljö, olika värdefulla kultur- och naturmiljöer och friskt 

vatten.

I TRAST påpekar man att de olika kvalitetsbegreppen ofta står i direkt 

motsättning till varandra, varför man inte sällan tvingas göra olika 

avvägningar och prioriteringar mellan dessa. Ofta handlar det om 

att tillgängligheten konkurrerar med övriga områden om resurserna. 

Biltrafikens dominans kan förenklat sägas komma av att tillgängligheten 

(främst i meningen hög framkomlighet) prioriterats högre än många 

andra aspekter under de senaste 50-60 åren. För att skapa balans i 

städerna krävs det därför enligt TRAST ett helhetsperspektiv där alla fem 

kvalitetsbegreppen lyfts fram.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Här följer nu en kort presentation av Kristianstad eftersom staden 

ska användas som referensobjekt i arbetet och utgöra grunden för en 

kortare fallstudie. Förutom allmän fakta presenteras också ett antal 

strategier samt några stadsbyggnadsprojekt som bedömts vara relevanta i 

sammanhanget.

STADEN KRISTIANSTAD

Kristianstad är Skånes till ytan största kommun och har cirka 78 000 

invånare. Av dessa bor omkring 30 000 i centralorten Kristianstad, vilket 

gör den till Sveriges 31:e största tätort. Man har från kommunens sida 

satt upp tillväxtmål som innebär att befolkningen ska öka till 90 000 

invånare i hela kommunen och 40 000 i staden till år 2025. Under samma 

period siktar man på att skapa 6900 nya bostäder och 3100 nya jobb. 

Kristianstad är Sveriges centrum för livsmedel, mat och dryck och har 

cirka 1600 livsmedelsföretag i kommunen, däribland Scan. Kristianstad 

ligger i ett stort våtmarksområde och mycket lågt, vilket innebär att 

översvämningsrisken är stor, inte minst vid en framtida havsnivåhöjning. 

Staden är också väldigt platt med få märkbara nivåskillnader. 

Stadskärnan i Kristianstad är av kulturhistoriskt riksintresse och dess 

bevarade renässansplan från 1600-talet kännetecknas av en rektangulär 

rutnätsplan. Vissa av de äldre gatorna omvandlades till gågator 1984 på 

grund av miljöskäl. (Kristianstads kommun 2009b)

STADSBYGGNADSSTRATEGIER

I förslaget till fördjupad översiktsplan för Kristianstad pekar man ut 

fem övergripande stadsbyggnadsmål: Staden som regionalt centrum; 

Den täta och blandade staden; Den energi- och resurseffektiva staden; 

Den vackra staden; Staden och vattenriket i symbios. Flera av dessa Kristianstad stad och kommun i Skåne.
Bildkälla: Författaren med kartmaterial från Kristianstads kommun
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är direkt kopplade till trafiken, vilket också går igenom i strategierna. 

Detta blir exempelvis tydligt i ställningstaganden som ”Stadsliv framför 

bilberoende” och ”Stadsbyggnadsstrukturen i Kristianstad ska bidra till att 

färre kör bil inom staden, att mark nyttjas på för ändamålet bästa sätt och 

att utsläpp inom staden minskar.”. Strategierna utgår också från det 15e 

nationella miljömålet God bebyggd miljö, för vilket man bland annat har 

följande delmål: 

”Den fysiska planeringen ska skapa förutsättningar för miljöanpassade 

kollektivtrafiksystem av god kvalitet och säker gång- och cykeltrafik. 

Den fysiska planeringen ska främja ett varierat utbud av bostäder, 

arbetsplatser, service och kultur för att minska bilanvändningen 

och förbättra förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla 

transporter.” (Kristianstads kommun 2009b)

TRAFIKEN I KRISTIANSTAD

Kristianstad tillhör idag Öresundsregionen och den regionförstoring 

som kom av Öresundsbron har gjort att den regionala kollektivtrafiken 

i Kristianstad ökat stadigt de senaste tio åren. Även den regionala 

busstrafiken samt stadsbusstrafiken har ökat, likaså vägtrafiken överlag 

som mellan 2002 och 2007 växte med 6,5 %. I kommunen finns cirka 200 

km gång- och cykelvägar, av dessa snöröjs cirka 160 km. Cykeltrafiken 

i Kristianstad har varit relativt stabil under de senaste tio åren. 

(Kristianstads kommun 2009a).

Strax sönder om Kristianstad löper Europaväg 22, vilken är den största 

vägen i regionen och som förbinder staden österut med Karlskrona 

och Kalmar och söderut med bland annat Malmö. Andra större vägar 

som går via Kristianstad är riksväg 19 och 21 samt väg 118. Staden 

har järnvägsförbindelser för både person- och godstrafik österut längs 

Blekinge Kustbana samt västerut på Skånebanan. Det finns även en 

spårdragning mellan Kristianstad och Åhus men denna används idag 

endast för godstransporter. Ambitioner finns att bygga ut såväl tågtrafiken 

som den övriga kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken. Samtidigt 

ska biltrafikens utveckling begränsas och eventuella utbyggnader av 

vägnätet ska prövas enligt Vägverkets fyrstegsprincip. (Kristianstads 

kommun 2009b)

2008 antogs ett trafiksäkerhetsprogram i kommunen vars vision är att 

ingen ska omkomma eller få bestående skador till följd av trafikolyckor. 

Man har även satt upp mål att antalet oskyddade trafikanter som skadas 

ska halveras till 2020, och att cykeltrafiken ska öka med hela 50 % fram till 

2020. Likaså ska barns, äldres och rörelsehindrades behov särskilt beaktas 

i planeringen. (Kristianstads kommun 2008)
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nyetablering av besöksintensiva och personaltäta verksamheter bör 

lokaliseras i centrala lägen med närhet till gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

Man har även noterat att allt fler barnfamiljer väljer att stanna kvar i 

centrum samtidigt som de äldre blir allt fler, vilket ställer nya krav på 

handel, service, verksamheter och bostäder i centrum. (Kristianstads 

kommun 2009b)

KRISTIANSTADS KLIMATSTRATEGI

Det finns idag ett förslag på en klimatstrategi för kommunen, vilken 

är tänkt att vara ett strategiskt dokument som ska fungera som 

underlag för planeringen på såväl översiktlig som detaljnivå. Strategin 

utgår från de nationella miljömålen samt de regionala mål som finns 

för Skåne, vilket bland annat resulterat i att Kristianstads utsläpp av 

koldioxid och växthusgaser ska minska med 40 % respektive 30 % till år 

2020, räknat från 1990 års nivåer. För transportsektorn gäller att dess 

koldioxidutsläpp år 2015 ska vara minst 10 % lägre än 2007 och att antalet 

kollektivtrafikresor ska öka med minst 40 % till år 2020 jämfört med 2005.

För att nå målen väljer man att arbeta med två huvudriktningar. Dels 

ska mängden bensin och diesel som drivmedel minska till förmån för 

förnyelsebara bränslen. Dels ska det totala trafikarbetet och dess utsläpp 

minska. För att nå dit föreslår man att kommunen bör arbeta med både 

åtgärder som ändrar beteende och med rena fysiska åtgärder. Exempel 

HANDELSSTADEN KRISTIANSTAD

Handeln är av tradition en viktig del i kommunen; Kristianstad kallar sig 

för ”handelsstaden” och man är det stora handelscentrat i regionen. I 

de centrala delarna av Kristianstad finns ett koncentrerat område med 

över 300 specialbutiker och restauranger, många lokaliserade längs gator 

som i huvudsak är bilfria. Som kontrast till detta finns det även en mängd 

relativt omfattande externhandelsområden, främst i stadsdelarna Vilan 

och Härlöv. I förslaget till den nya fördjupade översiktsplanen finns ett 

antal övergripande strategier för handelns utveckling:

• Kristianstad ska utvecklas som handelsstad och utgöra ett regionalt 

centrum för handel.

• Tillväxt i halvexterna lägen ska främst ske med volymhandel.

• Miljön i centrum och stadsdelscentra ska kontinuerligt utvecklas och 

underhållas för att gynna framgångsrik och trivsam handel.

• Nya dagligvaruetableringar ska ligga inom gångavstånd till 

kollektivtrafiknätet och nära bostadsområden, gärna i stadsdelar som idag 

saknar en större dagligvarubutik.

Strategierna bygger delvis på samma idéer som finns för 

verksamhetsutvecklingen i staden, nämligen att befintliga industri- 

och verksamhetsområden ska förtätas så lång det är möjligt och att 
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som ges på det förra är informationskampanjer för beteendepåverkan 

och striktare fordons- och resepolicys inom kommunen. Fysiska åtgärder 

kan exempelvis röra ett utbyggt GC-nät med högre standard, fler 

parkeringsmöjligheter, bättre framkomlighet för bussar samt smidigare 

bytesmöjligheter mellan olika trafikslag. (Kristianstads kommun 2009a)

AKTUELLA PROJEKT 

I Kristianstad pågår för tillfället ett antal större projekt som kommer att 

påverka stadens trafik på olika sätt. Idag är centralstationen (tåg) och 

resecentrum (buss) separerade, vilket innebär onödiga förflyttningar 

och en osmidighet i övergången mellan trafikslagen. Planer finns därför 

på att flytta stadens busscentra till järnvägsstationen och där skapa ett 

större gemensamt resecentrum. I samband med detta skulle ett nytt 

område kallat Östra centrum skapas på bland annat platsen där dagens 

resecentrum finns. Planerna för Östra centrum föreslår både en ny 

shoppinggalleria med restauranger och biograf samt bostäder.

Kristianstadslänken är ett projekt som syftar till att skapa bättre 

kollektivtrafikförbindelser mellan några av stadens största noder: 

högskolan, resecentrum och sjukhuset. Rent praktiskt skulle projektet 

innebära ett kollektivtrafikstråk där bussar prioriteras, vilket förväntas 

resultera i en ökad turtäthet, ökad framkomlighet och i förlängningen 

ökad attraktivitet för kollektivtrafiken.

Inom kommunen driver man projektet Hållbart resande vilket syftar till 

att minska bilåkandet och på så sätt medverka till att göra kommunen 

fossilbränslefri. Grundtanken är att projektet ska påverka beteende och 

stimulera en förändring av resvanor som innebär att biltrafiken ska minska 

HÖGSKOLAN

SJUKHUSETSTATIONEN

ÖSTRA
CENTRUM

Kristianstadslänken och Östra centrum. Bildkälla: Författaren med kartmaterial 
från Kristianstads kommun
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till förmån för GC- och kollektivtrafiken. Hållbart resande har än så länge 

resulterat i olika kampanjer, ett propagerande för bilpooler samt konkret 

information om vanliga pendlingssträckor där cykelns fördelar gällande 

miljö, ekonomi, tid och hälsa gentemot bilen lyfts fram.

Kristianstad kallar sig också för Cykelkommunen och man har en egen 

digital portal på Internet dedikerad åt detta. Portalen ger information 

om cykeltrafiken i allmänhet och om dess funktion i Kristianstad i 

synnerhet med exempelvis kartor över lämpliga cykelvägar. Det finns även 

information om stadens cykelstrategi och hur man försöker arbeta för att 

öka cykeltrafiken i Kristianstad.

Kristianstadslänken. Bildkälla: Kristianstads kommun
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EN BILFRI STADSUTVECKLING 

Det här avsnittet ska fungera som en inledande presentation av olika 

begrepp och åtgärder som kan vara aktuella vid en attraktiv bilfri 

stadsutveckling, men syftar även till att söka en lämplig definition på vad 

en sådan utveckling kan innebära i en svensk kontext. Det är även tänkt 

att tjäna som ett första möte med de olika problem och möjligheter som 

följer bilfria stadsmiljöer, likaså att ge en första inblick i vilken grad och 

omfattning som kan tänkas vara lämplig/önskvärd/möjlig för att skapa så 

attraktiva stadsmiljöer som möjligt. Detta är dock frågor som kommer att 

utredas vidare i senare avsnitt. 

Kapitlet inleds med en kort bakgrundsbeskrivning av den moderna bilfria 

stadsutvecklingen. Därefter följer en redogörelse för olika bilfria åtgärder 

och en diskussion kring vad som menas med en bilfri utveckling och 

bilfria miljöer. Den bilfria utvecklingen kommer sedan att studeras ur två 

perspektiv: ett praktiskt och ett teoretiskt. Den praktiska studien utgår 

från stadsutvecklingen i Vauban, en stadsdel med drygt 5500 invånare 

belägen några kilometer från centrala Freiburg i södra Tyskland. Vauban 

anses vara en av Europas största bilfria områden och har även rönt ett 

visst akademiskt intresse. Utgångspunkten för den teoretiska studien är 

J.H. Crawfords typmodell för bilfria städer; en allvarligt menad, om än 

hypotetisk, referensdesign för den bilfria stadens uppbyggnad. 

EN BILFRI UTVECKLING VÄXER FRAM 
Som det tidigare har konstaterats är bilfria miljöer inget nytt; 100 år 

tillbaka i tiden var det snarare regel än undantag. Den bilfria utveckling 

som det här arbetet refererar till syftar dock till den motreaktion som 

föddes ur massbilismen i slutet av 1960-talet/början av 1970-talet. Bilens 

påverkan på städerna hade då blivit så stor att uppenbara sociala och 

miljömässiga problem var omöjliga att ignorera (Wright 2005). Det var i 

USA, genom bland annat Jane Jacobs, som den första genomslagskraftiga 

kritiken framfördes, men det var i Europa som denna först kom att 

omsättas i praktiken. 1962 omvandlades, efter vilda protester, delar av 

Ströget i centrala Köpenhamn till den första stora gågatan i världen (Gehl 

m.fl. 2006). Några år senare anlade man woonerf-gator i Nederländerna 

och skapade då de första moderna trafiklugnande metoderna (Wright 

2005). Oljekrisen på 1970-talet ställde nya krav på ett minskat 

bilanvändande, vilket bland annat resulterade i att man i Schweiz införde 

bilfria dagar under ett antal söndagar. Likaså började man runt om i 

Europa att fasa ut bilen från historiska stadskärnor samt lugna ner trafiken 

i många bostadsområden (Wright 2005). Sett ur ett större perspektiv 

hade dock sådana åtgärder en ytterst liten effekt på det allmänna 

bilresandet; det totala antalet bilar ökade också i en närmast konstant 

tillväxt (Kågesson 2007). Efter ett stillastående 1980-tal tog den bilfria 

utvecklingen åter fart under 1990-talet genom ett nyvaket miljöintresse 
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och en stadsutvecklingsdiskussion där begreppet ”livskvalitet” fick allt 

större utrymme, exempelvis inom nyurbanismen (Wright 2005). Den 

bilfria utvecklingen ägde vid den här tiden nästan uteslutande rum på 

en gräsrotsnivå genom ett antal ledande grupper och individer som 

exempelvis World Carfree Network. Samtidigt växte en insikt fram som 

kungjorde att man inte kan bygga bort trafikproblemen i städerna. 

Forskning fastslog att mer vägar på sikt genererar mer trafik, vilket även 

gäller i ett motsatt förhållande, det vill säga att ett minskat vägnät ger 

mindre trafik (Wright 2005). Denna insikt i kombination med bland annat 

nya kunskaper om klimatförändringar och att den bilfria rörelsen ökade 

sin trovärdighet har resulterat i ett 2000-tal där en bilfri utveckling även 

erkänts och fått politisk uppbackning av exempelvis EU och FN. Den 

Europeiska Kommissionen var exempelvis med och startade nätverket för 

bilfria städer, och flera tusen städer har deltagit i bilfria dagar över hela 

jorden (Wright 2005). Det bör dock påpekas att den bilfria utvecklingen 

trots detta fortfarande är en marginell företeelse där den allmänna 

utvecklingen snarare går mot ett fortsatt ökat bilanvändande. 

BILFRIA ÅTGÄRDER
Så vad innebär då egentligen en bilfri utveckling och vad kännetecknar 

bilfria miljöer? Studerar man de försök till definitioner som finns kan man 

konstatera att begreppet ”bilfritt” kan rymma en mängd olika betydelser 

vars faktiska påverkan på trafiken och stadsmiljön varierar i styrka och 

omfång. För att skapa en överblick kan denna variation samlas i en skala 

med åtgärder i syfte att försvåra biltrafiken i ena änden, och ingrepp som 

medför ett absolut, permanent förbud mot bilar i den andra änden (se 

bild nedan). 

                   “CAR-LITE”-ÅTGÄRDER                                TEMPORÄR BILFRIA ÅTGÄRDER                  PERMANENTA LOKALA ÅTGÄRDER       PERMANENTA STORSKALIGA ÅTGÄRDER

         TRAFIKLUGNANDE ÅTGÄRDER                      BILFRIA DAGAR         BILFRIA SÄSONGER        PERMANENTA           BILFRIA                          BILFRIA STADSDELAR       BILFRIA STÄDER
LOKALA           ÖVERGRIPANDE/STRATEGISKA                                                                                    BILFRIA GATOR          BOSTADSOMRÅDEN

Olika bilfria åtgärder. Bildkälla: Författaren efter underlag från Wright (2005) och Svensson (2001).
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Avgörande för vilken styrka åtgärderna får är främst baserat på två 

faktorer: dess skala och dess varaktighet. Här följer nu en genomgång av 

dessa olika åtgärder. 

“CAR-LITE”-ÅTGÄRDER 

Dessa har för avsikt att försvåra för biltrafiken men innebär inget absolut 

förbud (Wright 2005). ”Car-lite” kan även användas i benämningen för 

en person eller en plats som visserligen inte är bilfri, men som använder 

eller skapar förutsättningar för alternativa transportmedel (World 

Carfree Network 2010). Typiska exempel på ”car-lite”-åtgärder är olika 

trafiklugnande ingrepp, vilket i sig inte är ett helt oproblematiskt koncept 

(se tabell här intill).

Svensson påpekar dock att det främst är åtgärder på mikro- och 

intermediär nivå som har implementerats i praktiken, och då mestadels 

genom fysiska medel/teknik. Traditionellt har trafiklugnande ingrepp 

främst varit ett medel för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafiken, 

vilket ofta inneburit någon form av hastighetsdämpande, fysisk 

åtgärd (Wright 2005). Exempel på sådana fysiska åtgärder är vägbulor, 

upphöjda trottoarer, cirkulationsplatser och vägmarkeringar/målningar. 

Olika trafiklugnande åtgärder. Bildkälla: Svensson (2001).

Trafiklugnande åtgärd i Köpenhamn. Foto: Författaren.
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Trafiklugnande åtgärder kan även ha som syfte att förbättra den allmänna 

miljökvalitén och trafiksäkerheten. Detta kan ske i form av avsmalnade 

gator, gatumöblering, delad köryta (till exempel woonerf-gator) samt olika 

slags regleringar (Svensson 2001). 

Shared space är en slags vidareutveckling av de traditionella 

trafiklugnande åtgärderna. Syftet att minska trafikens hastighet samt 

att öka säkerheten är detsamma, men här tas alla hinder bort mellan 

fotgängare och övrig trafik. De olika trafikslagen måste samsas om 

utrymmet, vilket ska resultera i en trafikmiljö där bilister och fotgängare 

sinsemellan kommer överens om vem som har prioritet (Bjerkemo 2006). 

Shared space kan jämföras med det brittiska begreppet ”home zones” 

som i huvudsak innebär bostadsgator där trafiklugnande och/eller shared 

space-åtgärder tillämpats, och som ofta är stängda för utomstående 

trafik. Framtagandet av home zones brukar även innebära ett starkt lokalt 

medborgardeltagande (Wright 2005).

Lokala trafiklugnande åtgärder har en dokumenterad effekt vad 

gäller ökad trafiksäkerhet, inte minst eftersom de effektivt sänker 

fordonshastigheten (Svensson 2001). Däremot är det inte lika självklart 

huruvida de även minskar bullernivåer och ger lägre utsläpp, även om så 

verkar vara fallet i de flesta undersökningar som gjorts (Svensson 2001). 

Trafiklugnande åtgärder på en strategisk/övergripande nivå har hittills 

varit relativt ovanligt, men de försök som genomförts tyder på att ett 

sådant angreppssätt skulle ge kraftiga fördelar för alla ovan diskuterade 

aspekter (säkerhet, miljö, buller, utsläpp), samtidigt som det har en 

relativt hög acceptans bland invånare (Svensson 2001). Trafiklugnande 

åtgärder är troligtvis överlag den mest accepterade metoden för att 

minska biltrafiken, eftersom invånarna själva inte behöver betala något 

men ändå får en på många sätt bättre stadsmiljö. 

”Car-lite”-åtgärder kan ses som ett första steg mot bilfria miljöer. 

Stadsomvandlingar och inte minst trafikförändringar är komplexa 

processer och således inte något som sker över en natt. Trafiklugnande 

åtgärder är däremot i de flesta fall relativt enkla att genomföra och 

kan därför vara en god utgångspunkt ifall det finns ett intresse för att 

skapa bilfria miljöer; ett sätt att markera att biltrafiken inte längre tillåts 

vara dominant. Dess ofta lokala natur samt att de inte innebär något 

absolut förbud medför dock en risk att problemen enbart förflyttas 

från ett område till ett annat, och att de inte resulterar i några större 

eller varaktiga förändringar i ett vidare perspektiv. Det verkar dock 

finnas en stor utvecklingspotential för trafiklugnande åtgärder på en 

strategisk/övergripande nivå. I EU:s grönbok som syftar till att skapa 

en ny kultur för rörlighet i städer benämner man dessa som ”gröna 
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zoner”, vilka kan innebära anläggning av gågator, begränsat tillträde, 

hastighetsbegränsningar, avgiftssystem m.m. (Europeiska Kommissionen 

2007a). Man ser ett växande intresse för sådana samlade åtgärder, varför 

frågan väckts huruvida EU ska framlägga olika riktlinjer för definitionen av 

dessa gröna zoner.

