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Förord 
Under det senaste året har jag fördjupat mig i en bred frågeställning som 

kretsat kring urbanitet och stadens struktur i ett samtida och historiskt 
perspektiv. Mitt intresse för transportstrukturen har successivt vuxit i takt 
med insikten om dess betydelse för staden som livsmiljö. Ofta talar man sig 
varm för den urbana staden och dess potential som en hållbar stadsform 
samtidigt som en trafikplanering bedrivs som inte leder närmare denna utan 
istället längre ifrån.  

I strävan mot en bättre förståelse för ytterstaden som resultat av en 
modernistisk planering har jag med stort intresse försökt kartlägga attityden 
till staden och vilka principer som varit tongivande sedan modernismen 
etablerades i Sverige. I detta arbete har min handledare Gösta Blücher varit 
till stor hjälp med gedigen kunskap och inblick. 

Jag vill tacka alla hjälpsamma personer på kommunerna som jag har 
kontaktat och speciellt tack till Gävle kommun och Elin Andersson som 
försett mig med material, synpunkter och uppmuntran.  

Ett stort tack till SWECO FFNS Arkitekter i Falun där jag har gjort 
merparten av examensarbetet.  

Jag tackar även för all hjälp från mina kurskamrater som nu förvandlas 
från en skolklass till ett etablerat kontaktnät.  

Slutligen ett stort tack till Anneli som gett mig stöd och vägledning och 
som förmodligen är den som gläds mest över arbetets slut.  

 

 

 
Jonas Carlsson 

Falun, augusti 2005 



  

Sammanfattning 
Dagens städer lever upp till kravet på hållbarhet i långt ifrån alla sina delar. 

Städernas moderna tillskott präglas ofta av monotoni och lider av bristande 
service och otrygghet. Infartslederna skär långt in i städerna och splittrar upp 
staden i isolerade delar. Varför är det så och hur kan det göras annorlunda? 

Detta examensarbete syftar till att visa att urbana miljöer kan skapas även 
utanför stadens centrala delar. Arbetets delar utgörs av en litteraturstudie, en 
granskning av befintliga referensmiljöer i Norrköping, Västerås, Borlänge och 
Eskilstuna samt ett planförslag för en infartsled i Gävle.   

Grundläggande frågeställningar är: Vilka planeringsprinciper har bidragit till 
att skapa de befintliga icke-urbana miljöerna i de halvperifera delarna, finns 
det andra principer att använda sig av, vilka är hindren för att skapa mer 
urbana miljöer samt hur kan dessa mer urbana miljöer skapas? 

I litteraturstudien utreds centrala begrepp som halvperifiera delar och urbanitet. 
De halvperifera delarna av den medelstora svenska staden definieras av 
sammanlänkande stråk och avgränsande barriärer. I de halvperifera delarna 
finns vissa funktionella kopplingar för fotgängare och cyklister till den halv-
centrala och centrala staden, vilket inte anses finnas i den perifera. 
Urbanitetsbegreppet kan förklaras som den sociala dimensionen av den 
fysiska miljön. För att utveckla begreppet används bl a Bo Grönlunds teorier. 

Modernismens planeringsprinciper såsom funktionsseparering, trafik-
separering, och trafikdifferentiering anses ha lett fram till de icke-urbana 
miljöer som idag präglar de halvperifera delarna av staden. Detta beskrivs 
och analyseras i kapitlet Modernismens diskurs. En annan förklaring till den 
rådande situationen är att trafikplanering och bebyggelseplanering länge 
bedrivits som separata aktiviteter med liten samordning.  

De postmoderna planeringsprinciperna ger utrymme för den mångfald av 
anspråk som finns på staden och är mer lyhörda för de lokala förutsätt-
ningarna. I kapitlet Postmodern diskurs identifieras planeringsstöd och teorier 
som Trast, Ny urbanism och Traffic calming samt andra aktuella teorier som 
är användbara i skapandet av mer urbana miljöer.  