BILFRIA DAGAR OCH BILFRIA EVENEMANG 

Ett sätt att arbeta med omfattande bilfria åtgärder men under en 

begränsad period kan vara att införa bilfria dagar i städer. Syftet är att 

skapa ett slags avbrott i vardagen som problematiserar hur städerna 

används och hur transporterna i dessa ser ut, och på så sätt belysa de 

alternativ som finns och hur dessa fungerar. Det kan även vara ett sätt 

att rikta uppmärksamhet på de problem som trafiken i stadsmiljöer kan 

orsaka, till exempel olyckor, utsläpp, buller och trafikköer. Omfattningen 

på restriktionerna kan variera från att innefatta hela städer, till 

stadsdelar eller lokala bostadsområden. Likaså kan frekvensen på hur 

återkommande dessa evenemang är skifta; vanligast är att städer arbetar 

med bilfria dagar en gång om året (Wright 2005). Sedan slutet av 1990-

talet har den 22 september fungerat som en internationell bilfri dag, 

vilken från år 2000 även har officiellt stöd av Europeiska Kommissionen 

(European Mobility Week 2010). Det europeiska samarbetet har sedan 

dess utvecklats och den bilfria dagen ingår numera i European Mobility 

Week; en veckolång kampanj som syftar till att öka den lokala kunskapen 

om hållbara transporter och verka som en plattform för projekt med fokus 

på andra trafikslag än bilen. Totalt deltar drygt 2000 städer från över 40 

länder (varav sju är utomeuropeiska) på ett eller annat sätt i kampanjen 

(European Mobility Week 2010). Sverige har ett femtiotal deltagande 

städer, däribland Kristianstad. 

Den största enskilda bilfria dagen äger rum i den colombianska 

huvudstaden Bogotá. Denna påverkar drygt sju miljoner människor och är 

en del av en större stadsomvandlingsstrategi, vilken bland annat inneburit 

att man anlagt flera hundra kilometer cykelväg, skapat världens längsta 

gågata (17 km lång), planterat över 100 000 träd, infört ett snabbussystem 

samt restriktioner mot biltrafiken. Detta ska ha resulterat i att trafiken 

minskat med cirka 40 procent (Wright 2005). Bogotá är ett exempel på 

hur bilfria dagar kan utvecklas till att bli ett regelbundet inslag; numera 

stängs varje helg stora delar av staden ner för biltrafik . En allt vanligare 

åtgärd är att man under sommarsäsongen stänger ner delar av städerna 

från biltrafik. Ett exempel på detta är Paris där man sedan 2002 har skapat 

ett större bilfritt område längs floden Seine under sommarmånaderna 

(Wright 2005). Inte sällan motiveras sådana initiativ av en ekonomisk 

drivkraft, som har som mål att locka fler turister och som ett led i detta 

höja livskvalitén i staden. Andra bakomliggande orsaker kan vara en 
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nödvändig förbättring av luftkvalitén i städer med stora trafikmängder 

som alstrar mycket avgaser, eller att förbättra den sociala jämlikheten, 

vilket till exempel är fallet i Bogotá (Wright 2005). Ytterligare temporära 

bilfria åtgärder som kan nämnas är olika stadsevenemang som kräver 

större trafikfria ytor. Sådana evenemang kan exempelvis vara marknader, 

stadsfestivaler, sportarrangemang, parader och gatufester. 

Vilken roll kan bilfria dagar och andra temporära åtgärder spela i en 

stadsutveckling som strävar mot att skapa bilfria miljöer? Den största 

potentialen finns som jag ser det eventuellt i dess konkreta natur att 

påvisa alternativ till bilsamhället och därigenom väcka tankar om vad som 

skulle vara möjligt att genomföra i ett större och mer varaktigt perspektiv. 

Likaså kan det vara ett sätt att sätta människor i kontakt med alternativa 

transportmedel som de annars aldrig skulle använda. Det finns dock en 

risk att bilfria evenemang används som svepskäl för att inte genomföra 

andra, mer kraftfulla åtgärder och att de därför snarare blir ett hinder i 

utvecklingen. Politiker i Stockholm har exempelvis ifrågasatt effektiviteten 

i bilfria dagar och att dessa inte bidrar till en bättre miljö (Brand 2000). 

Troligtvis avgörs dess validitet av naturen hos den temporära bilfria 

åtgärden; innefattar denna ett större område och är tänkt som ett 

återkommande inslag kan den säkerligen medföra ett flertal positiva 

effekter för en bilfri stadsutveckling.

PERMANENTA BILFRIA GATOR 

Väldigt många städer har redan en eller flera bilfria gator. Allra vanligast 

är förmodligen de gågator som är kopplade till handeln i stadskärnorna. 

Som tidigare har nämnts var Ströget i Köpenhamn världens första 

återerövrade gågata och infördes 1962 (Gehl m.fl. 2006). Protesterna 

från de lokala handlarna var vilda då de var rädda att en begränsad 

tillgänglighet för biltrafiken skulle leda till ett sämre kundunderlag. 

Experimentet blev i stället en stor framgång då det visade sig att en 

trafikfri gatumiljö attraherade fler människor som samtidigt uppehöll 

sig längre vid butikerna, vilket resulterade i en ökad försäljning (Gehl 

m.fl. 2006). Stärkta av framgångarna i Köpenhamn införde allt fler 

städer liknande gågator, inte minst i Sverige där dessa blev ett vanligt 

inslag i stadsmiljöerna under 1970- och 1980-talet. Vanligtvis finns det 

några undantag från förbudet mot motorfordon längs handelsgågator; 

varuleveranser brukar vara tillåtna under vissa tider och i somliga fall kan 

även cykel- och kollektivtrafik få tillträde till dessa gator (Wright 2005). 

Större bilfria historiska stadskärnor är också relativt vanligt, dock inte 

lika vanligt i Sverige som i många andra europeiska länder eftersom de 

svenska städerna i allmänhet inte är särskilt gamla. Den medeltida stadens 

täta och oregelbundna struktur lämpar sig dåligt för biltrafik, varför dessa 

områden kan sägas ha en inneboende restriktion mot större motorfordon. 
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Historiska stadskärnor utgör även i många fall turistattraktioner, vilket i sig 

medför att dessa stadsdelar sällan innehåller mycket biltrafik. Likaså vill 

man skydda de gamla byggnaderna från biltrafikens utsläpp, buller och 

vibrationer, vilket är en orsak till att många historiska bilfria stadskärnor 

även finns med på UNESCO:s lista över skyddade världsarv (Wright 2005).

I sammanhanget bör även andra typer av lokala bilfria ytor med offentlig 

karaktär nämnas. Parker och grönområden är i stort fredade från 

motortrafik och således områden där människor mestadels tar sig fram 

till fots. Universitetsområden och liknande större institutioner utgörs 

vanligen av större ytor som är mer eller mindre bilfria. Samma sak kan 

sägas om nöjesfält, gallerior och större köpcentrum, även om dessa 

snarare är halvprivata än offentliga. De senare två kan ironiskt nog även 

ses som direkta produkter av bilsamhället. 

Få skulle ifrågasätta de bilfria gator som finns i städerna idag då de utgör 

ett mycket uppskattat inslag i stadsmiljön. Att avveckla gågator och leda in 

tung trafik i stadsparker vore i ett svenskt perspektiv idag otänkbart och 

förmodligen ett politiskt självmord. Kanske för att det där råder en balans 

mellan stadens funktion som mötes-, handels- och trafikplats, för att låna 

Gehl och Gemzøes ord. Även om trenderna i stadsbyggandet idag går mot 

en utveckling som innebär fler bilfria offentliga platser (se exempelvis 

centrala Köpenhamn där de bilfria ytorna har ökat med nästan 17 000 

m2 mellan 1992 och 2005 (Gehl, Gemzøe, Kirknæs & Søndergaard 2006)) 

verkar dessa fortfarande uppfattas som undantag. En risk för den bilfria 

stadsutvecklingen skulle vara om dagens bilfria gator får i uppgift att fylla 

en nödvändig kvot för trafikfredade områden som innebär att övriga delar 

av staden kan fortsätta domineras av bilen, och det med rent samvete. 
Wien, Salzburg, Prag och Potsdam - bilfria stadskärnor och världsarv.
Foto: Författaren.
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BILFRIA BOSTADSOMRÅDEN 

Bilfria bostadsområden är ett koncept som vuxit sig allt starkare de 

senaste åren, främst i Tyskland och Österrike men också i stora delar 

av övriga Europa (Wright 2005). Exakt vad ett bilfritt bostadsområde 

innebär varierar från fall till fall, men det finns ett antal gemensamma 

beröringspunkter. Grundtanken är att man ska kunna bo i ett område 

som erbjuder de fördelar som kommer med bilfria miljöer: säkrare 

gator där barn och vuxna kan uppehålla sig utan att riskera något möte 

med motortrafik, vilket även ger lägre bullernivåer och mindre avgaser. 

Carfree UK (2008) framhäver följande gemensamma egenskaper för bilfria 

bostadsområden: 

• Bostadsmiljön är trafikfri och innehåller gemensamma offentliga ytor.

• De bilfria områdena är uppbyggda runt ett trafiknät som inte är 

anpassat efter bilen. 

• Om det existerar parkering är denna begränsad och separerad 

från bostadsmiljön. Likaså är parkeringskostnaderna separerade från 

boendekostnaderna. 

Scheurer (2002) menar i sin tur att en idealisk situation vore om bilfria 

bostadsprojekt… 

• Integreras med en frekvent kollektivtrafiktjänst (helst spårbaserad).

• Inkluderar nödvändig service inom gångavstånd.

• Är kopplade till väl utvecklade cykelnätverk.

• Är skyddade från buller och utsläpp genererade av trafik.

• Involverar öppna ytor som är tillräckligt säkra för att barnen ska kunna 

leka utomhus utan tillsyn, och trevliga nog för att vuxna spontant ska 

kunna samlas vid och använda dessa platser som en naturlig förlängning 

till den privata bostaden.

Morris (2005) gör dessutom en skillnad mellan visuellt bilfria 

bostadsområden och bilfria bostadsområden. Visuellt bilfria områden 

innebär, enligt Morris, att bostadskärnan är bilfri på så sätt att det inte 

existerar någon parkering på gatorna, men att området ändå erbjuder 

parkering i form av underjordiska parkeringsgarage eller på särskilda 

platser ute i områdets ytterkant. I bilfria områden har däremot inget eller 

väldigt lite gjorts för själva fordonstrafiken och dess parkering, varför 

inte heller området är anpassat efter dessa. Däremot ser Morris att båda 

typerna rymmer parkering för rörelsehindrade och för varuleveranser, 

likaså har de en stark koppling till alternativa transportmedel som 

kollektivtrafik och ett väl utbyggt cykelnät.
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Man kan alltså konstatera att bilfria bostadsområden lägger stor vikt vid 

att själva bostadsmiljön är bilfri, likaså att de offentliga ytorna är en viktig 

del av konceptet. Att områdena är anpassade efter, och väl kopplade till, 

gång-, cykel- och kollektivtrafik verkar vara en förutsättning, även att de 

bör innehålla nödvändig service och vara tillgänglig för varuleveranser 

samt utryckningsfordon. Knäckfrågan tycks vara i vilken utsträckning de 

bilfria bostadsområdena motsätter sig bilen och hur parkeringsfrågan 

hanteras. Alla områden som utger sig för att vara bilfria tycks bygga på en 

grundläggande restriktion mot bilen (se exempelvis Scheurer 2002) men 

få kräver att de boende helt måste avsäga sig bilägandet. I Floridsdorf i 

Wien kan man inte äga en bil om man vill bo på området, men sådana 

juridiska restriktioner tycks vara en ovanlighet i sammanhanget (Wright 

2005). Scheurer (2002) menar att det finns lite att vinna på ett fokus 

som innebär komplicerade regelverk mot fordonsförbud och som kräver 

ett livslång engagemang hos de boende för att inte äga någon bil. Man 

bör enligt honom istället fokusera på fördelarna som följer med bilfria 

miljöer. Och detta är då möjligen orsaken till att bilfria utvecklingsprojekt 

sällan innebär ett absolut förbud mot bilar; ofta innefattar de ett antal 

gemensamma parkeringsplatser för en lokal bilpool, parkeringsplatser 

för besökare samt (begränsad) tillgänglighet för varuleveranser och 

utryckningsfordon. Parkeringsfrågan kan även utgöra en svårighet för 

bilfria bostadsområden att implementeras i praktiken. I många kommuner, 

däribland de svenska, brukar det finnas parkeringsnormer som reglerar 

förhållandet mellan minsta mängd parkeringsplatser per bostad vid 

nyexploateringar, vilket kan utgöra ett hinder för bilfria projekt. 

Säkra och tysta miljöer tycks vara en anledning till varför bilfria 

bostadsområden uppfattas som attraktiva, varför dessa också i stor 

utsträckning lockar till sig barnfamiljer (Carfree UK 2008), men det finns 

fler. För exploatörer friställer avsaknaden av parkeringsplatser mark som 

möjliggör en högre bebyggelsetäthet, likaså torde den lägre biltrafiken 

innebära att någon utbyggnad av vägnätet inte behöver ske i samma 

omfattning som för traditionella exploateringar. Detta borde resultera i 

att bostadskostnaderna kan sänkas, eller att de boende kan få mer hus för 

pengarna. En ökad täthet leder i sin tur till ett större befolkningsunderlag, 

vilket stärker möjligheterna för kollektivtrafik och lokal service. I många 

bilfria områden tycks ett allmänt miljötänk präglat utvecklingen, vilket 

inneburit att många av husen är energisnåla och drivs av förnyelsebar 

energi, att återvinningshalten är hög och att miljövänliga lösningar för 

omhändertagande av dagvatten är vanliga (Wright 2005). En annan 

gemensam faktor är att dessa projekt tycks präglas av en högre grad av 

medborgardeltagande i planerings- och genomförandeprocessen än vad 

som är vanligt (Wright 2005). 
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Hittills har de bilfria bostadsområdena attraherat en relativt homogen 

befolkningsgrupp som karaktäriserats av att vara en köpstark, högutbildad 

och miljömedveten medelklass (Ornetzeder m.fl. 2007). Det bör påpekas 

att denna grupp visserligen står för en betydligt lägre utsläppshalt av 

koldioxid när det gäller marktransporter och energianvändning, men 

väger till viss del upp detta genom att göra fler flygresor samt konsumera 

mer som en följd av en högre inkomstnivå (Ornetzeder m.fl. 2007, jämför 

även med Bradly 2009). Invånarna i bilfria områden tycks dock ändå vara 

mer miljövänliga än befolkningsgenomsnittet i allmänhet (Ornetzeder 

m.fl. 2007). Men om bilfria miljöer enbart ses som ett livsstilsval för en 

viss slags människor finns det en risk att dessa områden isoleras från 

omgivande miljöer och medverkar till en ökad segregation. Det bör dock 

påpekas att utvecklingen av bilfria bostadsmiljöer är i sin linda, och ett 

visst mått av ett likformat pionjärskap kan vara nödvändigt inledningsvis 

för att sprida konceptet till en allmänhet om så vore önskvärt. 

BILFRIA STADSDELAR OCH BILFRIA STÄDER 

De bilfria bostadsområden som finns är i regel små och av en lokal natur; 

Vauban med sina cirka 2000 bostäder är ett av få exempel som kan 

anses utgöra en bilfri stadsdel (Wright 2005). Bilfria områden med över 

600 hushåll är annars relativt ovanligt (Carfree UK 2008). En ökad skala 

medför andra förutsättningar för de bilfria miljöerna. I mindre områden är 

avstånden så pass små att de centrala delarna utan problem kan överlåtas 

till publika eller halvprivata områden med grönska och lekplatser, utan 

att tillgängligheten för varuleveranser och utryckningsfordon försämras 

i någon större utsträckning. I bilfria stadsdelar krävs dock lösningar för 

detta, samtidigt som en väl utbyggd kollektivtrafik bör finnas även inom 

området (Carfree UK 2008). Skulle man tänka sig att konceptet utvidgas 

än mer till att inkludera hela städer kan man anta att förutsättningarna 

förändras ytterligare. 

På sätt och vis kan historiska stadskärnor även anses vara bilfria 

stadsdelar, eller åtminstone bilfria stadsdelscentrum. Dessa avviker dock 

genom sin höga ålder, till skillnad mot de flesta bilfria bostadsområden 

som uppförts under de senaste 20 åren och då på tidigare oexploaterad 

mark (Wright 2005). Givetvis är det betydligt enklare att genomföra ett 

bilfritt koncept om man tillåts utgå från ett tomt papper. Tänker man sig 

en bilfri stadsutveckling i en betydligt större skala måste man därför inse 

att ett sådant förhållningssätt troligtvis inte är möjligt. Förmodligen krävs 

det då åtminstone ett något annorlunda angreppssätt och troligtvis till 

viss del även andra lösningar. 

Bilfria städer i sin mest absoluta form är idag väldiga ovanliga, men 

det finns ett fåtal exempel. Mest känd är troligtvis Venedig, där man 
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förutom att ta sig fram till fots använder olika båtfordon för att sköta 

de nödvändiga transporterna (Wright 2005). Men även i Venedig 

finns det undantag från den bilfria regeln, till exempel i vissa fall när 

utryckningsfordon måste fram (Wright 2005). Venedig har dessutom ett 

väldigt ovanligt geografiskt läge med en topografi som tillåter vattenburna 

transporter i stor utsträckning. Ett antal städer, däribland schweiziska 

Zermatt, är i det närmaste bilfria men tillåter mindre eldrivna fordon 

(Wright 2005). I Zermatt måste man som besökare parkera sin bil cirka 

fem kilometer utanför staden för att sedan ta tåget in till centrum. Väl 

inne kan man ta sig runt till fots, med cykel, med små elektriska taxibilar 

eller med elektriska bussar(Zermatt Tourismus 2010). Både Venedig 

och Zermatt är två kända turistorter och dess bilfria natur är en viktig 

del i marknadsföringen (se exempelvis Zermatt Tourismus 2010). Båda 

städerna har dessutom några av världens absolut högsta markpriser, 

vilket antyder att det inte behöver finnas en motsättning mellan bilfria 

stadsmiljöer och en god ekonomisk utveckling (Wright 2005). Det 

här arbetet har däremot inte funnit några exempel på städer som en 

gång haft biltrafik men som omvandlats till att bli bilfria; avsaknaden 

av motorfordon i Venedig och Zermatt tycks ha varit en slags naturlig 

förutsättning. De bör därför ses som något bristfälliga förebilder för en 

bilfri stadsutvecklingsprocess där en stor del av arbetet handlar om att 

förändra transporternas förutsättningar och natur.

VAD INNEBÄR EN BILFRI UTVECKLING? 
Vi har sett att bilfria åtgärder kan variera kraftigt i såväl styrka som 

omfång och varaktighet. Bilfria miljöer och en bilfri utveckling kan då ses 

som två bredare koncept vilka innefattar dessa olika typer av åtgärder. 

Melia (2007) menar att begreppet ’bilfri utveckling’ precis som bilfria 

bostadsområden har blivit föremål för en rad olika definitioner, men att 

dessa mer eller mindre alltid har involverat någon form av kompromiss 

gentemot fordonstrafiken eftersom den är så omfattande. Melia anser 

vidare att man kan dela in de påstådda fördelarna med en bilfri utveckling 

i tre grupper: 

1. Lokala fördelar, främst då inom det bilfria området 

2. Fördelar för omkringliggande områden 

3. Fördelar för den globala miljön 

Melia har försökt utgå från en definition som kan svara mot alla tre 

fördelsgrupper, och menar därför att en bilfri utveckling innebär bostads- 

eller flerfunktionella områden som… 

• Innehåller en helt trafikfri miljö 

• Är uppbyggda för att underlätta transporter av andra trafiklag än bilen 

• Erbjuder ingen eller endast begränsad parkering, vilken då är placerad i 

områdets periferi 
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Man kan såklart diskutera vad en helt trafikfri miljö betyder, likaså vad 

en begränsad parkering innebär. Gällande det senare anser Melia att den 

måste ligga på en lägre nivå än de minimumkrav som finns på parkering i 

traditionella områden. 

Slutligen påpekar han även att det finns en skillnad mellan en bilfri 

utveckling och ett bilfritt leverne eftersom en bilfri utveckling inte per 

automatik innebär att de berörda invånarna avskaffar bilen. För att uppnå 

alla påstådda fördelar menar Meila att åtminstone en viss del av de 

boende i ett bilfritt område kan tänka sig att leva utan bil. Utgår man från 

att detta stämmer borde arbetet med att påverka människors attityd vara 

en väldigt central fråga när en bilfri stadsutveckling diskuteras. 

World Carfree Network (2010) är en slags paraplyförening som bland 

annat ger ut skrifter, anordnar konferenser och arrangerar olika 

evenemang i syfte att skapa en global bilfri rörelse. De fungerar som 

samverkande organ mellan olika lokala grupper och utgör ett viktigt 

nätverk i den bilfria rörelsen. En rörelse som de menar handlar om att…

• Främja alternativ till bilberoende och bilkultur, däribland gång-, cykel-

och kollektivtransport 

• Främja bilfria livsstilsval inom alla typer av stadsmiljöer 

• Främja bebyggelse (vanligtvis med blandade funktioner) av bilfria 

områden på såväl obebyggd som bebyggd mark 

• Främja bilfria dagar som ett medel att skapa långsiktig förändring 

av städernas infrastruktur och beslutsfattarnas inställning utifrån ett 

gräsrotsperspektiv 

• Främja förvandlingen av redan existerande byar, tätorter och städer 

(eller delar av dem) till att bli bilfria miljöer. 

World Carfree Network menar att bilfria miljöer helt enkelt är platser 

som motsätter sig bilar och som inte medger tillträde för dessa. Däremot 

konstaterar man att vissa bilfria miljöer tillåter motoriserade fordon för 

leveranser samt utryckningsfordon medan andra försöker hitta alternativ 

även till dessa, vilket de menar är att föredra ifall det är möjligt. De 

fastställer vidare att vissa bilfria miljöer har parkering i områdets utkant 

och är därför till viss del fortfarande bilberoende, varför lösningar för att 

undvika detta bör eftersträvas. De påpekar även att det finns personer 

inom den bilfria rörelsen som tar konceptet ett steg längre och samtidigt 

arbetar aktivt för att uppmuntra en användning av lokala produkter, vilket 

enligt dem kan minska frakttransporterna och stärka den lokala ekonomin 

(World Carfree Network 2010). 
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Man kan dra slutsatsen att World Carfree Network är något snävare i sin 

definition av vad som får räknas som bilfria miljöer än många andra. Enligt 

dem får ingen bilbaserad persontrafik förekomma, däremot kan det vara 

okej med varuleveranser och utryckningsfordon. De bilfria områdena kan 

dock ha kontakt med omkringliggande bebyggelse genom biltrafik, dock 

vill man att detta ska ske i så låg utsträckning som möjligt. 

För att få en djupare bild av vad en bilfri utveckling innebär och vilka 

problem respektive möjligheter en sådan medför kommer nu två mer 

konkreta fall att analyseras. 

VAUBAN - EN BILFRI UTVECKLING I PRAKTIKEN 
Vauban är ett av Europas största bilfria områden och ligger tre kilometer 

söder om den sydtyska staden Freiburg, nära gränsen till såväl Frankrike 

som till Schweiz. Det är knappast en slump att Vauban ligger där den 

gör; Freiburg har en lång historia av progressiva transportstrategier 

att bygga på och räknas av vissa som en pionjärstad i utvecklingen av 

människovänliga stadsmiljöer. Det kan därför vara intressant att inleda 

med ett kort bakgrundsavsnitt om Freiburg samt kika närmare på några av 

dess stadsutvecklingsstrategier. 

FREIBURG

Freiburg har i dag strax över 200 000 invånare och uppfördes under 

1100-talet som en i raden av flera städer i Sydtyskland/Schweiz som alla 

fick en liknande struktur och planerades utifrån samma ideal. En typisk 

karaktäristika för dessa städer är den väldigt breda huvudgatan som även 

tjänar som marknadsplats (Gehl & Gemzøe 2006). Freiburg påverkades 

kraftigt av bombningarna under andra världskriget och uppemot 80 

procent av den gamla stadskärnan totalförstördes. Men i motsats till 

många andra tyska städer återuppbyggdes Freiburg efter en nästan 

identisk struktur som tidigare och med en stor respekt för de historiska, 

medeltida miljöerna. Detta förhållningssätt tycks även ha löpt som en 
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konsekvent tråd genom det moderna stadsbyggandet i staden, vilket 

skulle kunna förklara att de centrala gatorna i Freiburg inte har breddats 

eller anpassats efter en biltrafik. Biltrafiken är i stället hänvisad till en 

ringled som löper runt stadskärnan, inom vilken spårvagns-, cykel- och 

gångtrafik dominerar (Gehl & Gemzøe 2006). Det kan även nämnas 

att Freiburg är en utpräglad studentstad, vilket säkert har gjort sitt för 

utvecklingen. 

Stadens första bilfria gata och torg infördes 1968 och fem år senare 

inleddes arbetet med att införa ett omfattande gågatunät som idag upptar 

stora delar av centrala Freiburg (Gehl & Gemzøe 2006). Allt sedan dess, 

och kanske främst under de senaste 20 åren har staden arbetat aktivt 

för att bli än mer miljö- och människovänlig, vilket inte minst märks i den 

politiska agendan som längre varit grön och haft ”livskvalitet” som ett 

uttalat politiskt mål (Melia 2007). Arbetet har bland annat resulterat i 

att man idag har ett väl utbyggt cykelnät som är sammanhängande och 

kontinuerligt prioriterat framför biltrafiken. Detta har också givit konkreta 

resultat för cykeltrafikens utveckling: mellan 1990 och 1999 ökade den 

med 63 procent (Gehl & Gemzøe 2006). I dag råder det snarare en brist 

på cykelparkeringar i staden, trots att det vid centralstationen finns över 

1000 platser. Spårvagnen utgör ryggraden i Freiburgs kollektivtrafik då 

70 procent av resorna görs med spårvagn och 30 procent med buss 

(Melia 2007). Spårvagnstrafiken är ofta inbakad i stadens vanliga gator 

och har högsta prioritet. I de mest centrala delarna av staden måste den 

dock ta hänsyn till fotgängarna, varför cykel ofta kan vara det snabbaste 

färdmedlet där (Gehl & Gemzøe 2006). Utanför centrala Freiburg 

går spårvagnarna i vissa fall längs egna gator, och är kopplade till ett 

datorsystem som ska eliminera onödiga väntetider. För att markera gång-, 

cykel- och kollektivtrafikens starka ställning har särskilda broar byggts för 

dessa trafikslag i strategiska lägen. Likaså finns det vid centralstationen en 

mobilitetsstation som bland annat inrymmer övervakad cykelparkering, 

cykelreparatörer, bilpooler och turistinformation. Detta för att underlätta 

för passagerare som måste växla mellan olika transportslag (Gehl & 

Gemzøe 2006). 

Gatuparkeringen har successivt trängts undan för att ge plats åt 

kollektivtrafiken, men har kompenserats genom de 14 parkeringshus som 

finns i och runt om centrala Freiburg (Melia 2007). Den allmänna trenden 

är att bil- och gångtrafiken minskar medan cykel- och kollektivtrafiken 

ökar. Att fotgängartrafiken minskar kan förklaras med att nästan alla 

stadens invånare använder kollektivtrafikpass. Dessa är inte knutna 

till en specifik person utan kan användas av alla inom ett hushåll och 

kostar cirka 400 kronor i månaden (Melia 2007). Av alla pendlingsresor 

står cykeltrafiken för 28 procent, kollektivtrafiken för 26 procent och 
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biltrafiken för de resterande 46 procenten (Gehl & Gemzøe 2006). 

Mycket av utvecklingen i Freiburg kan spåras till dess omfattande 

trafikpolicy, som i dag främst utgår från fem stöttepelare (Melia 2007): 

• Utbyggnad av kollektivtrafiknätverket 

• Cykeltrafik ska främjas 

• Trafikrestriktioner 

• Motortrafik styrs och kanaliseras 

• Hantering av parkeringsplatser

Freiburg. Foto: Jan-Olof Åkerlund

VAUBAN

Historia och bakgrund 

1992 övergav den franska armén cirka 41 hektar mark belägen tre 

kilometer söder om centrala Freiburg. Tre av dessa bebyggdes kommunalt 

med främst studentbostäder, men ansvaret för de resterande 38 hektaren 

lämnades över till organisationen Forum Vauban, som hade lyckats 

övertyga ett inledningsvis skeptiskt kommunfullmäktige att satsa på ett 

bilfritt koncept (Melia 2007). 

Genomförande och konstruktion 

Programmet för Vauban innebar att området skulle bebyggas med 2000 

bostäder över en åttaårsperiod med start 1998, vilket skulle ge cirka 5000 

invånare. Arbetet har försenats något, men när projektet står färdigt 

beräknas Vauban få uppemot 6000 boende eftersom fler barnfamiljer 

har flyttat in än beräknat (Carfree UK 2008). Genomförandet av projektet 

kan delas i fem faser, av vilka man 2005 hade verkställt ungefär hälften 

(se kartbild på nästa uppslag). Det som då återstod att göra var främst 

att koppla samman området med den regionala järnvägstrafiken, bygga 

ut ett område med plusenergihus i de östra delarna samt utöka andelen 

funktionsblandad bebyggelse genom ett handels-/lättindustriområde 

i norr (Scheurer 2002). De flesta av bostäderna har sålts till olika 

bostadsgrupper, vilka i allmänhet har prioriterat barnfamiljer, äldre och 
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tidigare Freiburginvånare (Melia 2007). Bostadsgrupperna innehåller 

vanligtvis 3-21 hushåll och är ansvariga för utformningen av husen 

samt hur deras gemensamma sociala och miljömässiga önskemål ska 

uppfyllas i praktiken (Scheurer 2002). Detta har dels resulterat i en 

visuell arkitektonisk variation, men också i en stark gemenskap vilket 

underlättat genomförandet (Scheurer 2002). Exploateringstalet får dock 

inte understiga 1.2 vilket inneburit att det finns ytterst få enfamiljshus i 

området; de flesta byggnaderna har istället fyra våningar (Melia 2007). 

Planerna i området ställer även krav på att alla byggnader måste 

vara lågenergihus (alla hus måste dessutom uppfylla Freiburgs 

lågenergistandard); ungefär vart sjunde hus är dessutom av passivhus-

karaktär (Melia 2007). Elen produceras främst av ett lokalt kraftverk 

som drivs av biomassa och biogas, och i hela området innefattas av ett 

miljövänligt system för omhän-dertagande av dagvatten (Carfree UK 

2008).

Service och arbete 

Endast en liten del av Vauban utgörs uteslutande av arbetsplatser 

(totalt finns det cirka 600 i hela området), däremot gränsar man till ett 

större arbetsplatsområde (Scheurer 2002). Det finns mindre butiker 

och små verksamheter lite varstans i Vauban, främst längs den centrala 

huvudgatan (Carfree UK 2008). Området försörjs av två medelstora 

mataffärer, till vilka de flesta tar sig till fots eller med cykel. De som väljer 

att storhandla med bil tenderar att göra detta på externa köpcentrum 

(Melia 2007). 

Transporter och bilfritt leverne 

Grundtanken bakom Vaubans bilfria koncept sägs inte vara att föra en 

fanatisk linje mot biltrafik, utan i stället att ge människor möjlighet att 

leva bilfritt och därigenom sänka det individuella bilanvändandet (Melia 

2007). Hela Vauban är därför inte bilfritt även om stora delar kan sägas 

vara det. Regionala planeringslagar kräver att bilfria områden bevisar att 

parkeringsbehoven är lägre än normalt och att man reserverar mark för 

framtida behov. De boende i de bilfria områdena måste därför varje år 

rapportera huruvida de äger en bil eller ej (Melia 2007). Bilägare måste 

köpa en plats i ett av de parkeringshus som finns i områdets utkant och 

som drivs av ett kommunalägt bolag. Varje plats kostar cirka 175 000 

kronor, därtill tillkommer en månadsavgift för driftkostnader (Carfree UK 

2008). Tanken bakom detta är att bilägarna ska betala för sin infrastruktur. 

Många är förvånade över det höga priset och en del har försökt kringgå 

bestämmelserna på olika sätt. Vid ett par tillfällen har kommunen även 

vidtagit juridiska åtgärder för att stävja sådana överträdelser (Melia 2007). 

Trots vissa problem verkar man ändå ha lyckats genomföra ett av Vaubans 
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Karta över stadsutvecklingen i Vauban 2005. Bildkälla: Författaren efter underlagsmaterial från Melia 2007
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huvudmål: att skapa bostadsmiljöer som i stor utsträckning är helt fria 

från fordon. 

Fordon är tillåtna att köra 30 kilometer i timmen längs ena sidan av 

huvudgatan, där det även finns betalparkering. Bilar och andra fordon 

får även köra in i de bilfria områdena med gångfart, men endast för att 

lämna och hämta varor (Melia 2007). Många av medlemmarna i Freiburgs 

bilpoolsprogram bor i Vauban, som har ett tiotal bilar att tillgå. År 2000 

ägde 54 procent av hushållen bil, men sju år senare hade siffran sjunkit 

till endast 20 procent (Carfree UK). En undersökning 2003 visade att 

57 procent av de som levde utan bil hade gett upp den efter flytten till 

Vauban (Melia 2007). Endast 16 procent av resorna i Vauban görs med 

bil; i stället tycks cykeltrafiken vara det dominerande trafikslaget (Melia 

2007). År 2000 cyklade tre fjärdedelar av den arbetande befolkningen 

till sina jobb, och trots att andelen som reser kollektivt har ökat sedan 

Vauban fick en spårvagnslinje 2006 verkar cykeltrafiken fortfarande ugöra 

ett dominerande inslag (Melia 2007). 

Demografi 

Inledningsvis utgjordes över tre fjärdedelar av hushållen i Vauban av 

barnfamiljer, med en genomsnittlig hushållsstorlek på 3.34 personer 

(Melia 2007). Denna siffra har minskat allt eftersom området har vuxit, 

men barnfamiljer tycks fortfarande utgöra en stor del av befolkningen. 

Observationer antyder att området inrymmer en stor del ekologiskt 

medveten medelklass, främst verksamma inom tjänstesektorn (Melia 

2007). 40 procent av de boende angav också det bilfria konceptet eller 

andra miljömässiga orsaker som skäl till varför de flyttade till Vauban. 

Endast ett tiotal procent av bebyggelsen utgörs av hyresrätter, övriga är 

främst äganderätter (Carfree UK 2008). 

Kritik och lärdomar 

I stort sett alla boende står bakom Vaubans bilfria koncept, men ungefär 

hälften menar att det till viss del sköts dåligt i praktiken. Scheurer (2002) 

finner bland annat följande orsaker till detta: 

De bilfria zonerna får endast användas för på- och avlastning, men 

utnyttjas även i vissa fall som parkering. Orsaker bakom detta kan dels 

vara rena bekvämlighetsskäl, men även sjukdomar och otrygghet kan 

få de boende att undvika de externa parkeringshusen. Det har även 

framförts klagomål på att konceptet skulle vara diskriminerande mot 

låginkomsttagare, ensamstående föräldrar samt kvinnor eftersom 

dessa grupper i högre grad än övriga ser tomtparkering i många fall 

som oundviklig. Detta har självklart till viss del att göra med de höga 

parkeringskostnader som finns i Vauban. 
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Många boendes gäster klagar över det faktum att de måste betala 

för att få parkera, och då i områdets utkanter. I början av 2000-talet 

anlände ungefär hälften av alla gäster till området med bil, en siffra 

som visserligen bör ha minskat då spår- och järnväg byggts ut.

På Forum Vaubans hemsida (Sperling 2006) kan man ta del av ett antal 

lärdomar som projektet givit upphov till. Informationen sammanställdes 

2002 och kan därför ses som en genomgång av de erfarenheter som 

sprungit ur det inledande utvecklingsarbetet med Vauban. Här följer 

några av dessa lärdomar: 

En process med hög delaktighet kräver stora resurser. Likaså måste 

denna både innehålla planering och genomförande. Forum Vauban 

fann att det inte var tillräckligt att enbart komma med förslag till 

kommunens planerare; även om tjänstemännen var öppna för nya 

idéer hade den för Vauban unika trafikstrukturen knappast genomförts 

om man inte även kallat in juridisk expertis. Likaså fann man att 

projektets parallella arbetsstruktur medverkade till att de involverade 

partnerna inte fastnade i gamla tankemönster, vilket möjliggjorde nya 

lösningar. Ett stort deltagande kräver också ett långsiktigt perspektiv. 

Den lilla skalan skapar möjligheter. Det bästa sättet att skapa 

delaktighet är att låta de boende själva bestämma och ta ansvar för 

hur deras närområde ska se ut. De behöver dock stöd och support 

från kommunen och gärna även av olika frivilliga organisationer, som 

arkitektfrimor och andra privata företag. 

En balans av olika sociala grupper är av stor vikt. För att kunna 

inkludera människor med låg inkomst krävs statligt stöd. Den stora 

gruppen tenderar att utgöras av en högutbildad och miljöintresserad 

medelklass, som dock är nödvändig och i slutändan helt avgörande 

huruvida ett pilotprojekt som Vauban blir framgångsrikt eller ej. 

Att arbeta med ett stort kommunalt utvecklingsområde är både en 

möjlighet och en börda. Kommunen kan ta ett helhetsgrepp över 

hela planeringen utan att vara beroende av privata utvecklare, men 

samtidigt medför det en press på en snabb och god avkastning, vilket 

inte sällan kan hindra bra lösningar som måste få ta tid. 

Nya stadsdelar är unga stadsdelar. Helt nybyggda områden tenderar 

att locka barnfamiljer som söker ett nytt hem. För att motverka en 

helt homogen befolkningssammansättning krävs det därför särskilda 

ansträngningar för att även locka äldre människor till området. 
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Bilder från Vauban våren 2010. Foto: Saga Wingård
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J.H. CRAWFORDS MODELL - EN BILFRI UTVECKLING I 
TEORIN 
Alla referenser i det här avsnittet är tagna från J.H. Crawfords Carfree 

Cities (2002) om inget annat anges. 

UTGÅNGSPUNKTER

Bakgrund

Den bilfria staden är möjlig. Det menar J.H. Crawford som alltsedan 

slutet av 1980-talet har undersökt denna tes, vilket kommit att resultera 

i en typmodell för hur bilfria städer kan organiseras och byggas upp. De 

bakomvarande orsakerna till detta arbete är att Crawford anser att bil- 

och lastbilstrafiken havererar de globala ekosystemen samtidigt som de 

förstör våra samhällen. Han går så långt som att kalla stadsbilismen för 

omänsklig då den tagit ifrån gatorna deras funktion som sociala platser. 

Även om motortrafiken blir renare och säkrare är detta ett problem som 

enligt Crawford aldrig kan återställas så länge stadens gator är fyllda med 

bilar. Inte heller kan trafiklugnande åtgärder råda bot på detta problem. 

Den enda lösningen för att i sanning skapa hållbara och attraktiva städer 

är därför att helt förbjuda bilar och lastbilar inne i dessa. Att skapa bilfria 

städer. 

Crawford, som är amerikan, är uppenbart inspirerad av medeltida 

europeiska städer, och återkommer ständigt till Venedig som ett exempel 

på att bilfria städer kan vara attraktiva och funktionsdugliga i dagens 

samhälle. Han lägger stor vikt vid att stadsmiljöerna ska vara omsorgsfullt 

designade och för en mänsklig skala – gärna efter medeltidsstädernas 

oregelbundna och täta struktur – och ser trafiknätet som grundbulten 

i konstruktionen av sådana miljöer. Hans modell går därför även in på 

kvarters- och i vissa fall byggnadsnivå; i det här arbetet kommer dock 

främst dess övergripande struktur att diskuteras. Crawford har hämtat 

mycket inspiration från den arkitekturmetodik som Christopher Alexander 

m.fl. presenterade i A Pattern Language (1977), och utgår precis som dem 

från att de boende själva i stor utsträckning ska formge sina miljöer. Man 

kan därför konstatera att Crawford anser medborgardeltagandet vara en 

väldigt viktig del i arbetet om hans modell skulle realiseras. Likaså är det 

viktigt att påpeka att hans design vänder sig till större städer och att den 

inte anses lämplig att överföra på mindre orter eller för landsbygden. 

Idealiskt vore dessutom om den används för helt nya städer som byggs 

upp från grunden. Svenska städer i allmänhet och Kristianstad i synnerhet 

uppfyller knappast kraven för att Crawfords modell ska bli aktuell i någon 

stor utsträckning, men den är ändå intressant att diskutera i syfte att 

undersöka vad en bilfri utveckling kan innebära samtidigt som den kan 

belysa några av de problem och möjligheter som kommer med en sådan. 

Därmed inte heller sagt att hela modellen behöver förkastas eller vara 

inaktuell i en svensk kontext. 
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När Crawford har utformat sin modell har han utgått ifrån konventionella 

lösningar som han menar fungerar i praktiken, och oprövade metoder har 

därför inte fått något större utrymme. Detta gäller exempelvis spårbilar 

och andra moderna spårbaserade transportsystem, vilka han visserligen 

ser en potential hos men som måste genomgå fler tester innan de kan 

bli aktuella. Crawford vänder sig i stället till tunnelbana, spårvagn och 

(något motvilligt) buss som möjliga kollektivtrafikslag i sin modell. Helt 

grundläggande och nödvändigt för att hans design ska fungera är ett 

tillräckligt högt befolkningsunderlag, varför mycket handlar om att staden 

måste vara tät (han föreslår ett genomsnittligt exploateringstal på 1,5). 

Även om Crawford förespråkar ett absolut förbud mot bilar i städerna 

öppnar han även upp för kompromisslösningar genom att exempelvis 

erbjuda en modell över en stad där bilar kan tillåtas i vissa delar. Men 

för att uppfylla de ledord han arbetar efter – mänskliga upplevelser, stor 

skönhet och ett sant lugn – bör den bilfria omfattningen vara så stor som 

möjlig. 

Parametrar för en attraktiv stad 

För att kunna göra jämförelser mellan sin bilfria stad och andra städer har 

Crawford listat ett antal punkter som mäter hur attraktiv en viss stadsmiljö 

är. Dessa har han delat in i två grupper, parametrar för livskvalitet och 

transportparametrar. 

Parametrar för livskvalitet 

Crawford menar att livskvalitet i sig inte kan mätas, men att det finns ett 

antal välfärdsindikatorer som kan vara vägledande: 

• Frekvensen av dagar med dålig luftkvalitet 

• Spädbarnsdödlighet 

• Fattigdomsindex 

• Arbetslöshetsnivå 

• Andelen läs- och skrivkunniga 

• Andelen fängslade 

• Förekomsten av psykiska sjukdomar 

Förutom indikatorn för dålig luftkvalitet ligger dessa på ungefär samma 

nivå bland västvärldens städer. Crawford menar dock att man måste 

lägga till en visare, nämligen andelen områden som är uppbyggda efter 

en mänsklig skala för att serva mänskliga behov. Och dessa, menar han, 

karaktäriseras vanligen av att innehålla följande attribut: 

• Företräde för fotgängare 

• Byggnader inte högre än sex våningar 

• Byggnader placerade mot gatan 

• Aktivt gatuliv från en blandad användning 
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• Små skyltar utan invändig belysning 

• Fontäner, bänkar och andra offentliga inrättningar 

• Närliggande och attraktiva parker 

Att byggnader inte bör vara högre än sex våningen motiverar han med att 

man däröver förlorar överblickbarheten och möjligheten att kommunicera 

eftersom avståndet från gatan upp till översta våningen blir för stort. 

Mycket kan annars sägas handla om att skapa förutsättningar för ett rikt 

gatuliv och manifestera stadens funktion som mötesplats. Någon närmare 

förklaring till varför stora skyltar med belysningen skulle ge en negativ 

inverkan ges dock inte. 

Transportparametrar 

Dessa kan man enligt Crawford dela in i fyra underkategorier: resetid, hur 

mycket land transportsystemet upptar, direkta kostnader samt externa 

kostnader. 

Resetiden avgörs dels av vilka avstånd man måste färdas, dels med 

vilken fart man ta sig fram. Att staden är tät, att den nödvändiga servicen 

finns inom gångavstånd och att arbetsplatser, skolor och sjukvård är 

integrerade med bostäderna är alla avgörande aspekter om den totala 

resetiden ska kortas. Snabba resor karaktäriseras enligt Crawford av: 

• Kort gångavstånd till transporten 

• Ingen väntan för service 

• Inget behov av att byta mellan olika trafikslag 

• En direkt resväg utan några stopp på vägen 

• Hög acceleration 

• Hög fart

I sammanhanget nämner Crawford även några negativa effekter som 

kommer av en urban utglesning (sprawl): 

• Man kör bil till all shopping 

• Långa avstånd till vanliga destinationer 

• Tid för att leta parkering 

• Trafikköer 

Att transportsystemet upptar så lite yta som möjligt är dels viktigt för 

att kunna möjliggöra en tät bebyggelsestruktur, dels för att spara pengar 

då mark är värdefull. Att staden är uppbyggd och anpassad efter ett 

resurssnålt transportslag är därför enligt Crawford en viktig aspekt för 

dess attraktivitet. I sammanhanget nämner han att biltrafiken kan uppta 

upp till tjugo gånger större yta än spårtrafik, vilket nog får anses extremt 

men ändå som en indikation på att vägtrafiken i många fall är väldigt 

ytkrävande. 
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De direkta kostnader som följer av trafiken är enkla att mäta. För 

biltrafikanter kan det exempelvis handla om bensin-, parkerings och 

försäkringspengar, och för kollektivtrafikanter är det själva biljettpriset 

som gäller. Crawford påpekar att biltrafikanter har en tendens att 

glömma bort kostnader som inte är kopplade till själva resan, till exempel 

verkstadsbesök och andra underhållsutgifter. Detta kan i sin tur leda till att 

priset för kollektivtrafikresor uppfattas som högre än vad det egentligen 

kanske är. 