Buller, trafiksäkerhet, farligt gods, luftföroreningar, barriäreffekter och 
otrygghet är aspekter som försvårar tillskapandet av urbana miljöer. Urbana 
miljöer kan ändå skapas om ett integrerat gatunät kombineras med en 
funktionsintegrerad och tydlig kvartersstruktur. I stråk med rätt förutsätt-
ningar kan överdimensionerade vägmiljöer anpassas till blandtrafik och de 
ofta breda skyddsområdena kan bebyggas. Planförslaget visar att det 
föreslagna konceptet är möjligt och genomförbart.  
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Inledning 

Bakgrund 

Utgångspunkten för mitt examensarbete är det fragmenterade stads-
landskapet i halvperifera delar av staden. Den svaga urbaniteten, d v s stads-
landskapets bristande förmåga att generera ett socialt stadsliv, i dessa delar 
är påfallande. Den bebyggelseplanering och trafikplanering som bedrivits 
har haft karaktären av separata aktiviteter vilket har bidragit till att skapa en 
biloptimerad samhällsstruktur med svag urbanitet. Trafikleder i städernas 
periferi skapar trafikstörda områden som exkluderar bostäder på grund av 
bl a gällande bullerriktvärden. Trafiklederna utgör också svåröverskridna 
barriärer som förhindrar ett kvalitativt stadsliv.  

I innerstäderna är generellt urbaniteten tillräckligt stark för att övervinna 
trafikledernas negativa inverkan. Där finns även en acceptans av lägre fram-
komlighet för trafiken vilket gör negativa konsekvenser mindre allvarliga. 
Mer perifera områden med svagare urbanitet är i detta perspektiv mer 
intressanta att studera vilket föranleder en begränsning av arbetet till dessa 
delar. 

1900-talets stadsbyggnadsprinciper har mycket påtagligt förändrat de 
förindustriella städerna. Modernismens stadsbyggnadsprinciper fick ett stort 
inflytande under mitten av förra seklet, och modernismens syn på staden 
har i många avseenden levt kvar sedan dess. Det postmoderna samhällets 
framväxt utgjorde en långsam vändpunkt då den fysiska planeringen 
successivt gavs nya uppgifter. Eftersom trender som gentrifiering, privat-
isering och estetisering visat tillkortakommande1 gentemot stadens upp-
lösning2 kanske förbättrade förutsättningar för urbanitet kan vara en väg 
framåt.  

Det förväntade resultatet av examensarbetet är att ett holistiskt perspektiv 
på staden bör vara en utgångspunkt för en planering som på ett balanserat 
vis beaktar olika intressen och aspekter. Städernas urbanitet borde inte, i 
analogi med detta synsätt, ständigt dra det kortaste strået gentemot trafikens 
framkomlighet och andra endimensionella perspektiv. 

                                                 
1 Linn (red) 2001, Staden, husen och tiden, Katarina Nylund, s 18 
2 Mellan 1960 och 1995 sjönk boendetätheten i större svenska städer från ca 30 inv/ha till 
ca 20 inv/ha. Uttryckt på ett annat sätt ökade tätortsarealen mellan 1960 och 1990 med 
71 % trots att befolkningen endast ökade med 17 %. Arkitektur 2002:3, Stadsdesign eller 
stadslänking? Carl-Johan Engström 
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Syfte 

Fokus för examensarbetet ligger på de urbangeografiskt halvperifera 
delarna av staden och hur trafiklederna där kan utformas i samspel med 
bebyggelsen. Det övergripande syftet är att visa att urbana miljöer kan 
skapas i halvperifera lägen med fokus på gatan och vägen. 

Jag avser att i examensarbetet beskriva hur den befintliga stadsstrukturen 
påverkats av 1900-talets planeringsprinciper, samt identifiera de mest rele-
vanta diskurserna som påverkar samtidens riktlinjer och planeringsprinciper. 
Detta för att sätta dagens stadslandskap i ett sammanhang som synliggör 
dess historia.  

Jag avser även att beskriva begreppet urbanitet och dess potential att skapa 
attraktiva och hållbara miljöer i halvperifera lägen.  

Syftet är inte att återge en heltäckande bild av planerings- och gestalt-
ningsprinciper utan att lyfta fram de mest relevanta principerna utifrån valda 
frågeställningar och studie- och referensobjekt.  

Frågeställningar 

Frågorna nedan har identifierats som avgörande för att uppnå det för 
arbetet formulerade syftet. Frågorna kan utvecklas åt olika håll och de kan 
ges olika innebörder, men avsikten är att med hjälp av examensarbetets 
olika delar beröra frågeställningarna på ett tillfredställande sätt.  