Utöver de direkta kostnaderna tillkommer externa utgifter som kan 

vara svårare att mäta, men som Crawford menar är nog så viktiga. Här 

finner han att biltrafiken i många fall står för ett större avtryck än övriga 

trafikslag. Några exempel på externa kostnader kan vara: 

• Döds- och olycksfall 

• Skrämsel av fotgängare och cyklister 

• Minskad frihet för barn 

• Vägunderhåll 

• Buller och vibrationer 

• Luftföroreningar och klimatförändringar 

• Visuell påverkan på stadsbilden 

Utöver detta ser Crawford att biltrafiken leder till ett mer segregerat 

samhälle. Dels genom att den ofta ger upphov till stora avstånd och en 

utspridd bebyggelse, dels för att den skapar en slags separering och 

isolering mellan de som färdas inne i bilar och de som är utanför, och dels 

för att alla inte har tillgång till eller möjlighet att resa med bil.

Kollektivtrafiken måste utvecklas 

Som ett led i arbetet med att ta fram sin bilfria stadsmodell har Crawford 

även undersökt kollektivtrafikens potential och begränsningar, samt hur 

denna kan utvecklas. En fungerande kollektivtrafik är helt avgörande för 

att Crawfords design ska vara möjlig, och måste därför i stort sett kunna 

möta alla människors olika transportkrav. Han menar dock att tekniken 

för detta redan finns och att det snarare är vår attityd och inställning som 

måste förändras, och att detta är den stora utmaningen. Han ser det dock 

inte som någon omöjlighet, inte minst då vårt transportbeteende redan 

förändrats flertalet gången genom historien. 

Eftersom Crawford föredrar spårbaserad kollektivtrafik, vilket modellen 

också är uppbyggd efter, tittar han närmare på vilka fördelar och 

begränsningar denna har. En fördel som han ser, är att tåg upptar 

betydligt mindre yta än bilar och lastbilar, och mycket av infrastrukturen 

kan placeras under jord eller till obefolkade områden. Däremot fungerar 
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spårsystem bara om start- och målpunkter är tätbefolkade områden som 

kan motivera investerings- och driftkostnaderna. Spårtrafikanter måste 

dessutom gå mellan hemmet och stationen, vilken därför måste vara 

lokaliserad inom ett rimligt gångavstånd. Tåg kan uppnå väldigt höga 

farter, i många fall högre än bilens, men dess trafiknät är betydligt mindre 

flexibelt då man är låst till en viss sträckning. Är spåren nivåskiljda från 

vägarna påverkas inte dessa av eventuella bilköer; markbaserad spårtrafik 

bör därför inte på något sätt försenas av övriga trafikslag för att uppnå 

samma effektivitet. Spårtrafiken använder dessutom relativt lite energi 

per personkilometer. För att komma runt de begränsningar som finns bör 

den bilfria stadens alla tänkbara destinationer vara lokaliserade i närhet 

till en station. Crawford påpekar också att hans modell innebär att inga 

resor inom staden kräver mer än ett byte. 

Crawford ger ett enkelt svar på hur kollektivtrafiken ska bli attraktivare: 

den måste bli snabbare. För att detta ska realiseras krävs det dock 

utveckling inom flera olika områden. En grundläggande förändring som 

måste till är att attityden hos de som driver kollektivtrafiken måste bli mer 

kundorienterad och därmed ställa högre krav på tillförlitlighet, effektivitet 

med mera. Idag utgör en stor del av resetiden för kollektivtrafik den 

väntan som sker på att färdmedlet ska anlända till stationen. En utveckling 

som medger en högre turtäthet är därför nödvändig. Likaså bör själva 

hastigheten på fordonen förbättras. Eftersom kollektiva resor innebär 

fler stop för på- och avlastning än bilresor måste dess prioritet stärkas 

för att bli konkurrenskraftig. Crawford föreslår att städer i allmänhet bör 

införa en turordning där kollektivtrafik kommer först, därefter cykeltrafik 

och sedan lastbilar. Bilarna skulle slutligen få använda den plats som 

blir över, förutsatt att de inte hindrar övrig trafik. För att ytterligare 

minska stoptiderna bör fordonen ha väl tilltagna dörrar, hållplatsen ligga 

på samma nivå som instigningsytan och alla biljettköp vara gjorda på 

förhand. Som förebild nämner Crawford Strasbourgs spårvagnar, vilka 

även används som exempel för att visa på att kollektivtrafik kan hålla hög 

kvalitet. Han påpekar även att transportsystemen måste vara så pass väl 

tilltagna att det alltid finns en ledig plats. Likaså att man ska ha möjlighet 

att frakta en större mängd varor på de kollektiva fordonen, exempelvis 

genom att rulla ombord en kundvagn.

Spårvagn i Strasbourg. Foto: Robert Forsvall
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Slutligen en kort kommentar om Crawfords inställning till busstrafik. Han 

är som sagt motvillig till att låta bussar utgöra stommen för persontrafiken 

i den bilfria staden, mycket eftersom dessa i dag är förknippade med 

ett andra klassens transportmedel. Till skillnad från tåg och spårvagnar, 

som besitter en viss form av status (tåg ansågs exempelvis länge vara 

det förnämsta färdmedlet med inbyggd restaurang med mera), har 

bussar aldrig ansetts särskilt attraktiva, vilket torde försvåra övergången 

till bilfria miljöer med dessa som grund. Crawford erkänner dock att 

stora förändringen kan ske enbart genom en progressiv busstrafik och 

exemplifierar med brasilianska Curitiba där man lyckats överföra 30 

procent av biltrafiken till bussar, och detta till en bråkdel av vad ett 

tunnelbanesystem skulle kosta. Orsaker till dess framgång var bland annat 

att man byggde ut ett omfattande linjenät, gav bussar prioritet över bilar, 

byggde upphöjda stationsplattformar och införde ett system där resan 

betalades i förväg. Trots att bussar i allmänhet är mer högljudda och 

långsammare än spårtrafik ser ändå Crawford att busstrafiken kan ha 

en viktig roll att spela som ett första steg mot en bilfri stadsutveckling. 

Eftersom de initiala kostnaderna är låga kan ett väl utvecklat bussystem 

vara en lämplig provisorisk lösning som på sikt kan utvecklas till att bli 

spårbaserat.

Det är nu hög tid att närmare undersöka hur Crawfords modell för bilfria 

städer ser ut och vad den innebär. 

REFERENSMODELLEN

Designparametrar 

Crawford menar att det är nödvändigt att utgå ifrån ett antal 

målsättningar när man arbetar med stadsutveckling, och särskilt viktigt 

när denna innebär en så drastisk övergång som den till bilfria städer. 

Målen kan sägas fungera som en slags mall som visar på vad man 

egentligen vill uppnå. Det kan därför vara intressant att undersöka vilka 

mål och designparametrar som Crawford har som utgångspunkt. 

Designmål 

Följande mål anser Crawford att planerare i sitt arbete alltid bör sträva 

efter i största möjliga utsträckning: 

• Stödja levande, varierande och hållbara ekonomier 

• Minska resurs- och energikonsumtionen 

• Minimera konstruktions- och underhållskostnader 

• Möjliggöra hög livskvalitet 

• Bygga vackra urbana områden 

• Generera fotgängartrafik för att skapa säkra och livliga gator 

• Inrätta naturområden nära städerna 

• Inrätta snabba och billiga passagerartransporter 

• Skapa omedelbara och kostnadseffektiva varutransporter 
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Dessa mål har format Crawfords modell och resulterat i ett antal kriterier 

för själva designen. Utan att vidare gå in på dessa kan man säga att många 

är typiska för den kompakta staden, och att transportsystemet påverkar 

flertalet. Dags då istället att undersöka hur dessa mål och kriterier 

manifesteras i en faktisk form, nämligen i Crawfords typmodell. 

Den bilfria stadens uppbyggnad 

Denna något schematiska bild illustrerar Crawfords grundtanke för hur 

bilfria städer bör byggas upp: ett system av sammanhängande lober 

som omges av naturmark, och där densiteten ökar ju närmare centrum 

man rör sig. Bebyggelsen är uppbyggd av tydligt markerade distrikt (här 

81 stycken) som knyts samman av ett omfattande kollektivtrafiknät. I 

utkanten av staden föreslår han att ett antal ”nyttoområden” placeras 

i vilka störande verksamheter, parkering, och andra ytkrävande 

funktioner förläggs. Den främsta orsaken till modellens utformning är 

att transportsystemet ska vara så effektivt som möjligt. Eftersom varje 

distrikt föreslås innehålla ett stadsdelscentrum med nödvändig service, 

menar Crawford att denna aldrig ska vara längre bort från hemmet än 

en femminuterspromenad. Vidare menar han att inga resor inom staden 

ska ta mer än 35 minuter med kollektivtrafik, eller en timme med cykel. 

Just denna design är optimerad för cirka 1 miljon invånare, men enligt 

Crawford ska den kunna användas för städer inom intervallet 300 000 – 3 

000 000 genom att man tar bort eller lägger till antalet lober. Han medger 

att designen troligtvis skulle deformeras något på grund av platsens 

naturliga förutsättningar och topografi, men att detta inte skulle vara 

något bekymmer.

Crawfords stadstopologi. Bildkälla: Crawford 2002
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Tittar man närmare på distrikten ser man att dessa är uppbyggda runt en 

centralt dragen boulevard, längs vilken kollektivtrafiken (i det här fallet 

tunnelbana) är tänkt att gå. Denna ska även fungera som expressgata för 

cykeltrafik samt vara parallell med en särskild linje för fraktleveranser 

(mer om detta senare). I allmänhet föreslår Crawford att distrikten 

innehåller en blandad bebyggelse, men att denna närmast boulevarden 

utgörs i högre grad av olika servicefunktioner och offentliga inrättningar. 

Han föreslår att distrikten är cirka 760 meter i diameter, detta för att 

alla ska kunna nå kollektivtrafiken på fem minuter, och att en rimlig 

befolkningsmängd i dessa ligger på runt 12 000 invånare, vilket skulle ge 

en befolkningstäthet på 264 personer per hektar.

Ett typdistrikt i Crawfords modell. Bildkälla: Crawford 2002
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Persontrafik 

Crawford delar in persontrafiken i tre kategorier: resor inom distriktet, 

resor mellan distriktet samt resor mellan staden och utomstående 

områden. Gällande resor inom distriktet menar Crawford att dessa i 

huvudsak ska utgöras av och vara anpassad efter fotgängartrafik. Detta 

för att möjliggöra ett så levande gatuliv som möjligt. Däremot ser han att 

cykeltrafiken äger den centrala boulevarden och att denna ska ses som 

en expresslinje där de cyklande kan färdas utan hastighetsbegränsningar. 

Cykelbanorna bör därför vara väl tilltagna för att vara så säkra som 

möjligt; Crawford föreslår en bredd på fem meter i vardera riktning. 

Resorna mellan distrikten tas i huvudsak hand om av 

kollektivtrafiksystemet, som Crawford menar ska präglas av att vara 

tillräckligt dimensionerat, erbjuda snabba resor dygnet runt, inte medföra 

några långa väntetider samt vara ekonomiskt lönsamt och energieffektivt. 

Därtill anser han att sta¬den förmodligen skulle tjäna så pass mycket i 

minskat vägunderhåll till följd av att biltrafiken försvann att inga avgifter 

skulle vara nödvändiga att tas ut för att täcka driftskostnaderna. Crawford 

förespråkar ett tunnelbanesys¬tem eftersom det kan erbjuda snabba 

resetider, hantera stora trafikmän¬gder, är pålitligt och säkert. Förutom 

att bussar i sammanhanget är billiga att införa ser han få fördelar med 

dessa. Spårvagnar placerar han som ett mellanalternativ, medan spårbilar 

och andra individuella spårtrafikslösnin¬gar fortfarande anses vara 

otillräckligt testade.

Ett nyttoområde. Bildkälla: Författaren efter underlag från Crawford 2002
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För resorna mellan staden och utomstående områden spelar 

nyttoområdena i stadens periferi en viktig roll. Dessa bör vara direkt 

kopplade till kollektivtrafiksystemet samt innehålla stora parkeringsgarage 

för bilar, och på så sätt fungera som övergångsområde för in- och 

utpendlare. Likaså bör dessa enligt Crawford vara direkt knutna till den 

regionala tågtrafiken, samt närliggande flygplatser om sådana existerar. 

Parkeringsgaragen ska även inrymma plats för de invånare som väljer 

att fortsätta äga en bil, men i likhet med lösningen i Vauban bör dessa 

parkeringsplatser vara knutna till en relativt hög och extern kostnad. 

Varuleveranser 

Att möjliggöra en fungerande persontrafik i en stad utan bilar anser 

Crawford vara relativt enkelt. Däremot utgör varuleveranserna i en bilfri 

stad ett stort bekymmer. För att komma till rätta med detta föreslår han 

en minst sagt omfattande och komplex lösning, en lösning han kallar 

tunnelbanefrakt. Precis som namnet antyder innebär detta att varorna 

i huvudsak distribueras via ett underjordiskt system, i nära anslutning 

till tunnelbanan för persontrafik. I praktiken innebär det att varorna 

skulle anlända i containers till nyttoområdena där de skulle samordnas 

för vidare distribution. Spårsystemet skulle innefatta stopp för på- och 

avlastning under strategiska byggnader i staden, från vilka varorna skulle 

levereras ut lokalt. Crawford föreslår att de lokala leveranserna främst 

ska ske med speciella leveranscyklar, handdragna kärror eller i vissa fall 

mindre batteridrivna fordon. Personliga inköp skulle kunna fraktas genom 

att kundvagnar tillåts borda kollektivtrafiken på ett smidigt sätt. Likaså 

kan man tänka sig ett nytt förhållningssätt där affärerna själva i större 

utsträckning än i dag står för hemleveransen av varorna. Crawford medger 

att hans tunnelbanefrakt förutsätter att en tunnelbana för persontrafik 

byggs, likaså att särskilda fordon som flytt- och kranbilar i vissa fall 

oundvikligen måste beviljas tillträde till gatorna. Ett alternativ han nämner 

är att sköta varuleveransen genom att utnyttja spårtrafiken ovan jord, 

exempelvis ett spårvagnssystem. En sådan lösning skulle dock konkurrera 

med passagerartrafiken och därför främst vara effektivt nattetid när 

resefrekvensen är låg. Någon direktleverans av varor skulle inte heller 

vara möjlig i en sådan lösning. 
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NÅGRA SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER
Det har blivit dags att försöka sammanfatta några av de slutsatser 

som man kan dra från materialet i det här avsnittet. Först och främst 

kan man konstatera att den bilfria rörelsen tycks vara på frammarsch; 

bilens självklara ställning som suveränt transportslag möter allt mer 

tydlig kritik, vilket även uppmärksammats på en hög politisk nivå. Den 

uttalade strömningen som verkar för bilfria miljöer är dock fortfarande 

väldigt liten, men om man utgår från den definition som World Carfree 

Network arbetar efter skulle man även kunna räkna in många ”vanliga” 

planeringsprojekt i en sådan rörelse. Till exempel svenska kommuners 

arbete att utveckla gång-, cykel- och kollektivtrafiken. 

Enbart trafiklugnande åtgärder tycks inte vara tillräckligt om man fullt ut 

ska tillvarata de fördelar som kommer med bilfria miljöer. De kan dock 

utgöra en viktig del i en större strategi samt fungera som ett första steg 

mot en bilfri utveckling, vilket även kan sägas gälla för olika typer av bilfria 

evenemang. Befintliga bilfria miljöer kan i sin tur fungera som exempel på 

att dessa kan vara attraktiva och att de utgör en självklar del i städerna. 

Det finns en rad olika typer av bilfria åtgärder, med varierande omfattning 

och varaktighet. Likaså verkar det råda en viss förvirring runt vad som 

menas med bilfria miljöer; dock kan man läsa ut ett antal genomgående 

beröringspunkter: 

• Ett visst utrymmer för helt bilfria områden bör finnas, gärna i direkt 

anslutning till boendemiljön.

• Bilfria miljöer är ofta synonymt med en blandad bebyggelsetyp där 

åtminstone den mest nödvändiga servicen finns inom gångavstånd.

• En tillräcklig kollektivtrafik måste finnas om transportbehovet ska kunna 

mötas, likaså att området är direkt kopplat till ett väl utbyggt gång- och 

cykelnät.

• Det måste finnas möjlighet för utryckningsfordon, och i viss mån 

varuleveranser, att nå bebyggelsen, varför en struktur som helt motsätter 

sig fordonstrafik kan ses som direkt olämplig.

• Om en viss mängd biltrafik tillåts ska denna i hög utsträckning betala sig 

själv, exempelvis genom höga parkeringsavgifter.

I de faktiska exempel på bilfria områden som studerats har ytterst få 

ställt krav på ett absolut förbud mot bilanvändning eller bilägande. En 

bilfrihet för bilfrihetens skull verkar inte ha något egensyfte, varför även 

någon form av kompromiss mot fordonstrafiken präglat de undersökta 

exemplen. Detta tycks dock inte Crawford hålla med om, som i sin modell 

propagerar för ett fullständigt bortfall av bilar och lastbilar. Man ska dock 

komma ihåg att detta är en teoretisk modell som dessutom främst vänder 
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sig till helt nya stadsmiljöer och då väldigt stora sådana, vilket knappast 

gäller i ett svenskt sammanhang. Däremot kan man diskutera huruvida 

dagens bilfria områden ska ses som en första version, och att dessa i 

framtiden, likt Masdar i Förenade Arabemiraten, i högre utsträckning 

kommer att vara helt bilfria. Crawford har även en poäng i att vissa av de 

fördelar som kommer med bilfria miljöer kraftigt försvagas ifall den bilfria 

staden inte innebär ett absolut förbud. Likaså verkar en inkonsekvent 

behandling och attityd av förbudet mot bilar väcka stor irritation bland de 

boende i bilfria områden. 

Crawfords modell är baserad på relativt okontroversiella mål, av vilka de 

flesta skulle kunna gälla för vilket modernt stadsbyggnadsprojekt som 

helst. Det är också svårt att argumentera mot många av de fördelar han 

presenterar med bilfria städer alternativt nackdelar med bildominerade 

områden. Frågan är snarare huruvida fördelarna är tillräckliga för att 

motivera de omvälvande och kostsamma förändringar som hans modell 

medger. Dessutom kan man diskutera hur fungerande EN bilfri stad skulle 

vara om resten av systemet fortfarande är bilbaserat. Trafiken är trots allt 

i stor utsträckning en regional, i vissa fall global, fråga som knappast kan 

eller bör lösas lokalt. Därmed inte sagt att det inte finns mycket att vinna 

på ett lokalt, progressivt stads- och trafikutvecklingsarbete. Dessutom 

måste en förändringsprocess börja någonstans. 

Några tydliga fördelar med bilfria områden: 

• De ger tysta och säkra miljöer med minskade buller- och giftutsläpp.

• Det finns möjligheter till ekonomiska vinster genom att kunna bygga 

tätare och spara in på vägunderhåll.

• De tycks medföra en allmän miljöinriktad och resurssnål utveckling för 

hela området.

• De verkar i högre utsträckning än andra planeringsprojekt utgå ifrån 

ett starkt medborgardeltagande, vilket ger dem en ökad demokratisk 

legitimitet.

• Stadens funktion som mötes- och handelsplats kan få utökat utrymme.

• Bilfria områden tycks i allmänhet vara uppskattade och attraktiva, till 

exempel parker, bilfria handelsgator, torg och gamla stadskärnor.

Och några problem: 

• Risk för att de ger upphov till segregerade områden som enbart lockar 

köpstarka och välutbildade människor.

• En väl fungerande parkeringslösning, främst för besökare, verkar vara 

svår nöt att knäcka.

• Det kan finnas ett problem i att hitta en lämplig kollektiv trafikersättning 

till bilen. Stora spårbaserade projekt är väldigt dyra och knappast 

aktuella i de flesta svenska städer (mer om detta i nästa avsnitt). För ett 

bussbaserat system finns det i sin tur ett antal frågetecken gällande dess 
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attraktivitet och effektivitet. Kanske kan enklare spårlösningar, exempelvis 

spårvagnar, vara vägen att gå. I vilket fall som helst behöver dessa 

utvecklas i flera avseenden för att bli tillräckligt konkurrenskraftiga. 

• Ett fungerande system för varuleveranser känns knappast realistiskt att 

genomföra utan bilar och lastbilar i ett svenskt sammanhang. Däremot 

kan det finnas en stor poäng i att samordna och effektivisera dessa. 

• Man kan fråga sig ifall alla, likt Crawford, ser tysta stadsmiljöer som 

något attraktivt. Man skulle kunna argumentera för att en del av charmen 

med städer är dess puls och livlighet. Frågan är om denna livlighet skulle 

försämras eller förbättras om biltrafiken försvann. 

Över lag kan man dock säga många av de problem och frågetecken som 

finns gällande bilfria miljöer skulle kunna överkommas genom smarta 

lösningar. Däremot är det svårt att se hur en bilfri miljö inte skulle vara 

säkrare, tystare eller miljövänligare än en trafikdominerad miljö. 

Slutligen en kort kommentar om externa faktorer som spelar in i 

utvecklingen av bilfria stadsmiljöer. Venedig, som inte minst Crawford ofta 

återkommer till, har ett väldigt intrikat system av kanaler som är unikt 

för platsen, samtidigt som det varma klimatet uppmuntrar människor 

att röra sig ute till fots i högre utsträckning än i exempelvis Sverige. 

Platsens naturliga förutsättningar, dess geografi och topografi, kan 

därför förutsättas spela in i avvägningen av vilken omfattning av bilfria 

miljöer som är lämpligt i ett specifikt fall. Likaså tycks en redan befintlig 

trafikkultur som kan backa upp en bilfri stadsutveckling spela stor roll för 

möjligheterna att genomföra bilfria projekt, vilket exempelvis var fallet 

med Freiburg och Vauban. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN ATTRAKTIV 
BILFRI STADSUTVECKLING

Efter att ha presenterat bilfria begrepp och åtgärder samt studerat den 

bilfria stadsutvecklingen ur ett par olika perspektiv riktar arbetet nu 

fokus mot att istället undersöka vilka förutsättningar som krävs för att en 

attraktiv bilfri stadsutveckling ska vara möjlig i en svensk kontext. Det här 

avsnittet syftar också till att ge förslag på hur en definition av en attraktiv 

bilfri stadsutveckling kan se ut, samt vad det innebär om denna appliceras 

på en svensk stad, i det här fallet Kristianstad. 

CYKELTRAFIK

CYKELTRAFIKEN I DAG

Biltrafikens kraftiga framfart under 1900-talet medförde att cykeln 

mer eller mindre försvann som en planeringsfaktor i Sverige. Det var 

först under 1990-talet som den på allvar kom tillbaka i trafikpolitiska 

sammanhang, detta i och med det nyväckta intresse för miljö-, 

hållbarhets- och stadskvalitetsfrågor som kom att påverka debatten 

(Spolander 2006). Alltsedan 2002 års infrastrukturpolitiska beslut har 

cykeln erkänts som ett viktigt medel för att uppnå ett långsiktigt hållbart 

transportsystem, vars omfattning inte bara ska öka absolut utan även 

relativt på exempelvis biltrafikens bekostnad. I den transportpolitiska 

propositionen från 2005 skedde dessutom en tydlig perspektivförändring 

från att cykeln sågs som ett säkerhetsproblem till att bli ett viktigt 

transportmedel (Spolander 2006). Det tycks inte råda någon tvekan 

om att en ökad cykeltrafik medför många positiva fördelar: cykeln 

är ett miljövänligt, tyst, energieffektivt, billigt, ytsnålt och hälsosamt 

transportmedel som i många fall även stärker stadslivet (Ministerie van 

Verkeer en Waterstat 2009). Då 90 procent av Sveriges vuxna befolkning 

har tillgång till en cykel kan det även ge tillgänglighetsvinster, samtidigt 

som jämställdheten kan gynnas eftersom kvinnor och män cyklar i 

ungefär lika stor utsträckning (Svensson i Hydén m.fl. 2008). I dag ligger 
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Sverige runt ett europeiskt snitt vad gäller cykeltrafikens omfattning, 

vilket innebär att cirka 10 procent av alla resor görs med cykel (Spolander 

2006). Detta varierar dock kraftigt: i vissa städer ligger siffran på ett fåtal 

procent medan cyklandet i exempelvis Malmö och Lund står för över 30 

procent av alla resor. Städer med en hög andel cykeltrafik i Sverige är 

antingen studentstäder eller städer med en tydlig cykeltradition (TRAST 

2007b). I Kristianstad vet man i dag inte exakt hur stor andel av det totala 

resandet som sker med cykel. Detta ska dock undersökas i samband 

med att en cykelplan tas fram, ett arbete som för närvarande pågår i 

kommunen. Mer än 75 procent av stadens vägnät består av cykelvägar, 

vilka i allmänhet ska ha en likvärdig standard som bilvägarna. Standarden 

för barmarksunderhållet tycks dock vara något lägre för cykelvägarna 

(Kristianstads kommun 2008).

CYKELTRAFIKENS UTVECKLINGSPOTENTIAL

Cykelns utvecklingsmöjligheter anses vara väldigt stora, inte minst då 

det finns en stor förbättringspotential inom många områden. Spolander 

(2006) menar att cykeln inte är integrerad i planeringssystemet, 

att den cykelplanering som förekommer sker ad hoc och utan ett 

helhetsperspektiv, samt att cykeln i stor utsträckning fortfarande upplevs 

som ett säkerhetsproblem. Vidare påpekar han att grundläggande 

kunskaper om effektsamband sakas; det blir helt enkelt svårt att motivera 

cykelinvesteringar när man inte vet vilka direkta konsekvenser dessa ger. 

Samtidigt som cykelinfrastrukturen har en enorm förbättringspotential 

kan även cykeln i sig utvecklas mycket. I starka cykelländer som Holland, 

Danmark och Tyskland kan man i dag se en stor mängd ligg- och sittcyklar, 

velomobiler, elcyklar eller andra vidareutvecklingar av den traditionella 

cykeln. På senare tid har även olika typer av låd- och fraktcyklar blivit ett 

vanligt inslag i dessa länders stadsmiljöer, inte minst i Köpenhamn där 

6 procent av alla hushåll i dag äger en lådcykel. För barnfamiljer ligger 

siffran på 25 procent, varav ungefär hälften använder sin lådcykel som 

ersättning eller komplement till bilen (City of Copenhagen 2009). 

Lådcykel i Kristianstad. Foto: Författaren
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35 procent av de tätortsbaserade bilresorna i Sverige är i dag under 3 

km, av vilka åtminstone 10-50 procent anses vara möjliga att överföra 

till cykel (TRAST 2007b). Denna stora differens kan förklaras med att 

utvecklingspotentialen är väldigt beroende av lokala förhållanden 

som bebyggelsestruktur, klimat och topografi samt vilka tillgängliga 

färdmedelsalternativ som finns (Spolander 2006). På sikt finns det dock 

inga skäl till varför cykelandelen inte skulle kunna vara lika stor i Sverige 

som i Danmark eller i Holland, vilket skulle innebära att cykeltrafiken hade 

behövt öka med 43 procent om man utgår ifrån dagens siffror (TRAST 

2007b). I Danmark sker 60 procent av all arbetspendling under 5 km med 

cykel (i Sverige cirka 30 procent) och i Köpenhamn görs 37 procent av alla 

arbetsresor med cykel. Man har dock som målsättning att siffran ska vara 

50 procent år 2015 (City of Copenhagen 2009). I Holland är cykeln det 

vanligaste transportmedlet för resor upp till 7.5 km och i Groningen sker 

60 procent av alla resor med cykel (Ministerie van Verkeer en Waterstat 

2009). Det tycks även finnas en stor utvecklingspotential för cykelresor 

som är kopplade till olika typer av kollektivtrafik. I dag ingår cykeln i 10 

procent av kollektivresorna, men ca 40 procent av Sveriges befolkning 

bor inom 2 km från en järnvägsstation (Sveriges Kommuner och Landsting 

2008).

Det är viktigt att påpeka att cykeln har några givna begränsningar, inte 

minst vad det gäller räckvidd och väderkänslighet. Däremot är dessa 

begränsningar ofta mindre än vad man tror. Enligt Hupkes konstant 

använder människan 70-80 minuter per dygn till förflyttningar, vilket 

skulle innebära att en cykelpending mellan bostad och arbete på upp till 

9-13 km vore möjligt (Svensson i Hydén m.fl. 2008). I praktiken är dock 

nästan alla cykelresor 5 km eller kortare, vilket trots allt täcker in stora 

delar av många svenska tätorter, inte minst Kristianstad (se karta nedan). 

2,5 km

5 km

Upptagningsområde för 2,5 respektive 5 km från stationen. 
Bildkälla: Författaren med kartmaterial från Kristianstads kommun
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En viss minskning under vinterhalvåret tycks vara oundviklig, men 

i Malmö uppger 85 procent att de även cyklar under vintern och 

att väghållningen är betydligt viktigare än själva klimatet (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2008). Negativa väderförändringar såsom 

kyla, regn och blåst minskar dock cykeltrafiken med mellan 25 och 50 

procent i Sverige (TRAST 2007b). Kristianstad har rent objektivt sett 

goda cykelförutsättningar både vad gäller väder och topografi – staden 

ligger i södra Sverige och är likt många danska och holländska städer 

väldigt platt. Den kan även räknas som en medelstor stad, vilka i TRAST 

anses ha en särskilt stor potential där en övervägande del av resorna kan 

göras med cykel (TRAST 2007b). I Kristianstad har man som mål att öka 

andelen cyklande med 50 procent till år 2020, och att antalet oskyddade 

trafikanters olyckor halveras under samma tid (Kristianstads kommun 

2008). Samtidigt kallar man sig ”cykelkommunen” vilket tyder på att det 

över lag finns en hög ambition gällande cykeltrafikens utveckling i staden. 

I den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad (Kristianstads kommun 

2009b) har man också föreslagit en rad nya gång- och cykelvägar (se 

karta).
Befintligt och planerat gång- och 
cykelvägnät i Kristianstad. 
Bildkälla: Kristianstads kommun 2009b
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CYKELTRAFIKEN I EN ATTRAKTIV BILFRI STADSUTVECKLING

Cykeltrafiken utgör med all sannolikhet en stor och mycket viktig del av 

transportsystemet om en attraktiv bilfri stadsutveckling ska vara möjlig. 

Såväl Scheurer (2002) som Morris (2005) menar att en välutvecklad 

cykeltrafik är en förutsättning för bilfria områden och att dessa till stor 

del bör vara anpassade efter och kopplade till cykelnätet. Detta kan 

man med tydlighet se i Vauban där 75 procent av befolkningen cyklade 

till jobbet i ett inledande skede, och där cykeltrafiken fortsätter att vara 

dominerande trots att man nu har tillgång till spårvagnstrafik (Melia 

2007). Även i Crawfords referensdesign får cykeln ett stort utrymme, 

även om hans modell i första hand är uppbyggd utifrån kollektivtrafiken. 

Man kan konstatera att det finnas en väldigt stor utvecklingspotential 

för cykeltrafiken i Sverige, och att en sådan utveckling skulle medföra 

många positiva aspekter, inte minst för flera av kvalitetsbegreppen. 

En övergång från biltrafik till cykeltrafik ger odiskutabla fördelar rent 

miljö- och hälsomässigt. Likaså skulle det i många fall stärka stadens 

karaktär, dess sociala liv samt vara ekonomiskt lönsamt. I Danmark 

har man räknat ut att när en person väljer att cykla tjänar samhället 

1.22 danska kronor per cyklad kilometer. Detta främst på grund av 

minskade sjukvårdskostnader, men också genom minskade drift- och 

anläggningskostnader för infrastrukturen. Omvänt gäller att samhället gör 

en förlust på 0.69 danska kronor för varje kilometer som körs med bil (City 

of Copenhagen 2009). Tillgänglighetsmässigt kan en sådan omställning 

också ge stora fördelar då en större andel av Sveriges befolkning har 

tillgång till cykel än till bil. Däremot finns det en andel (främst äldre och 

personer med funktionsnedsättning) som inte kan cykla, och som kräver 

andra transportformer. Därutöver tillkommer grupper som helt enkelt inte 

vill cykla (inte minst under dåliga väderförhållanden) eller som inte kan 

rent tids- eller avståndsmässigt. Svåraste bedömningen ligger i hur olika 

trygghets- och trafiksäkerhetsaspekter skulle förändras och påverkas. 

De oskyddade trafikanterna utgör visserligen den trafikantgrupp som är 

mest utsatt för olyckor i trafiken, men motorfordon (och då oftast bilar) 

är inblandade i de flesta fall då någon omkommer eller skadas svårt 

(Svensson i Hydén m.fl. 2008). En stor del av singelolyckerna för cyklister 

sker dessutom på grund av bristande underhåll. I dag får cykeltrafiken 

cirka 1 procent av de pengar som stat och kommun lägger på drift, 

underhåll och utbyggnad av vägnätet. Om denna siffra ökar skulle med all 

sannolikhet såväl tryggheten som säkerheten stärkas (Spolander 2006). 

De senaste årens ökning av cykeltrafiken i Köpenhamn har medfört att 

cyklisterna upplever sig vara något mindre trygga än tidigare, men att det 

i verkligheten sker färre olyckor relativt sett. Den bristande tryggheten 

kommer främst av att cykelvägarna börjar bli överbelastade, medan den 

stora mängden cyklister har resulterat i att övriga trafikanter har anpassat 

sig till cykeltrafiken (Törslöv 2009).
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Det framgår alltså ganska tydligt att cykeltrafiken på egen hand inte 

har möjlighet att till fullo ersätta biltrafiken, men att den är en viktig 

komponent i en process som strävar efter att skapa attraktiva bilfria 

miljöer. Cykelns roll i ett sådant arbete innebär troligtvis att ersätta 

många kortare bilresor – inom staden, mellan stadsdelar, till och från 

kollektivtrafik etc. – samt att utgöra ett komplement till andra färdmedel. 

En förutsättning för att cykeltrafiken ska utvecklas och nå sin fulla 

potential är att man arbetar med olika samverkande strategier som 

bland annat innebär att bebyggelsen förtätas (och att avstånden därmed 

krymper) och att cykeltrafiken konsekvent prioriteras samtidigt som 

biltrafiken aktivt begränsas (se Ministerie van Verkeer en Waterstat 2009, 

TRAST 2007b, City of Copenhagen 2009). Trots att det finns en utbredd 

och väl förankrad vilja att cykeltrafiken ska öka samtidigt som biltrafiken 

bör minska sker snarare det motsatta i verkligheten. Enligt SIKA (2005) 

har cykeln minskat i relativ betydelse och kommer att fortsätta minska 

under de kommande åren. Samma mönster går igen i Kristianstad där 

cykeltrafiken har varit relativt oförändrad de senaste åren samtidigt som 

biltrafiken stadigt har ökat (Kristianstads kommun 2009a). Man kan därför 

argumentera för att det krävs en planering som aktivt minskar biltrafiken 

till förmån för bland annat cykeltrafiken om en verklig förändring ska ske.
Cykling i Groningen. Foto: Jenny Hultén



70

GÅNGTRAFIK

GÅNGTRAFIKEN I DAG

Människan är anpassad efter att gå till fots; det är vårt ursprungliga 

färdsätt och ingår normalt sett i alla resor, vilket också gör det till vårt 

vanligaste förflyttningsmedel (Svensson i Hydén m.fl. 2008). Gångtrafiken 

utgör på egen hand cirka 17 procent av alla resor i Sverige, medan siffran 

för resor i tätort ligger på drygt 25 procent (Svensson i Hydén m.fl. 

2008). I genomsnitt går svensken ungefär 1 km per dygn, vilket också är 

ett relativt jämnt förhållande mellan kvinnor och män (TRAST 2007b). 

Gångtrafik anses vara det dominerande färdsättet för riktigt korta resor, 

men utgör en betydande andel av resorna ända upp till 3 km (Svensson 

i Hydén m.fl. 2008). Traditionellt sett har gångtrafiken ofta behandlats 

tillsammans med cykeltrafiken, trots att deras behov och förutsättningar 

i många fall ser annorlunda ut. Detta har också resulterat i att det i 

stor utsträckning saknas adekvat statistik inom en rad områden, som 

exempelvis hur rörelsemönster förändras och vilka problem/möjligheter 

som finns för fotgängare (TRAST 2007b). I Kristianstad saknas information 

om gångtrafikens totala omfattning, däremot vet man att 119 fotgängare 

i genomsnitt är inblandade i olyckor varje år. En stor del, 94 stycken, 

är singelolyckor och av dessa orsakas över hälften på grund av halka 

(Kristianstads kommun 2008). Detta stämmer också väl överens med det 

nationella genomsnittet som säger att mer än hälften av singelolyckorna 

sker vid halt väglag, samt att bristande kvalitet i vägytan medverkar till 

över 75 procent av olyckorna (Svensson i Hydén m.fl. 2008). 

GÅNGTRAFIKENS UTVECKLINGSPOTENTIAL

I TRAST konstaterar man att det finns väldigt få visioner och mål inom 

området gångtrafik i Sverige. I allmänhet verkar man vara överens 

om att gång- och cykeltrafiken ska öka, men det är sällan som några 

konkreta kvantifierade mål för de gåendes utveckling presenteras. Detta 

går i sin tur tillbaka till problemet att det i stor utsträckning saknas 

relevant statistik, samtidigt som fotgängarna endast i undantagsfall ses 

som ett eget trafikslag (TRAST 2007b). Detta är två delar som enligt 

Bjerkemo (2006) måste förändras ifall gångtrafiken ska stärkas. Han 

hänvisar till det engelska uttrycket ’pedestrianisation’ som används 

inom planeringskretsar i flera europeiska länder, däribland Danmark 

och Frankrike. I grova drag innebär begreppet att en utveckling av 

gångtrafiken inte enbart innebär att själva kommunikationsytorna 

utökas och förbättras, utan att man måste beakta alla åtgärder som 

”förbättrar möjligheterna att röra sig, vistas och uppleva staden till fots” 

(s. 3 Bjerkemo 2006). Detta kan exempelvis innebära att fler gågator 

och torg införs, att möjligheterna för uteserveringar förbättras, att det 
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Biltrafiken inverkar på fotgängares säkerhet, trygghet och tillgänglighet – 

en förutsättning för att gångtrafiken ska öka är därför ofta att biltrafiken 

samtidigt minskar. I Köpenhamn ökade exempelvis gångtrafiken med 25 

procent när de bilfria områdena i centrum tredubblades (TRAST 2007b). 

Samtidigt verkar gångtrafiken i första hand konkurrera med bilen om de 

korta resorna, och först därefter med cykeln; att andelen cyklister är hög 

verkar snarare medverka till att även andelen fotgängare blir stor. Ett 

exempel på detta är Groningen där fotgängartrafiken står för 25 procent 

av resorna trots att cykeltrafiken är extremt omfattande (TRAST 2007b). 

Vidare bör det påpekas att gångtrafiken till viss del följer kollektivtrafikens 

utveckling, vilket inte är särskilt konstigt då de i många fall är beroende 

av varandra (Svensson i Hydén m.fl. 2008). I likhet med cykeltrafiken har 

gångtrafiken givna begränsningar gällande räckvidd och väderkänslighet, 

där den senare kan sägas påverka såväl direkt som indirekt. Ett mindre 

attraktivt klimat påverkar oundvikligen antalet resor som görs till fots, 

men det ger även effekter på vår livsstil och vårt beteendemönster. I 

Köpenhamn visas detta med tydlighet då antalet fotgängare nästan 

fördubblas under sommaren, samtidigt som antalet aktiviteter är sju 

gånger färre under vintern (Gehl m.fl. 2006). Då Kristianstad har liknande 

geografiska förutsättningar kan man anta att ett liknande förhållande även 

gäller där.

1 km

2 km

Upptagningsområde för 1 respektive 2 km från stationen. 
Bildkälla: Författaren med kartmaterial från Kristianstads kommun

tillskapas nya platser för såväl spontana som planerade aktiviteter; helt 

enkelt att stadslivet ökar i stort. Sådana samverkande strategier är väldigt 

ovanliga i Sverige, vilket torde innebära att det finns en väldigt stor 

utvecklingspotential för gångtrafiken här. Även utan ett sådant synsätt 

bedöms gångtrafiken ha stor potential att överta många av bilresorna 

under 1-1,5 km, det vill säga en promenad på 10-15 minuter. I medelstora 

städer där ett stort utbud av service, arbetsplatser m.m. är lokaliserade 

inom 1-2 km kan en större andel av resorna göras helt till fots (TRAST 

2007b). För Kristianstad innebär detta stora delar av den centrala staden:
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GÅNGTRAFIKEN I EN ATTRAKTIV BILFRI STADSUTVECKLING

Bilfria åtgärder tycks i många fall ha som mål att skapa platser som 

inte bara är fredade från biltrafik, utan som även i stor utsträckning 

är exklusiva för/anpassade efter gångtrafiken. Inrättandet av gågator 

är ett exempel, bilfria bostadsområden med stora fotgängarzoner ett 

annat. Tittar man på Crawfords modell blir det väldigt tydligt att det 

yttersta målet tycks vara att skapa en stadsstruktur som är uppbyggd 

efter en mänskig skala och där fotgängarna är normgivande för såväl 

byggnadernas höjd som gatornas bredd och utseende. Hans stora och 

komplicerade system för frakt av varor och människor är snarare ett 

nödvändigt ont för att möjliggöra denna bebyggelsestruktur. Man ser 

det också i hans ständiga referenser till Venedig som helt domineras 

av gångtrafiken. Även i Vauban utgör fotgängarna ett väldigt viktigt 

inslag; vissa delar av området är endast till för gångtrafik och en stor 

del av inköpsresorna inom området tycks göras till fots (Melia 2007). 

Gångtrafiken är dessutom den naturliga länken mellan bostaden och 

den längre resan: antingen via en kollektivtrafikstation eller till någon 

av de externa parkeringsplatserna/bilpoolerna. Gångtrafiken kan därför 

sägas ha två huvudsakliga uppgifter i en attraktiv bilfri stadsutveckling: 

som lokalt färdmedel inom områden och till knutpunkter, samt 

som utgångspunkt för utformningen av de offentliga platserna och 

bebyggelsen (jämför med pedestrianisation). Inget annat transportslag 

tycks skapa lika kvalitativa stadsmiljöer som gångtrafiken, varför också en 

attraktiv bilfri stadsutveckling i stor utsträckning bör ta avstamp och utgå 

från fotgängarna. Särskilt viktigt blir detta i stadens centrala delar och i 

områden där stora mängder människor uppehåller sig.

Tittar man på kvalitetsbegreppen delar gång- och cykeltrafik många 

fördelar; en ökad andel resor som sker till fots ger positiva effekter för 

hälsa och miljö, tillgänglighet och ekonomi. Likaså är det ett extremt 

yteffektivt transportslag och har alltså direkta kopplingar till stadslivet, 

stadsmiljön och i förlängningen stadens karaktär (TRAST 2007b). I likhet 

med cyklisterna är de gående en utsatt trafikgrupp när det gäller trygghet 

och säkerhet, men som tidigare konstaterats skulle många olyckor kunna 

undvikas genom bättre underhåll och kvalitet på gångytorna, vilket 

med säkerhet skulle ske om gångtrafiken fick en mer framskjuten roll. 

Trafiksäkerhetsmässigt är det nödvändigt att biltrafiken minskar, både i 

omfång och i hastighet. Risken för att en gående ska skadas dödligt vid 

kollisionsögonblicket med en bil reduceras från 96 procent vid 70 km/h, 

till 60 procent vid 50 km/h, till 10 procent vid 30 km/h och till 4 procent 

vid 15 km/h (Svensson 2001). Olika trafiklugnande åtgärder kan därför 

antas vara ett viktigt och nödvändigt inslag i en attraktiv bilfri utveckling. 
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KOLLEKTIVTRAFIK

KOLLEKTIVTRAFIKEN I DAG

Innan bilen blev det dominerande transportslaget var kollektivtrafiken 

det klart största färdmedlet i Sverige. Tronskiftet ägde rum på 1950-talet 

och under de efterföljande 40 åren minskade andelen kollektivtrafikresor 

kraftigt och konstant. Denna utveckling har dock bromsats upp och under 

de senaste 20 åren har de kollektiva resornas andel legat på en relativt 

stabil nivå. I dag står de för 8 procent av det totala antalet resor i Sverige, 

i Skåne något högre med 12 procent (Holmberg i Hydén m.fl. 2008). På 

senare tid har man kunnat se en tydlig karaktärsförändring i det kollektiva 

resandet: den regionala kollektivtrafiken ökar medan de lokala resorna 

minskar. Detta beror på att biltrafiken varit särskilt framgångsrik på att 

locka över trafikanter när det handlar om korta resor – vilket gäller för 

såväl gång-, cykel- som kollektivtrafiken – samtidigt som tågtrafiken fått 

ett uppsving (TRAST 2007b). Kristianstads klimatstrategi (Kristianstads 

kommun 2009a) fastslår att kollektivtrafiken i kommunen ökar successivt 

och då främst den regionala tågtrafiken men även regionbusstrafiken och 

stadsbusstrafiken. Någon information om hur den relativa utvecklingen 

ser ut ges dock inte. Däremot ligger staden i topp av alla Sveriges mindre 

städer (färre än 40 000 invånare) som har ett eget stadsbussnät vad gäller 

antalet bussresor per person och år. I Kristianstad reser man i genomsnitt 

64 gånger med busstrafiken varje år, vilket kan jämföras med städer som 

Värnamo och Fagersta där motsvarande siffra är fyra (Persson 2008).