Frågeställningarnas inbördes ordning syftar till att ge arbetet ett begriplig 
och logisk upplägg. 

 

1. Vilka är skälen till att de halvperifera delarna av staden ser ut som de 
gör?  

Genom att analysera trafik- och stadsplaneringen inom ramen 
för modernismens diskurs avser en tillfredställande bild av 
bakomliggande teorier och värderingar skisseras. 

2. Går det att identifiera planeringsprinciper för gatan i halvperifera delar 
av staden, som på ett samlat sätt beaktar olika intressen och uppfyller 
krav på hållbarhet? 

Riktlinjer och planeringsprinciper har under en lång period 
utformats utifrån modernismens stadsbyggnadsprinciper. 
Därmed framstår ett behov av att beskriva hur dessa skiljer sig 
dagens principer. 
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3. Vilka är hindren för en mer urban utveckling i halvperifera delar av 
staden? 

Ledernas barriäreffekt är ett hinder för urbanitet. Samhällets 
krav på hälsa och säkerhet tenderar att inverka utglesande på 
stadsbygden.  

4. Kan halvperifera trafikleders negativa effekt på stadslandskapet undan-
röjas för att i stället utnyttja gatans potential som arena och länk för 
stadslivet? 

Framgångsrika koncept kan ge värdefull inspiration och väg-
ledning vid planering. Genom att illustrera principer och 
förhållningssätt med referensobjekt kan risken att lyfta fram 
åtgärder som generella sanningar undgås.  

Metod 

Examensarbetet kommer närmast att få karaktären av Utredning av 
principfrågor med utgångspunkt i territoriellt exempel utifrån de riktlinjer för 
examensarbete, som tillämpas vid Programmet för Fysisk planering.  

Detta examensarbete är indelat i en teoretisk litteraturstudie, ett 
beskrivande exempelavsnitt samt ett praktiskt planförslag.  

Med utgångspunkt i litteraturstudiens slutsatser och kriterier väljs område 
med lämplig karaktär för planförslag. Att inte i förväg välja planområde ger 
handlingsfrihet och flexibilitet, samt utnyttjar metodikens fulla potential att 
genom en förutsättningslös litteraturstudie finna relevanta platser som kan 
ges ändamålsenlig gestaltning. 
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Arbetet utgår ifrån det intima sambandet mellan transport- och 
bebyggelsestruktur, som är väl dokumenterat och befäst (se illustrationen 
nedan). Detta samband motiverar ett holistiskt angreppssätt där stadsplanering 
utgör den samlande ramen, där transportstrukturen per automatik inte ges 
en överordnad prioritering. 

Litteraturstudie  
Inledningsvis definieras det för arbetet centrala begreppet urbanitet. Här 

används Louise Nyström som representant för den samtida svenska 
urbanitetsdiskussionen, Bo Grönlund för den nordiska och främst Jane 
Jacobs som representant för 1960-talets diskussion med internationellt 
genomslag.  

Därefter förs en diskussion om de halvperifera delarna av staden med 
ansatsen att försök att ringa in dessa med hjälp av urbangeografiska teorier.  

För gatan, vägen och trafikleden i de halvperifera delarna ges i det 
efterföljande avsnittet en kort historisk beskrivning av vägtypernas 
gestaltningsprinciper. 

Litteraturstudien identifierar både historiska och aktuella teorier, vilka 
sorteras i enhetliga spår som därefter indelas i antingen en modernistisk eller 
en postmodern diskurs.  

Några av de teorier som varit mest betydelsefulla för den svenska trafik- 
och stadsplaneringen utformning kommer från modernismens förgrunds-

 
 
Figur 1 Modell över samband mellan bebyggelsestrukturen och 
 transportstrukturen som tillsammans formar stadsstrukturen.  
 Källa: Book & Eskilsson 2001, s 7 
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gestalter. Dessutom plockas tongivande teoretiker fram som mer eller 
mindre aktivt deltagit i utformningen av de vägledande planerings-
principerna. Här lyfts SCAFT-gruppen fram som särskilt betydande för 
trafik- och stadsplaneringen under andra hälften av 1900-talet.  