I dag reser kvinnor betydligt mer kollektivt än män. I Jönköping har 

studier visat att 60 procent av bussresenärerna är kvinnor, vilka även 

tenderar att göra fler men kortare resor (Holmberg i Hydén m.fl. 2008). 

En väl utvecklad kollektivtrafik är därför ett viktigt instrument för att 

stärka jämställdheten, men kan även ge fördelar för jämlikheten mellan 

olika inkomst- och åldersgrupper eftersom tillgången till bil inom dessa 

varierar stort, vilket i förlängningen också ger stora tillgänglighetsvinster. 

Kollektivtrafiken är dessutom betydligt mer yteffektiv än biltrafiken 

samtidigt som kapaciteten ofta är bättre. Väsentliga fördelar finns även 

inom områdena miljö, hälsa och säkerhet (Holmberg i Hydén m.fl. 2008).

KOLLEKTIVTRAFIKENS UTVECKLINGSPOTENTIAL

Det är inte helt enkelt att uppskatta vilken utvecklingspotential 

kollektivtrafiken har eftersom väldigt många olika parametrar måste 

beaktas. TRAST räknar upp några av dessa: topografi och geografi, 

parkeringsmöjligheter, täthet, tradition, cykeltrafikens omfång, samspelet 

mellan den regionala kollektivtrafiken och den lokala kollektivtrafiken 

m.m. Således är förutsättningarna högst individuella, men generellt sett 

tycks ett förhållande gälla som innebär att utbudet och resandet ökar 
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ju större staden är. Stora städer är ofta täta städer, vilket i sin tur skapar 

ett befolkningsunderlag som möjliggör attraktiv (ofta spårbaserad) 

kollektivtrafik med hög kapacitet och ett väl utvecklat trafiknät. Ett 

berömt exempel är franska Strasbourg där kollektivtrafiken ökade 

med nästan 50 procent under tio år efter att man infört ett högklassigt 

spåvagnssystem (Gehl & Gemzøe 2008). Det är dock viktigt att påpeka 

att denna ökning möjliggjordes av att man arbetade med en mängd 

olika samverkande strategier parallellt med spårvägsutbyggnaden 

(Bjerkemo 2006). I Sverige är det i dag endast Stockholm, Göteborg och 

Norrköping som har ett spårbaserat kollektivtrafiknät för resor inom 

tätort (Holmberg i Hydén m.fl. 2008). Det förs visserligen diskussioner om 

att införa spårvagnstrafik på ett ytterligare antal håll (däribland Malmö), 

men de flesta svenska städer saknar i dag ett befolkningsunderlag 

som kan motivera en sådan investering (Bjerkemo 2007). Ett alternativ 

skulle kunna vara de mellanformer av bussar och spårvagnar som 

utvecklats under senare tid. Dessa finns i några olika varianter, men den 

gemensamma utgångspunkten har varit att försöka förena många av 

svårvagnens fördelar (hög attraktivitet, kapacitet och framkomlighet etc.) 

med busstrafikens lägre kostnader. Systemen kräver ändå betydande 

investeringar och för en stad som Kristianstad skulle en sådan lösning 

knappast vara ett alternativ för stadstrafiken i dag, särskilt då man 

betänker att busstrafiken där är ovanligt väl utnyttjad (Persson 2008). 

Ett annat möjligt alternativ är spårbilar, vilka fått allt större 

uppmärksamhet i olika stadsbyggnadssammanhang på senare tid. Dessa 

kan ses som ett mellanting mellan biltrafik och traditionell kollektivtrafik 

eftersom resenären själv bestämmer sitt färdmål, varpå systemet 

sedan automatiskt väljer den snabbaste vägen (systemet är nätbundet 

och inte linjebundet som övrig kollektivtrafik). Häri ligger också en av 

spårbilarnas stora vinster eftersom man menar att de, till skillnad från 

dagens kollektivtrafik, faktiskt kan få människor att välja bort bilen 

eftersom de erbjuder en relativt stor individuell frihet (Johansson 2009). 

Beräkningar visar också att kollektivtrafikresorna i genomsnitt skulle bli 

cirka fem gånger fler med spårbil jämfört med buss (WSP 2009). Även 

om en sådan bedömning bör beaktas med en viss skepsis (ännu finns det 

inga omfattande spårsystem i praktiken varför uppskattningen är rent 

teoretisk) kan man inte blunda för att spårbilssystem har en rad fördelar 

gentemot övrig kollektivtrafik. Spårbilarna är små och tänkta att gå på 

en egen bana, främst upphöjda från markplan vilket skulle kunna minska 

barriäreffekterna. De anses även vara energieffektiva, ha hög kapacitet 

och tillgänglighet, ge låg bullerpåverkan samt ha goda trygghets- och 

säkerhetsegenskaper (IST 2009 och Johansson 2009). Rent ekonomiskt 

är bussystem dock betydligt billigare än spårbilar, både vad gäller 

investeringskostnader och driftkostnader (WSP 2009). Spårbilar bedöms 

därför inte vara samhällsekonomiskt lönsamma i städer med färre än 40 



75

000 invånare, vilket exempelvis skulle utesluta Kristianstad (Dahlström 

2009). TRAST konstaterar att satsningar på kollektivtrafik framöver 

sannolikt kommer att baseras på konventionella bussar och spårvägar. 

Richards (2001) stödjer detta när han skriver att bussar i olika storlekar 

och typer även i framtiden kommer att vara basen för kollektivtrafiken på 

grund av dess höga flexibilitet och låga kostnad.

Man kan konstatera att det finns en rad olika intressanta framtida 

lösningar för kollektivtrafiken varav många tycks ha en stor potential, 

men att det samtidigt lär dröja ett bra tag innan ett verkligt alternativ 

till busstrafiken framträder för en stad som Kristianstad. Vilken 

utvecklingspotential har då busstrafiken? I brasilianska Curitiba sker 78 

procent av all pendeltrafik med buss och man har lyckats locka över 30 

procent av bilisterna till kollektivtrafiken (Gehl & Gemzøe 2008). Som 

nämndes i det föregående kapitlet kom framgångarna av att man byggde 

ut ett väldigt omfattande linjenät, gav bussar prioritet över bilar, byggde 

upphöjda stationsplattformar vilket underlättade på- och avstigningen, 

samt införde ett smidigt biljettsystem där resan betalades i förväg 

(Crawford 2002). Mycket kraft lades också vid att ge hållplatserna ett 

attraktivt utseende och att ha personal på plats för att öka tryggheten 

(Gehl & Gemzøe 2008). Curitiba är visserligen en miljonstad och med i 

många avseenden helt andra förutsättningar än en stad som Kristianstad, 

men det finns inga skäl till varför ovan nämnda strategier inte också 

skulle fungera i en svensk kontext. Utvecklingen av mellanformer av 

buss- och spårvagnstrafik visar dessutom att det finns goda möjligheter 

att utveckla dagens bussystem både vad det gäller samspelet med övriga 

trafikslag och fordonen i sig (Bjerkemo 2007). Persson (2008) menar dock 

att det finns färre incitament i de små städerna för att minska biltrafiken 

än i storstäderna där den i större utsträckning orsakar trängsel, brist på 

parkering och dålig luft. Samtidigt visar han att det finns en särskilt stor 

förbättringspotential i mindre städer för busstrafikens ”hårda faktorer” 

(utbud, restid, smidighet etc.) vilka också är de faktorer som bedöms vara 

viktigast för att man ska välja kollektivtrafiken (Holmberg i Hydén m.fl. 

2008).

I Kristianstad har man som målsättning att öka kollektivtrafiken med 

hela 40 procent mellan 2005 och 2020 (Kristianstads kommun 2009a). 

Att kollektivtrafikens utveckling är väldigt viktig för staden ser man 

tydligt i Kristianstads fördjupade översiktsplan där många strategier 

bygger på att kollektivtrafiken ska stärkas och vara styrande för den 

framtida bebyggelsen (Kristianstads kommun 2009b). Staden har i 

dag en naturlig utbredning åt fyra håll med utgångspunkt i stadens 

centrum. Tanken är att förstärka och koncentrera dessa stråk genom en 

utvecklad kollektivtrafik. Med andra ord försöker man gå från en pärl-
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fingerstruktur till en fingerstruktur, vilken också är särskilt gynnsam för 

kollektivtrafik och som borde ge vissa synergieffekter och i förlängningen 

leda till att kollektivtrafiken kan stärkas ytterligare (Holmberg i Hydén 

m.fl. 2008). Den fördjupade översiktsplanen förespråkar också att fler 

bussprioriterade stråk likt Kristianstadslänken får utrymme i framtidens 

Kristianstad, och att dessa på sikt kan öppna upp möjligheter för 

alternativa fordon likt de ovan diskuterade. I planen presenterar man 

även det befintliga stadsbussnätet med föreslagna nya sträckningar (se 

karta till höger).

Stadens fyra ben som ska förtätas längs starka kollektivtrafikstråk.
Bildkälla: Kristianstads kommun 2009b

Befintlig och planerad kollektivtrafik.
Bildkälla: Kristianstads kommun 2009b
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KOLLEKTIVTRAFIKEN I EN ATTRAKTIV BILFRI STADSUTVECKLING

Crawford (2002) ställer oerhört höga krav på kollektivtrafiken och menar 

att den måste bli snabbare, smidigare, säkrare, mer attraktiv – i stort 

sett utvecklas på alla punkter – om hans bilfria modell ska vara möjlig 

att genomföra. Kollektivtrafiken är det stora navet i Crawfords struktur, 

ett nav som enligt honom bör gå på räls eftersom busstrafiken saknar de 

egenskaper som krävs för att på bred front locka över bilister. I Vauban 

är det något otydligt vilken roll kollektivtrafiken har spelat. Inledningsvis 

var området endast försörjt av busstrafik och det är först på senare 

tid som spårvägstrafik dragits in, vilket tyder på att tillgång till spårväg 

inte behöver vara en förutsättning för att bilfri stadsutveckling ska ske. 

Samtidigt kan man konstatera att andelen som åker kollektivt har ökat i 

Vauban efter spårvagnstrafikens intåg, och man kan tänka sig att detta 

även varit en bidragande orsak till att allt färre av invånarna äger bil. Att 

man på sikt planerar att koppla samman området med den regionala 

tågtrafiken tyder även det på att satsningen på spårbaserad kollektivtrafik 

varit lyckosam. 

Som tidigare konstaterats saknar Kristianstad i dag förutsättningarna 

att införa spårtrafik för de lokala resorna, varför man förmodligen 

skulle få svårt att locka över vissa inbitna bilister vid en attraktiv bilfri 

stadsutveckling. Samtidigt kan man fastslå att busstrafiken har stora 

möjligheter att utvecklas och att det i dag endast är 15 procent som 

aldrig åker kollektivt, vilket tyder på att behovet av en väl fungerande 

kollektivtrafik är stort (TRAST 2007b). Kollektivtrafikens roll i en 

attraktiv bilfri stadsutveckling skulle i första hand vara att komplettera 

och förstärka gång- och cykeltrafiken i de fall dessa är begränsade. 

Det innebär exempelvis att busstrafiken blir särskilt viktig för att de 

lokala resorna även ska fungera vid dåligt väder, samt för resor över 

2-3 km. I Kristianstad handlar det dels om att knyta ihop staden med 

dess omland, dels om att koppla ihop stadens halvcentrala delar med 

varandra och med centrum. Själva övergången mellan kollektivtrafik och 

gång- och cykeltrafik blir därför oerhört viktig, vilket innebär att man i en 

attraktiv bilfri stadsutveckling bör lägga väldigt stort fokus på att skapa 

välfungerande bytespunkter.

Man kan också tänka sig att kollektivtrafiken i framtiden kommer att spela 

en större roll för stadens varuleveranser än vad den gör i dag. Om på- och 

avstigning kan ske utan några nivåskillnader vore det mycket enklare att 

transportera större varor genom att exempelvis köra ombord en mindre 

lastvagn. Crawfords system med tunnelbanefrakt känns visserligen något 

utopiskt, men hans grundtanke att varuleveranser i framtiden kommer 

vara mer samordnade genom exempelvis olika kollektiva lösningar är 

intressant. Richards (2001) är inne på samma spår när han dels föreslår 
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att städer bör införa halvexterna omlastningsdepåer i vilka varor 

samordnas och sedan levereras med olika tysta och miljövänliga fordon 

(jämför med Crawfords ”nyttoområden”), dels att det bör finnas goda 

förvaringsmöjligheter på stationer där besökare kan lasta av inköp som 

sedan kan levereras hem alternativt tas med på kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att uppnå flera samhällsmål och 

transportpolitiska mål, inte minst för att möjliggöra en god bebyggd 

miljö (Holmberg i Hydén m.fl. 2008). En stärkt kollektivtrafik ger som 

tidigare konstaterats många fördelar gentemot en utveckling som 

utgår ifrån bilismen, och kan medverka till att skapa attraktivare städer 

(TRAST 2007b). I dag har dock de kollektiva resorna svårt att konkurrera 

med bilen, särkilt den bussbaserade tätortstrafiken (Holmberg i Hydén 

m.fl. 2008). En attraktiv bilfri stadsutveckling bör därför premiera 

kollektivtrafiken framför biltrafiken och på så sätt göra den till ett 

självklart och attraktivt färdmedel. 

Stadsbuss i Kristianstad. Foto: Författaren
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BILTRAFIK

BILTRAFIKEN I DAG

Som tidigare konstaterats har biltrafiken vuxit sig oerhört stark under 

de senaste 60-70 åren och är i dag det dominerande färdmedlet både 

vad gäller antalet resor och resta kilometer, även om omfattningen 

varierar mellan olika delar av landet. I Norrland används bilen för 60 

procent av resorna, i Stockholms län och Malmö tätort ligger siffran på 

41 respektive 45 procent (TRAST 2007b). Lägst andel har bilen troligtvis i 

Lund, vilket kan härledas till stadens stora andel studenter, täta struktur, 

goda cykelkultur och ett konsekvent arbete som syftar till att begränsa 

biltrafiken (Lunds kommun 2005). Trots detta används bilen ändå vid 28 

procent av resorna i staden (TRAST 2007b). Även fordonstillgången skiftar 

relativt mycket mellan olika invånargrupper. I snitt har 83 procent av 

befolkningen tillgång till bil, men för ensamstående föräldrar, varav många 

är kvinnor, ligger motsvarande siffra på 68 procent, vilket är en betydande 

skillnad. Andra generella slutsatser som man kan dra är att män kör mer 

bil än kvinnor, att bilen används mer på landsbygden än i staden, att unga 

personer åker relativt lite bil samt att antalet bilar i Sverige konstant ökar 

(TRAST 2007b). Trots att vi i dag är långt ifrån 50- och 60-talets bilboom 

har antalet registrerade bilen ändå årligen ökat med en procent under 

de senaste åren (Várhelyi i Hydén m.fl. 2008). Mycket tyder också på att 

utvecklingen kommer att fortsätta framöver. 

Hittills har väldigt mycket fokus legat på bilens negativa sidor, men givetvis 

är det även ett färdmedel med många fördelar och positiva aspekter, 

vilket är viktigt att beakta vid arbetet med en attraktiv stadsutveckling. 

De enskilt största anledningarna till varför bilen blivit så populär tycks 

vara dess flexibilitet, höga framkomlighet, samt att den möjliggör ett 

individuellt resande (Kågesson 2007, Johansson 2009 och TRAST 2007b). 

Med bilen är man inte bunden till kollektivtrafikens tidtabeller; man kan 

själv välja när man vill åka och med vem man vill åka. Eftersom samhället 

i stor utsträckning är anpassat efter bilen erbjuder den snabba och enkla 

transporter, ofta dörr till dörr, vilket inte minst underlättar vid frakt av 

varor. Även bilens symbolvärde har, åtminstone traditionellt sett, varit 

viktig för dess starka utveckling (Johansson 2009). Utöver detta upplevs 

dessutom bilen som billig eftersom vi tenderar att se bränslepriset som 

den enda kostnaden, varför kollektivtrafiken därför ofta anses vara 

betydligt dyrare (Kågesson 2007). Det är även viktigt att komma ihåg att 

bilen har haft en betydande roll i den ekonomiska utvecklingen under de 

senaste 60-70 åren, inte minst då den möjliggjort allt längre och snabbare 

resor (TRAST 2007b). Sammanfattningsvis kan man säga att bilen i flera 

avseenden medverkat till en ökad rörelsefrihet och att den i dag utgör en 

viktig funktion i samhället. 
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BILTRAFIKENS UTVECKLINGSPOTENTIAL

Det här avsnittet har tidigare berört möjligheterna för det aktuella 

färdmedlet att öka i omfattning och på så sätt ersätta biltrafiken. 

Biltrafikens utvecklingspotential handlar snarare om utsikterna för 

hur dess negativa egenskaper kan minimeras, samt vilken potential 

det finns att minska biltrafiken. I Lund (Lunds kommun 2005) har man 

sammanfattat några av fördelarna med en minskad biltrafik:

• Minskade emissioner

• Förbättrad närmiljö

• Ökad fysisk aktivitet och förbättrad hälsa

• Förbättrade möjligheter för barn att själva ta sig till skolan

• Förbättrad tillgänglighet

• Motverkan av urban sprawl

• Ökat underlag för kollektivtrafiken

• Ökad social integration

• Högre trafiksäkerhet

• Minskade kostnader för utbyggnad av infrastruktur

I vilken utsträckning kan teknikutvecklingen lösa bilens problem? 

Studier visar att det finns stor potential att kraftigt minska biltrafikens 

emissioner. Bränsleförbrukningen i fordonen bedöms kunna reduceras 

med 50 procent till år 2020, och en skonsam körning har möjlighet att 

minska den med ytterligare 10-15 procent (Kågesson 2007). Det finns 

även stora möjligheter att kraftigt minska bullret i stadstrafiken eftersom 

detta vid hastigheter under 30-50 km/h domineras av ljud från motor och 

kraftöverföring, vilket kan reduceras i stor utsträckning med exempelvis 

elbilar (Kågesson 2007). Man kan även tänka sig att framtidens bilar 

kommer att vara betydligt säkrare genom bland annat olika intelligenta 

styrsystem. Trots detta skulle många av bilens problem kvarstå, inte 

minst flera sociala, estetiska och hälsomässig aspekter (se även Crawford 

i tidigare avsnitt). För att skapa attraktiva städer räcker det därför inte 

enbart med en tilltro till forskningen och teknikutvecklingen: bilismen 

måste samtidigt minska i omfattning.

Vilken potential finns det att minska biltrafiken? I TRAST skattar man 

den till 15 procent mellan 2005 och 2020, och eventuellt mer om man 

har möjlighet att införa trängselavgifter. Som tidigare nämnts pekar 

dock prognoserna mot att biltrafiken snarare kommer att öka framöver. 

I Kristianstad har biltrafiken ökat med 2 procent per år under de senaste 

20 åren (Kristianstads kommun 2009b). Man har som målsättning att 

trafikökningen ska begränsas framöver (inga uttalade mål finns att 

den ska minska), dock planerar man ett antal nya vägar vilket enligt 

forskningen medför att trafiken troligtvis kommer att öka (Wright 2005).  
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SIKA (2005) bedömer att såväl bilinnehavet som antalet resor med bil 

kommer att växa med 13 procent mellan 2001 och 2020, och att drygt 

90 procent av ökningen kommer att ske på korta resor. Dock finns 

det ett antal faktorer som kan ändra utfallet i en sådan beräkning. En 

samhällsplanering som i högre utsträckning än tidigare resulterar i täta 

och blandade städer är en viktig del i arbetet att göra transporterna mer 

effektiva. En ökad mängd e-handel, distansarbete, samåkning, bilpooler 

m.m. bedöms kunna minska bilresorna med ungefär fem procent fram 

till 2020 (Kågesson 2007). Däremot råder det stor osäkerhet kring vilken 

påverkan klimatförändringar kan få på biltrafiken, likaså ifall dagens och 

morgondagens ungdomar kommer att överta föräldragenerationens 

preferenser gällande bil- och körkortsinnehav (Kågesson 2007). Dennis 

och Urry (2009) menar att morgondagens bilar i stor utsträckning kommer 

att vara avprivatiserade, och att detta är en av flera aspekter som kommer 

att känneteckna ”the new post-car system” som de tror kommer att 

inträda under 2000-talet (se illustration här intill). De menar nämligen 

att dagens bilsystem – som bland annat kännetecknas av att bilarna är 

gjorda av stål och främst drivna av bensin, att de är privatägda och körs 

individuellt – är på väg att dö ut eftersom det är baserat på förlegad 

teknik samt att det finns ett flertal starka krafter som direkt motverkar 

systemet. Några av dessa krafter är framtida klimatförändringar, peak oil, 

en ökad digitalisation samt den fortsatta massförflyttningen till städerna, 

vilka enligt författarna ska medverka till att det nya systemet föds. Några 

konkreta uppgifter på vad ett ”new post-car system” kan få för effekter 

på bilismens omfattning ger Dennis och Urry inte, förutom att den med 

all sannolikhet kommer att minska. Man kan dock konstatera att de trots 

sin progressiva inställning ändå ser bilen som en del av morgondagens 

samhälle, om än i en något annorlunda form.
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“New post-car system”. Bildkälla: Författaren efter Dennis & Urry (2009)
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BILTRAFIKEN I EN ATTRAKTIV BILFRI STADSUTVECKLING

Trots att biltrafiken medför många negativa aspekter tyder inget på 

att den helt kan ersättas av andra trafikslag, vilket är utgångspunkten 

i Crawfords design. En sådan utveckling är knappast heller attraktiv 

eftersom bilen äger vissa unika fördelar som man i så fall tvingas ge upp. 

I TRAST konstaterar man att bilen behövs i samhället och att den under 

en överskådlig tid kommer att utgöra en betydande del av resorna i 

tätorterna, varför det också krävs en struktur för detta. Samtidigt är det 

tydligt att något radikalt måste ske ifall biltrafiken ska kunna minska. 

En attraktiv bilfri stadsutveckling bör därför inte medföra ett absolut 

förbud mot bilen, men däremot en tydlig omprioritering som innebär 

att bilen ses som ett komplement till gång-, cykel- och kollektivtrafiken i 

stället för tvärt om. Likt utgångspunkten i Vauban bör en attraktiv bilfri 

stadsutveckling sträva efter att invånarna ska kunna leva bilfritt om så 

önskas, utan att några större uppoffringar krävs. Likaså bör det finnas som 

mål att biltrafiken ska minska, vilket i sin tur förmodligen kräver riktade 

åtgärder för att begränsa bilarnas framkomlighet, utrymme och parkering. 

En annan tänkbar målsättning är att utvecklingen på sikt bör resultera i att 

vissa delar av staden blir mer eller mindre helt bilfria, i vilket fall de lokala 

förutsättningarna i första hand bör styra omfattningen. 

Som tidigare konstaterats har gång-, cykel- och kollektivtrafiken goda 

möjligheter att konkurrera med bilen på korta sträckor. Bilens roll i en 

attraktiv bilfri utvecklings blir därför främst att fungera som komplement 

för resor över 2-3 kilometer. I dessa fall bör det finnas tillgång till bilpooler 

för alla stadens invånare. Ett sådant system möjliggör även att många 

som väljer att leva utan bil kan göra större leveranser vid behov. Ett 

genomgående element för såväl Crawfords design som Vauban och olika 

bilfria bostadsområden är att boendeparkeringen i stor utsträckning 

flyttas ut till områdens utkanter. Det skapar också en möjlighet att 

samordna parkeringen med andra lämpliga funktioner och på så sätt 

skapa starka bytes- och kommunikationspunkter. 

Man måste dock komma ihåg att trafiken sällan är en lokal fråga, varför 

det är viktigt att stadens roll i regionen/landet/världen inte faller bort. 

Bara för att en stad strävar efter att i stor utsträckning bli bilfri innebär det 

inte att övriga städer följer samma utveckling, särskilt inte landsbygden 

där få substitut finns till bilen. Viktigt blir därför att säkerställa så att den 

attraktiva bilfria staden fungerar både för dess invånare och för dess 

besökare. Kristianstad är exempelvis en väldigt stark handelsstad vars 

butiker lockar ett stort antal besökare från hela regionen. Då många av 

butikerna ligger inne i den centrala staden bör man även fortsättningsvis 

säkerställa parkeringsplats för besökare i de centrala delarna. Man kan 

dock sträva efter att göra dessa visuellt bilfria i stor utsträckning, samt att 

de på sikt minskar i antal. 
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SAMVERKANDE STRATEGIER

En planering som syftar till att skapa förutsättningar för en attraktiv bilfri 

stadsutveckling är en komplex process där väldigt många olika områden 

och perspektiv måste beaktas. Därför är det inte tillräckligt att arbeta 

med åtgärder inom enstaka områden; processen måste utgå ifrån olika 

samverkande strategier som kompletterar och förstärker varandra. 

Flera exempel på detta har redan presenterats i arbetet. Bogotás 

bilfria dagar är inget fristående evenemang utan en del av en större 

stadsomvandlingsstrategi där även andra åtgärder ingår, som bland annat 

syftar till att stärka cykel- och busstrafiken, utveckla gågatunätet, plantera 

fler träd samt införa olika restriktioner mot biltrafiken. Utvecklingen i 

Vauban hade knappast varit möjlig om inte Freiburg sedan länge arbetat 

med olika samverkande strategier. Stadens politiska agenda har under 

en lång tid haft en tydlig miljöprofil och med en önskan om att skapa 

attraktiva stadsmiljöer. Samtidigt har mycket av stadsutvecklingen utgått 

från en tydlig och omfattande trafikpolicy, vars mål inte bara varit att 

stärka cykel- och kollektivtrafiken utan även att begränsa biltrafiken 

genom exempelvis olika parkeringsstrategier. Vauban i sig är också ett 

exempel på hur olika strategier förstärker och förutsätter varandra: utifrån 

ett starkt medborgardeltagande har man arbetat med en tydlig miljöprofil 

som inte bara resulterat i bilfria miljöer utan också i en tät, blandad och 

miljövänlig bebyggelse med god tillgång till alternativa transportslag. 

Bilfria bostadsområden verkar överlag förutsätta genomtänkta strategier 

för såväl transporter som bebyggelse (bostäder, service, arbetsplatser 

etc.) och de offentliga platserna. Om Crawfords modell skulle realiseras 

hade det krävts extremt omfattande strategier inom områdena för 

persontransporter, varutransporter och bebyggelse. Att bygga upp 

den trafikstruktur som han föreslår är bara det första stora steget i ett 

genomförande av den bilfria staden; en minst lika stor del tycks vara att 

utforma själva bebyggelsen (för vilket han författat ytterligare en bok). 

Köpenhamn har tidigare nämnts som en intressant referens vid ett antal 

tillfällen, inte minst på grund av dess omfattande gång- och cykeltrafik. 

Det kan därför vara intressant att studera några av stadens olika 

samverkande strategier som legat till grund för denna utveckling.

Stadens progressiva planering kan härledas till den i dag klassiska 

fingerplanen från 1947. Alltsedan dess har Köpenhamn haft som 

genomgående policy att i stor utsträckning förlägga ny bebyggelse runt 

stadens stationer, vilket stärkt kollektivtrafiken, skapat täta strukturer och 

resulterat i samordnade rörelsemönster och hög tillgänglighet för alla 

trafikslag (Bjerkemo 2006). I praktiken innebär det att service lokaliseras 
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i direkt anslutning till (tåg)stationen, arbetsplatser inom en radie av 500 

meter och bostäder inom 2 km. För att stärka dessa bebyggelsekärnor 

har man även starka restriktioner mot storskalig externhandel; 

med få undantag förläggs all ny detaljhandel centralt inom större 

bebyggelsegrupper (Danish Ministry of the Environment 2007). Samspelet 

mellan trafik och bebyggelse som präglar den stationsnära planeringen 

finns också med i den övriga översiktliga planeringen. Detta exemplifieras 

inte minst av att man växelvis tar fram en markanvändningsplan och en 

trafikplan. Utgångspunkten är att dessa förutsätter varandra och att den 

ene inte kan bli framgångsrik utan den andre (Bjerkemo 2006).

Förutom att Köpenhamn har en samlad cykelstrategi går cykeltrafikens 

viktiga roll för stadens utveckling igen i en mängd olika dokument och 

strategier. I stadens trafiksäkerhetsplan konstaterar man inledningsvis 

att Köpenhamn är en ”city of cyclists” och en ”metropolis on a human 

scale”, varefter mycket handlar om hur man ska arbeta för att öka 

säkerheten för cyklister och fotgängare (City of Copenhagen 2007b). 

Planen pekar bland annat ut olika fokusområden, hur olika mål ska nås 

samt presenterar en stor mängd statistik. Än mer statistik innehåller 

den cykelberäkning (Bicycle Account) som presenteras vartannat år. 

Utöver att fungera som en nulägesanalys av cykeltrafiken innehåller den 

också information över hur stadens invånare ser på olika cykelrelaterade 

aspekter (framkomlighet, vägunderhåll, parkering, kombinationen cykel 

och kollektivtrafik m.m.). Tack vare att man gjort liknande undersökningar 

sedan mitten av 1990-talet kan man tydligt följa utvecklingen och se 

vilka trender som råder, varefter man kan anpassa och rikta åtgärderna 

efter detta (City of Copenhagen 2009). Att Köpenhamn är en ”city of 

cyclists” framkommer även i dess miljöstrategi. I dokumentet, kallat 

Eco-Metropolis – Our visions for Copenhagen 2015 (City of Copenhagen 

2007c), utgör cykelstaden ett av fyra översiktiga teman för den 

övergripande visionen. De övriga är: Klimathuvudstaden; En grön och 

blå huvudstad; En ren och hälsosam storstad. Varje tema har i sin tur 

ett antal konkreta mål kopplade till sig. Ett liknande upplägg finner man 

i Köpenhamns strategiska dokument för det sociala livet i staden. A 

Metropolis for people – Visions and goals for urban life in Copenhagen 

2015 (City of Copenhagen 2008) innehåller precis som namnet antyder 

visioner och mål för hur stadslivet ska stärkas. Strategins tre huvudmål 

kan alla sägas utgå från att fotgängartrafiken ska få ökad tillgänglighet 

samt öka i omfattning och varaktighet: Mer stadsliv för alla; Fler 

människor ska gå mer; Fler människor ska uppehålla sig längre i staden. 

Varje huvudmål mynnar sedan ut i olika strategier och mätbara mål, 

vilket ytterligare påvisar vikten av ett tillgängligt och adekvat statistiskt 

underlag.
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Det är ingen slump att alla ovan nämnda dokument är relativt 

kortfattade och fokuserade på ett fåtal frågor (men med kopplingar till 

andra strategier); detta är ett medvetet arbetssätt som staden jobbar 

med eftersom man insett att det är lättare att politiskt ”få igenom” 

små paket, men också att det förenklar samarbetet mellan olika 

tjänstemannagrupper samt underlättar medborgardialogen. (Törslöv 

2009). Ett liknande arbetssätt har präglat arbetet som syftar till att 

minska biltrafiken i stadens centrala delar, vilket pågått alltsedan Ströget 

omvandlades till gågata 1962. Man har jobbat utifrån devisen ”många 

små steg” vilket enligt Gehl och Gemzøe (2008) ger tre uppenbara 

fördelar: stadens invånare får tid att utveckla en ny slags kultur för 

hur man använder staden, bilägare får tid att acceptera det faktum att 

det blir svårare att köra och parkera i staden (medan det blir lättare 

för cykel- och kollektivtrafiken) och det blir enklare för politikerna att 

genomföra förändringarna. Man utgår också konsekvent från devisen 

att det måste finnas goda fysiska förutsättningar för att välja gång- 

cykel- eller kollektivtrafik framför bilen innan man försöker påverka 

människor att göra så. Detta eftersom det är de hårda faktorerna som i 

största utsträckning avgör hur pass attraktivt färdmedlet anses vara. Som 

exempel kan nämnas att 57 procent (överlägset flest) anger att man cyklar 

för att det är enkelt och snabbt, medan endast en procent angav något 

miljöskäl. I Köpenhamn är cykeln ett så pass populärt färdmedel just för 

att det i många fall är snabbare, smidigare och mer tillgängligt än bilen 

(Törslöv 2009).

Cykelinfrastruktur i Köpenhamn. Foto: Författaren
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Liknande slutsatser har man dragit i Holland och då inte minst i 

cykelstaden Groningen, som också är ett bra exempel på hur olika 

samverkande strategier kan te sig i praktiken. Stadens arbete inleddes på 

allvar i början av1970-talet när man satte upp följande politiska mål:

• Centrum som ett vardagsrum

• Integrerade strategier för bebyggelseplanering och transportpolicys

• ”Small is beautiful”

• Mer bostäder i centrum

Mycket kraft lades också på att skapa en kompakt stad, vilket i dag 

resulterat i att 78 procent av stadens invånare bor inom 3 km från 

stadskärnan (van der Klaauw 2006). Den täta bebyggelsestrukturen är 

en av andledningarna till varför 60 procent av resorna i staden görs med 

cykel, andra faktorer som bedöms ha spelat in är: 

• Politisk prioritet

• Integrerade planeringsstrategier

• Många studenter

• Restriktioner mot bilen (bilfria områden och tuff parkeringspolicy)

• Ett mycket utbyggt cykelnät med hög kvalitet

• Finns inga direkta tidsvinster med att ta bilen i staden

• Cykling är en del av den holländska kulturen

I Sverige är samverkande strategier i denna omfattning inte lika vanliga 

som i många andra Europeiska länder. I TRAST kan man dock utläsa 

en vilja att röra sig mot en sådan utveckling. Man talar om att sätta in 

trafiken i ett sammanhang, och refererar ofta till den kompletterande 

skriften Stadsplanera – istället för trafikplanera och bebyggelseplanera 

(Boverket 2002). I Lund har man också föreslagit åtgärder inom ett flertal 

olika områden i syfte att minska biltrafiken (Lunds kommun 2005). Man 

delar in dessa i kategorierna: 

• Översiktlig planering

• Detaljplanering och bygglov

• Avtal

• Trafikutformning

• Mjuka åtgärder med effekt på den kommunala planeringen

• Program, strategier och policy

• Uppföljning och utvärdering

Trots att åtgärderna berör både trafik- och bebyggelseplanering verkar 

det till viss del saknas kopplingar till många andra områden (klimat 

och hälsa, stadsbild och estetik, säkerhet m.m.). I Kristianstad finns det 
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i viss utsträckning samverkande strategier i den fysiska planeringen. 

Mål från klimatstrategin används exempelvis för att motivera olika 

ställningstaganden i den fördjupade översiktsplanen. Däremot saknas 

strategier helt och hållet inom vissa områden, vilket bör åtgärdas om en 

attraktiv bilfri stadsutveckling ska vara möjlig. Mer om detta i avsnittet En 

attraktiv bilfri stadsutveckling i Kristianstad där olika förslag på åtgärder 

för Kristianstad presenteras.

Avslutningsvis kan man konstatera att samverkande strategier kan se 

väldigt olika ut beroende på stadens lokala förutsättningar samt vilka 

stadsutvecklingsmål som prioriteras. I många fall kan kvantifierade mål 

underlätta arbetet och ge strategierna en konkret gestalt. Dessa måste 

dock tas på allvar, varför helt orimliga mål bör undvikas samtidigt som 

uppföljning och utvärdering blir en viktig del av arbetet. Detta ställer 

i sin tur krav på att det finns lämplig statistik till hands. Det är också 

tydligt att den fysiska planeringen endast är en del av processen – för 

att åstadkomma samverkande strategier är det särskilt nödvändigt för 

planeraren att föra en dialog med andra tjänstemän, politiker och inte 

minst stadens invånare. 

FÖRSLAG TILL DEFINITION
Baserat på den information och de slutsatser som presenterats tidigare 

i arbetet följer här nu ett förslag till definition av vad en attraktiv bilfri 

stadsutveckling innebär. Eftersom alla städer är unika och har sina 

särskilda förutsättningar är det näst intill omöjligt att fånga en definition 

som kan appliceras rakt av och i alla sammanhang. Den här definitionen 

syftar därför till att i generella termer försöka lyfta fram de aspekter 

som i första hand bör ligga till grund för och styra utvecklingen. I vilken 

utsträckning detta sedan sker, och på vilket sätt fokus läggs mellan olika 

frågor är i slutändan alltid en uppgift som bör lösas lokalt. Definitionen 

utgår från en svensk stadskontext och med en förhoppning om att 

skapa balans mellan TRAST:s alla fem kvalitetsbegrepp: miljö och hälsa, 

trafiksäkerhet, tillgänglighet, stadens karaktär samt trygghet.

En attraktiv bilfri stadsutveckling…

• Bygger på olika samverkande strategier 

• Utgår från tydliga visioner som i sin tur är kopplade till mätbara och 

realistiska (men ambitiösa) mål 

• Innebär en progressiv och förutseende planering i stället för en som är 

efterfrågestyrd 
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• Ska medverka till att ge sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter 

större utrymme i planeringen 

• Syftar till att stärka stadens funktion som mötes- och handelsplats 

• Strävar efter att göra staden tätare 

• Innebär dels åtgärder som utvecklar och stödjer gång-, cykel- 

och kollektivtrafiken, dels åtgärder som medför restriktioner och 

begränsningar för bilismen 

• Utgår från att fotgängarnas behov i första hand styr utformningen av 

stadens centrala delar, medan främst cykel- och kollektivtrafiken styr 

utformningen av de offentliga rummen mellan olika stadsdelar 

• Resulterar i att stadens bilfria ytor ökar i omfattning och kvalitet 

• Utnyttjar, bevarar och utvecklar de bilfria områden som redan finns i 

staden 

• Har som mål att skapa attraktiva offentliga miljöer

• Bör resultera i att ett eller flera större bilfria pilotprojekt initieras i ett 

tidigt skede, vilken/vilka sedan kan fungera som katalysator för den övriga 

stadsutvecklingen

• Kräver mer än enbart trafiklugnande åtgärder

• Motsäger inte bilen helt men prioriterar övriga trafikslag, varför man i 

de flesta fall ska tjäna på att inte välja bilen

• Innebär såväl temporära som permanenta åtgärder

• Innebär att biltrafiken i stor utsträckning ska betala för sin egen 

infrastruktur

• Är en del i ett större utvecklingsarbete

För att ge en bild av hur en sådan utveckling kan te sig i praktiken kommer 

definitionen nu att appliceras, om än på en väldigt övergripande nivå, på 

Kristianstad. 
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EN ATTRAKTIV BILFRI STADSUTVECKLING I KRISTIANSTAD

SAMVERKANDE STRATEGIER

Många av de mål som finns i Kristianstads fördjupade översiktsplan 

går hand i hand med en attraktiv bilfri stadsutveckling. Stadens fem 

övergripande stadsbyggnadsmål – Staden som regionalt centrum; Den 

täta och blandade staden; Den energi- och resurseffektiva staden; Den 

vackra staden; Staden och Vattenriket i symbios – skapar förutsättningar 

för en stadsstruktur där en stor del av bilresorna skulle kunna ersättas 

av andra transportmedel. Det finns uttalade mål om att kollektivtrafiken 

ska gynnas och att det ska bli mer attraktivt att gå och cykla, vilket även 

går igen i stadens miljömål ”God bebyggd miljö”. Det som däremot 

saknas, vilket troligtvis är symptomatiskt för de flesta svenska städers 

utvecklingsstrategier, är uttryckliga mål på att biltrafiken samtidigt 

måste begränsas. Samma sak går igen i Kristianstads klimatstrategi som 

visserligen presenterar ett ambitiöst mål för kollektivtrafikens utveckling 

(en ökning på 40 procent mellan 2005 och 2020) samt olika åtgärder för 

hur cykeltrafiken kan utvecklas, men saknar mål för en minskad biltrafik. 

Som detta arbete tidigare konstaterat räcker det inte med åtgärder som 

enbart syftar till att stärka gång-, cykel- och kollektivtrafiken – biltrafiken 

måste också aktivt begränsas om denna ska minska i omfattning. 

Ett stort problem i Kristianstad idag är att man saknar en övergripande 

trafikplan. I en sådan skulle generella mål och visioner kunna 

konkretiseras i olika åtgärder för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. 

Den skulle även kunna ge en tydlig prioritetsordning mellan dels olika 

färdmedel, dels mellan olika åtgärder. Som grundläggande princip borde 

gälla att bilen prioriteras lägst inom stadsbebyggelse, och att detta speglar 

all utformning, underhåll och planering. En förebild är Köpenhamn där 

man exempelvis vid nyexploateringar placerar gång- och cykeltrafiken 

närmast bebyggelsen, därefter kollektivtrafiken och sist biltrafiken 

(Törslöv 2009). Även Köpenhamns metod att arbeta med ”små paket” 

vore föredömligt att ta efter. Detta skulle exempelvis kunna resultera i 

att mindre strategidokument för stadslivet, cykeltrafiken m.m. tas fram. 

Kristianstad är dock en relativt liten stad och det finns också en risk att 

alltför många olika dokument tar ut varandra. En intressant fråga vore 

att undersöka var en sådan gräns går. Vad som däremot inte får hamna 

utanför gränsen är gångtrafiken, som i mycket större utsträckning än 

i dag måste betraktas som ett eget konkurrensmässigt trafikslag (se 

exempelvis Klimatstrategin vars förslag nästan enbart fokuserar på 

cykel- och kollektivtrafiken). Det är också viktigt att man arbetar utifrån 

det breda perspektivet som pedestrianisation innebär. En strategi 
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för detta skulle kunna utgå från stadens stadsliv, eller möjligen från 

stadens offentliga rum. Gällande trafikplanen borde den även innefatta 

parkeringsstrategier, strategier för hur samspelet mellan främst gång-, 

cykel och kollektivtrafiken kan stärkas, hur och var attraktiva knutpunkter 

kan skapas samt på vilket sätt bilpooler kan användas i staden. Önskvärt 

vore också att planen behandlar stadens varuleveranser, samt säkerställer 

en god framkomlighet för olika uttrycksfordon. En viktig del i arbetet 

hade varit att tydligt koppla ihop trafikplanen med den fördjupade 

översiktsplanen och andra samverkande dokument och strategier.

Ett större fokus på fotgängare och cyklister borde genomsyra 

stadens trafiksäkerhetsprogram. Utgångspunkten borde vara dessa 

trafikanters säkerhet, vilket inte minst är viktigt om stadens cykeltrafik 

kraftigt skulle öka. I dag kan man exempelvis utläsa att standarden 

på barmarksunderhållet av gång- och cykelvägnätet är sämre än 

för bilvägnätet, vilket såklart inte är acceptabelt i en attraktiv bilfri 

stadsutveckling. Programmet skulle dessutom må bättre av ett mer 

omfattande statistiskt underlag, vilket även gäller för många andra 

områden. Dels skulle detta effektivisera åtgärderna, dels skulle 

kunskaperna om olika grundläggande effektsamband öka. Detta gäller 

inte minst för många investeringar riktade mot gång- och cykeltrafiken. 

Den fördjupade översiktsplanen skulle under kapitlet ”Attraktivt boende” 

kunna ha ett särskilt avsnitt som behandlar bilfria bostadsområden, 

eftersom dessa i vissa avseenden kräver andra förutsättningar än 

traditionell bostadsbebyggelse. På sikt kan man även tänka sig att en 

särskild strategi för bilfria miljöer tas fram. Innan ett sådant dokument 

blir aktuellt, och för den delen många andra bilfria åtgärder, måste 

dock stadens parkeringsnorm revideras. I dag kräver den exempelvis sju 

parkeringsplatser per 1000 m2 bostadsbebyggelse eller 0,7 platser per 

lägenhet i de centrala delarna, vilket så klart inte är förenligt med en 

attraktiv bilfri stadsutveckling. 

 

BILFRIA ÅTGÄRDER

”Car-lite”-åtgärder

Olika typer av ”car-lite”-åtgärder skulle utgöra en väldigt viktig del i 

Kristianstads bilfria utveckling, inte minst i ett inledande skede eftersom 

dessa ofta är enkla och snabba att genomföra, samtidigt som de i 

regel är allmänt accepterade. I Köpenhamn använder man sig i stor 

utsträckning av olika trafikexperiment som till exempel innebär att 

man utför ”vägarbete” och då stänger av olika gator varpå man kan 

studera vilka effekter detta ger. Då ”car-lite”-åtgärderna inte medför 

ett absolut förbud mot biltrafiken kan de medverka till att skapa en 
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struktur där bilen förvisso begränsas men ändå till viss del tillåts, 

vilket överensstämmer med den attraktiva bilfria stadsutvecklingens 

intentioner. Vad gäller trafiklugnande åtgärder bör man dock i första 

hand arbeta på en strategisk/övergripande nivå eftersom detta ger ökade 

effekter såväl säkerhetsmässigt som bullermässigt och utsläppsmässigt. 

Viktigt är också att de kombineras med andra mer kraftfulla åtgärder. De 

lokala åtgärderna är främst avsedda att höja säkerheten för gång- och 

cykeltrafiken, men olika strategiska lösningar har större möjlighet att 

också minska bilanvändningen (Svensson 2001). En god idé vore därför 

att koppla dessa till eventuella strategier för stadslivet/de offentliga 

rummen. En pedestrianisation skulle exempelvis kunna innebära att man 

höjer kvaliteten på gaturummen samtidigt som olika restriktioner införs 

(möblering, gatubeläggningar, avsmalnande gator m.m.). 

Ett särskilt viktigt område att arbeta med är olika åtgärder som sänker 

bilens hastighet i staden. Detta skulle inte enbart resultera i en säkrare, 

tystare och renare stadsmiljö utan också i att den relativa hastigheten för 

övriga transportslag skulle öka, vilket i förlängningen skulle göra dem mer 

attraktiva. I dag är det tillåtet för bilar att på många håll köra i 50 km/h 

i Kristianstad. Ett möjligt förslag vore att införa 30 km/h som generell 

övre gräns i hela staden, samtidigt som de riktigt centrala delarna endast 

skulle få passeras i ”woonerf-fart” (max 15 km/h). Busstrafiken skulle, 

exempelvis längs Kristianstadslänken, däremot tillåtas köra fortare på 

vissa sträckor. Man skulle också kunna bygga särskilda expresscykelvägar 

mellan de olika stadsdelarna, vilka i förlängningen kunde kopplas till ett 

regionalt cykelnät, och på så sätt möjliggöra snabba cykelresor inom 

staden. Tidsförlusten att gå från 50 till 30/15 km/h hade i realiteten 

inte varit överdrivet stor eftersom Kristianstad är en relativt liten stad. 

Däremot hade det med stor sannolikhet medverkat till en hög upplevd 

tidsförlust och varit en tydlig markering att bilen ska befinna sig i staden 

på övriga trafikanters villkor. Andra exempel på åtgärder som befäster en 

sådan prioritetsordning är att ge gång-, cykel- och kollektivtrafik företräde 

i korsningar och att stänga av/enkelrikta gator för biltrafik för att skapa 

planerade omvägar. Det bör dock förtydligas att utryckningsfordon är 

undantagna den övriga biltrafikens begränsningar.

I en stad som Kristianstad är det knappast realistiskt att införa 

trängselavgifter. Däremot finns det stor potential i att arbeta med 

olika parkeringspolicys, vilka enligt Lagerqvist (2000) också är det 

viktigaste styrmedlet för att påverka bilanvändandet. Exakt hur dessa 

parkeringsstrategier skulle se ut är en uppgift som ligger utanför det här 

arbetet. Några tänkbara förslag och utgångspunkter skulle däremot kunna 

vara:
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• Ta bort så mycket gatuparkering som möjligt till förmån för 

parkeringshus (gärna visuellt bilfria) eller andra samordnade lösningar. 

Parkeringshus är visserligen en dyr lösning med det skulle å andra sidan 

friställa mycket mark. 

• Arbeta med olika avgiftszoner enligt devisen att det ska vara dyrare att 

parkera bilen ju attraktivare och centralt läget är. Lägst avgifter borde gälla 

för särskilda parkeringsområden (exempelvis vid stationen och den nya 

arenan) vilka också kan fungerar som bytespunkter. 

• Minska parkeringsnormen kraftigt.

• Införa höga krav på att det finns säker cykelparkering i nära anslutning 

till all ny bebyggelse. Det ska alltid vara närmare att parkera cykeln än 

bilen. Samtidigt bör attraktiv cykelparkering byggas ut i stor utsträckning 

över hela staden, inte minst i närheten av alla större målpunkter.

• Platser för bilpooler och parkering för besökare bör i regel ligga närmare 

bebyggelsen än boendeparkeringen. Det är dock viktigt att det finns goda 

ytor för på- och avlastning.

• Bilparkeringsplats bör ses som en extern kostnad vid utbyggnaden av 

bilfria bostadsområden.

Viktigt att tänka på är att genomförande av sådana åtgärder i många 

fall måste ske över en lång tid och att de samtidigt backas upp av olika 

samverkande strategier. Dels för att det skulle ge en enklare övergång 

(många små steg), men också för att man då har möjlighet att testa sig 

fram till vilka åtgärder som fungerar bäst för just Kristianstad.

Temporära bilfria åtgärder

Kristianstad är en av de städer som deltar i European Mobility Week. I 

år innebar det bland annat att man införde olika typer av kampanjer i 

syfte att få stadens invånare att gå och cykla mer, exempelvis genom att 

hålla föreläsningar och dela ut frukostpaket till de som valde att inte ta 

bilen till jobbet. Staden uppfyllde dock endast två av de tre kriterier som 

finns, varav den sista innebär att man genomför en bilfri dag. Ett naturligt 

steg i en attraktiv bilfri stadsutveckling i Kristianstad vore därför att 

införa en bilfri dag. Inledningsvis hade en sådan troligtvis inneburit vissa 

kompromisser i såväl geografisk som tidsmässig omfattning. Målet på sikt 

borde dock vara att den bilfria dagen ska gälla för hela staden och under 

hela dagen. Inom ramen för de strategier som syftar till att öka stadslivet 

i Kristianstad hade även olika aktiviteter kunnat ingå (urbana scener för 

framträdanden/konserter m.m.) vilka i mer eller mindre utsträckning 

skulle kräva bilfria ytor. Groningens mål ”centrum som ett vardagsrum” är 

en god förebild.
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Permanenta lokala åtgärder

I dag finns det ett mycket vältrafikerat gågatunät i Kristianstads absoluta 

centrum. En viktig del i stadens attraktiva bilfria utveckling hade varit att 

förvalta och utveckla detta, och på så sätt skapa ett än starkare (konkret) 

incitament för bilfria miljöer. Utan att specialstudera området är det 

svårt att ge några exakta förslag på åtgärder, men man kan konstatera 

att det finns goda möjligheter att utvidga gågatorna: mot öst i samband 

med att projektet Östra Centrum genomförs, mot söder som ett led i 

att skapa starkare kopplingar till Södertorg, och inte minst mot norr där 

omvandlingen av järnvägsstationen på sikt kommer medföra att ännu fler 

människor kommer att röra sig i området (se karta här intill). Det borde 

vara av högsta prioritet att göra Stora torg bilfritt, varefter gågatorna 

skulle kunna fortsätta längre norrut. På sikt kan man tänka sig att stora 

delar av den gamla renässansstaden görs bilfri. 

0 60 120 180 240 300

Meters

Södertorg

Stora
torg

Stationen
Östra
Centrum

Konceptskiss över en tänkbar framtida utveckling av gågatorna i Kristianstad. Den 
streckade linjen markerar renässansstaden, heldragna svarta linjer visar dagens 
gågatunät och pilarna illustrerar en tänkbar framtida utbredningsriktning.

Bildkälla: Författaren med kartmaterial från Kristianstads kommunStora torg och Södertorg. Foto: Författaren



94

Eftersom det bilfria konceptet är enklast att överföra på ett nybygge 

borde man i Kristianstad snarast testa det genom att uppföra ett bilfritt 

bostadsområde. I fall det blir lyckosamt kan man också tänka sig att det 

kan fungera som katalysator för andra bilfria projekt. Det här arbetet 

föreslår två tänkbara platser för ett sådant bostadsområde, varav den ena 

utnyttjar det bilfria konceptets möjligheter att bygga en tät struktur, och 

det andra den ekologiska profil som tycks prägla bilfria projekt. 

Nordöstra Vilan är utpekat i den fördjupade översiktsplanen som ett 

intressant utvecklingsområde. Dess förutsättningar beskrivs i planen som 

följande:

”Nordöstra Vilan kan utvecklas till en blandad stadsdel eftersom det finns 

goda möjligheter att förtäta med fler bostäder, lättare verksamheter och 

handel. Området ligger vackert vid vatten och natur och kan utvecklas 

till en ny centrumnära stadsdel med gångavstånd till stadens service.” (s. 

109-110)

Området består i dag av mycket bebyggelse i dålig kvalitet och det finns 

stora möjligheter att frigöra ytor. Planen föreslår 750 lägenheter i högre 

flerbostadshus, men med ett bilfritt koncept hade den siffran utan 

problem kunnat höjas. Området är exempelvis inte mycket mindre än 

NORDÖSTRA VILAN

SÖDRA NÄSBY

Nordöstra Vilan och Södra Näsby i Kristianstad.
Bildkälla: Författaren med kartmaterial från Kristianstads kommun
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Vauban som består av runt 2000 lägenheter. I ett så stadsnära läge är 

det särskilt viktigt att bygga tätt, och närheten till service, arbetsplatser 

och kollektivtrafik ger goda förutsättningar för en bilfri bebyggelse. Om 

inte hela området går att omvandla enligt den bilfria principen hade 

en mindre del av Nordöstra Vilan varit tillräckligt för att testa ett bilfritt 

bostadskoncept i ett centrumnära läge.

Om Södra Näsby står bland annat följande i den fördjupade 

översiktsplanen:

”På Södra Näsby föreslås ett större bostadsområde i grönstråket 

mellan Araslövssjön och högskolan. Området kan inrymma max 1000 

lägenheter i flerbostadshus. Bebyggelsen bör utformas stadsmässigt och 

vara koncentrerad kring ett gemensamt grönstråk. Tillgängligheten för 

allmänheten blir god med kopplingar vidare till kringliggande områden. 

Med en ny väg [Kristianstadslänken] till centrum upplevs läget dessutom 

väldigt centralt.” (s. 92)

Det natursköna läget är viktigt i Södra Näsby, vilket skulle kunna 

förstärkas av ett bilfritt koncept genom dels dess ekologiska och 

miljövänliga profil, dels av att man skulle kunna bygga effektivare 

och på så sätt spara värdefull naturmark. Området planeras få 

direktkontakt med Kristianstadslänken och få på så sätt väldigt goda 

kopplingar till kollektivtrafiken, vilket så klart är en förutsättning för 

bilfria bostadsområden. Då dessa tenderar att locka till sig en köpstark 

medelklass kan man tänka sig att Näsby i stort skulle få ökad status om ett 

bilfritt koncept genomförs. Detta skulle kunna ge synergieffekter för flera 

angränsande områden, varav vissa i dag anses utgöra problemområden i 

Kristianstad. 
Övre raden: Södra Näsby i Kristianstad. Nedre raden: Nordöstra Vilan.
Foto: Författaren
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Eftersom bilfria bostadsområden är ett obeprövat koncept i Kristianstad 

(och i Sverige) kan man tänka sig att dessa inledningsvis skulle behöva få 

vissa ekonomiska fördelar gentemot traditionella bostadsexploateringar 

för att skynda på processen.

Permanenta storskaliga åtgärder

Dessa åtgärder är så omfattande att de, om de skulle genomföras, ligger 

väldigt långt fram i tiden. Det är därför särskilt svårt att göra några direkta 

kopplingar till Kristianstad. Utgår man ifrån att bilfria bostadsområden 

blir en framgång kan man dock tänka sig att allt fler kommer att vilja 

nyttja det bilfria konceptet, dels genom fler nybyggen men också genom 

att befintlig bebyggelse omvandlas. I sådana fall skulle bilfria stadsdelar 

absolut kunna vara möjligt i framtiden. Dessa skulle då troligtvis antingen 

ligga väldigt centralt, eller också något utanför staden i natursköna 

områden men med goda kollektiv-, cykel- och gångförbindelser. En helt 

bilfri stad i dess absoluta form är som tidigare konstaterats knappast 

möjlig eller önskvärd. Det känns inte heller särskilt troligt att en 

attraktiv bilfri stadsutveckling skulle gå att applicera på hela Kristianstad 

eftersom vissa strukturer (tyngre verksamheter, områden med direkta 

kopplingar till regional biltrafik m.m.) inte är helt kompatibla med 

det bilfria konceptet. Däremot skulle en bilfri stadsutveckling i väldigt 

stor utsträckning vara möjlig om helt nya städer skulle planeras och 

konstrueras, men så är uppenbarligen inte fallet i Kristianstad. Det vore 

dock intressant att undersöka möjligheterna att införa ett särskilt grönt 

stråk för gång- och cykeltrafik i vissa delar av staden. Ett sådant skulle 

då vara bilfritt och utgöra ett viktigt rekreationsstråk, samtidigt som det 

skulle kunna fungera som en länk mellan stadens olika områden. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION

Vilka möjligheter finns det för att en attraktiv bilfri stadsutvecklings 

ska bli verklighet? Lite krasst skulle man kunna påstå att detta i stor 

utsträckning beror på huruvida det finns en politisk vilja och ett politiskt 

mod eller inte. Det är väldigt tydligt att de svenska kommunerna (inte 

minst Kristianstad) i dag inte vågar föra en stadsbyggnadspolitik som 

innebär tydliga begränsningar och restriktioner mot bilen. I Kristianstads 

fördjupade översiktsplan kan man läsa en önskan om en attraktiv bilfri 

stadsutveckling mellan raderna, men man väljer istället att bygga de 

uttalade målen och stadsbyggnadsstrategierna på en utvecklad gång-, 

cykel-, och kollektivtrafik. Detta kommer förmodligen av en rädsla att 

bilfria åtgärder dels skulle väcka ett stort missnöje hos gemene man/

kvinna, dels att det skulle hindra den ekonomiska utvecklingen i staden 

och kommunen. Det kan därför vara intressant att kortfattat undersöka 

vad studier som behandlat detta gett för slutsatser.

Svensson (2001) har undersökt ett antal fall där olika bilfria åtgärder 

har införts, samt tagit del av olika undersökningar där acceptans och 

preferenser gällande sådana diskuterats. Svensson menar att det tycks 

förekomma en naturlag som säger att handelns företrädare motsäger 

sig utökade gågator och andra trafiklugnande åtgärder. Man utgår från 

att en försämrad framkomlighet för bilen automatiskt resulterar i en 

minskad försäljning. (Detta visades med tydlighet under ett samrådsmöte 

i Kristianstad där den planerade Kristianstadslänken diskuterades. Den 

mesta kritiken framfördes av olika representanter från detaljhandeln i 

staden, som just hänvisade till ovan nämna antaganden.) I praktiken har 

det dock visat sig att ett motsatt förhållande råder: åtgärder som syftar 

till att minska biltrafiken i städerna tycks allmänt ha en positiv inverkan 

på handeln. Faktum är att ju mer omfattande och genomgripande 

reduktionen av biltrafiken är, desto större positiva effekter innebär det 

för detaljhandeln och fastighetsägarna. Detta som en följd av att staden 

i allmänhet blir attraktivare och på så sätt lockar till sig mer folk. Det ska 

dock nämnas att en omställningsperiod på ett par år ofta inträffar efter att 

större bilfria åtgärder genomförs. Men i ett längre perspektiv konstaterar 

Svensson att kritiken visat sig vara obefogad på så gott som alla punkter. 

Man bör dock ha i åtanke att de platser som studerats uteslutande varit 

lokaliserade centralt i staden, och att bilfria stadsomvandlingsprocesser i 

mer periferia lägen knappast kan räkna med ett likadant samband.

Utifrån de undersökningar som gjorts bedömer Svensson att det generellt 

sett efterfrågas en planering som innebär en orientering bort från 

biltrafikens nuvarande roll i stadstrafiken. Däremot tycks det vara få som 

önskar sig helt bilfria stadsmiljöer i en större utsträckning. Exempelvis 

kan det nämnas att bara 10-15 % av de tillfrågade vill ha en utökad 

bilanpassning av städerna, men att det samtidigt endast är 10 % som 
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efterfrågar helt bilfria bostadsområden. En balanserad kompromiss som 

innebär att bilanpassningen ska minska men att bilen även fortsättningsvis 

får plats i staden verkar i allmänhet anses vara det mest attraktiva (vilket 

i huvudsak överensstämmmer med den definition av en attraktiv bilfri 

stadsutveckling som föreslås i det här arbetet). Det ska dock sägas att 

undersökningarna har 10-15 år på nacken och man kan tänka sig att 

acceptansen höjts något för bilfria miljöer sedan dess. Det är också svårt 

att uttala sig positivt om något som man inte upplevt i verkligheten, 

vilket i stor utsträckning var fallet i undersökningarna. Hur som helst är 

det troligtvis oundvikligt att en attraktiv bilfri stadsutveckling möter ett 

visst motstånd. En förklaring till detta är bilens starka symbolvärde som 

frihetsmaskin (och i många fall även dess roll som faktisk frihetsskapare); 

en planering som inskränker på individens frihet bör räkna med att bli 

kraftigt kritiserad. 

Om den politiska viljan saknas för att genomföra en attraktiv bilfri 

stadsutveckling skulle den ändå kunna bli verklig, detta ifall den utgår 

ifrån och startar hos medborgarna. Vaubans bilfria koncept föddes, 

planerades och genomfördes till stor del av en medborgargrupp. Man kan 

däremot inte lita på att något sådant sker utan att det finns incitament 

för det. Och måhända är detta en av den fysiska planeringens främsta 

uppgifter i sammanhanget: att utforma (samverkande) strategier/

dokument/planer som skapar förutsättningar för en attraktiv bilfri 

stadsutveckling, samtidigt som man genom en god medborgardialog kan 

stödja medborgarna vid behov. 

I dag är våra städer i stor utsträckning präglade av och anpassade efter 

bilen, varför en bilfri stadsutveckling troligtvis skulle innebära en väldigt 

lång och tidskrävande process. Vauban kan härledas till de politiska mål 

som sattes upp i Freiburg 20 år tidigare; i Köpenhamn har man i över 50 år 

arbetat aktivt för att begränsa bilens utbredning; i Groningen skördar man 

i dag frukterna av 1970-talets ambitiösa stadsbyggnadsmål. Att arbeta 

med ett långt tidsperspektiv kan både ses som en möjlighet och som en 

börda. Det förutsätter ett ihärdigt och konsekvent arbete över en lång 

tid, samtidigt som utvecklingen kan utgå ifrån många mindre åtgärder, 

vilket ger utrymme för reflekterande och genomtänkta strategier som i 

förlängningen (förhoppningsvis) kan resultera i robusta stadsstrukturer. 

Det är också viktigt att den fysiska planeringen är flexibel, inte minst inom 

trafiksektorn där det är särskilt svårt att förutse vad teknikutvecklingen 

kan medföra för konsekvenser i framtiden. En fördel i sammanhanget 

är att den attraktiva bilfria stadsutvecklingen i mångt och mycket tycks 

dela samma mål och utgångspunkter som en traditionell ”god” planering 

år 2010. En lämplig utgångspunkt kan därför vara att börja arbeta med 

allmänt accepterade strategier som förtätning, funktionsblandning m.m. 

En viktig fråga att diskutera i sammanhanget är för vem en 
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bilfri stadsutveckling skulle vara attraktiv? Om man utgår från 

kvalitetsbegreppen i TRAST kan man något krasst och förenklat säga att 

en attraktiv bilfri stadsutveckling skulle vara till godo för alla stadens 

invånare utom de som prioriterar framkomlighet med bil väldigt högt. 

Den skulle oundvikligen innebära negativa konsekvenser för biltrafikens 

tillgänglighet, men också förbättra tillgängligheten för övriga färdmedel 

samtidigt som den i många fall medför vinster för miljö och hälsa, 

trafiksäkerhet, trygghet och stadens karaktär. Vissa grupper skulle 

dock gynnas mer än andra, kanske främst barn, äldre, personer med 

funktionshinder och de som i dag inte har tillgång till någon bil, men 

också kvinnor i högre utsträckning än män. Den omställningsperiod 

som diskuterats ovan skulle förmodligen innebära vissa negativa 

konsekvenser, men i en begränsad utsträckning och under en kortare tid. 

Det är dock viktigt att än en gång förtydliga att det knappast är attraktivt 

att eftersträva bilfrihet för bilfrihetens skull. Avgörande för att en bilfri 

stadsutveckling över huvud taget ska vara attraktiv är givetvis också att 

det finns tillgängliga och adekvata alternativ/komplement till biltrafiken.

Det här arbetet har syftat till att undersöka och utreda begreppet en 

attraktiv bilfri stadsutveckling. Hur väl detta har lyckats får den enskilde 

läsaren bedöma. Processen har dock visat att det finns ett tydligt behov av 

fortsatta studier inom ämnesområdet. Eftersom det tidigare inte funnits 

särskilt mycket skrivet om bilfria miljöer och en bilfri planeringsprocess 

(särskilt inte i en svensk kontext) har det här arbetet på många sätt fått 

en generell karaktär. Det vore därför oerhört spännande att undersöka 

vad en attraktiv bilfri stadsutveckling skulle få för konsekvenser på en 

mer detaljerad nivå. Inte minst vore det intressant att se vad detta skulle 

kunna leda till för fysiska åtgärder: Hur skulle ett bilfritt bostadsområde 

kunna utformas? Vad sker på gatunivå om biltrafiken begränsas samtidigt 

som övriga trafikslag lyfts fram? Vad ger en omfattande pedestrianisation 

för effekter i realiteten? Och så vidare. En viktig del hade också varit att 

noggrannare undersöka hur olika samverkande strategier skulle kunna 

utformas. Det finns även ett stort utrymme att studera vilken påverkan en 

attraktiv bilfri stadsutveckling skulle föra med sig på godstrafiken.

Det här arbetet har utgått från den fysiska planeringen, men 

stadsutvecklingsprocesser - och inte minst sådana som rör trafiken - är 

oerhört komplicerade och behandlar (och påverkas av) en mängd olika 

ämnesområden. För att kunna erbjuda en mer komplex analys över ämnet 

och bättre underbygga de slutsatser som dragits i arbetet hade det därför 

behövt tillföras kunskap från andra professioner. 

Avslutningsvis vill det här arbetet uppmuntra dagens fysiska planerare 

att inte vara rädda för trafiken: försök istället att omfamna den och se till 

att den hamnar i ett sammanhang tillsammans med planeringens övriga 

delar. Möjligheterna är stora! 
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