För att beskriva den samtida trafik-/stadsplaneringen och dess brott mot 
modernismen lyfts de viktigaste kritikerna till modernismen fram. Därefter 
beskrivs den postmoderna diskursen genom spår som t ex ny urbanism och 
TRAST. Vidare berörs aspekter som utgör hinder för en mer urban ut-
veckling av de perifera delarna. 

Anders Hagson härleder i Stads- och trafikplaneringens paradigm (2004) 
modernismens trafik- och stadsplanering och utgör en viktig källa för 
examensarbetet. Källan kompletteras med en granskning av artiklar i tid-
skriften PLAN under åren 1955 – 1970, en period som varit betydelsefull 
för trafik- och stadsplaneringen i Sverige. 

Avsnittet är till sin karaktär deskriptivt och blir först i slutsatserna mer 
preskriptivt då riktlinjerna dras upp för planförslagets gestaltning. 

Sammanfattningsvis syftar litteraturstudien till att identifiera historiska och 
samtida planeringsprinciper, samt lyfta fram olika perspektiv och attityder 
gentemot trafiken i staden vilket bör ge en mer komplett bild av vår tids 
förhållningssätt till staden och trafiken. 

Förklarande referensobjekt 
Avsnittet är beskrivande med både praktiska exempel och teoretiska 

resonemang. Där exemplifieras begrepp som förekommit i litteraturstudien 
men ger även exempel på vilka miljöer modernismens planeringsprinciper 
resulterat i. Syftet är att skapa en brygga mellan föregående avsnitts teori 
och det efterföljande planförslagets empiri. Här konkretiseras teoriavsnittet 
och förklaras genom referenserna samtidigt som möjligheten ges att lyfta in 
nya aspekter som tidigare förbisetts. 

Jämförelser görs utifrån några utvalda städer och deras vägval, samt och 
hur detta påverkat urbaniteten.  

Planförslag 
För att konkretisera och testa de slutsatser och kriterier som framkommit 

av litteraturstudien upprättas ett planförslag. Valet av objekt, som gjorts 
utifrån teoriavsnittets kriterier, har forma uppgiften i ansenlig grad eftersom 
problemformuleringen förändrats med områdets status och kontext. Plan-
området utgörs av en befintlig miljö i behov av förändring. 
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För att finna ett förenande förhållningssätt till staden, både i estetik och 
funktion, tas ett grepp över både väginfrastruktur och bebyggelsestruktur. 
Viktiga uppgifter blir att överbrygga barriärer, beakta tillgängligheten för 
olika trafikslag, skapa hög tillgänglighet för människorna, hitta planstruktur 
och rumssamband som medger olika användningar och som skapar för-
utsättning för urbanitet. Att finna analysmetoder som skapar förutsättningar 
för en ändamålsenlig struktur är ytterligare en viktig uppgift. 

En specifik probleminventering och målformulering görs för plan-
området. 

Avgränsning  

Detta examensarbete är vitt och komplext i sin frågeställning med många 
stickspår och utvikningar som kan leda till att syftet blir svårt att uppnå. 
Därför blir avgränsningen särskilt betydelsefull, både i tid och rum. 

Examensarbetet fokuserar på den svenska medelstora staden. Problem-
formuleringen förutsätter nämligen ett sammanhang där modernismens 
monofunktionella markanvändning i kombination med större trafikmängder 
skapar frågor kring hur trafik, bebyggelse och stadsliv kan kombineras och 
gestaltas.  

De halvperifera delarna av staden bär tydliga spår av modernismens 
planeringsprinciper där monofunktionella verksamhets- eller bostads-
områden ofta åtskiljs av trafikleder. Utifrån en samtida trafik- och stads-
planering blir dessa områden högintressanta att nygestalta utifrån andra 
principer och behov än de en gång konstruerades utifrån. 

Tidsmässigt är avgränsningen mer diffus eftersom modernismens 
planeringsprinciper kan härledas till 1800-talet. Både den förindustriella, den 
industriella och den postindustriella staden kommer att beröras dels genom 
de urbangeografiska teorierna och dels i analysen av de förklarande 
referensobjekten. Huvudsakligen kommer, jämte samtiden, 60-talet att 
belysas, då den modernistiska trafikplaneringen befästes i Sverige. 

Arbetet tar sin utgångspunkt i det sönderfallande stadslandskapet. Trots 
detta beskrivs inte sönderfallets funktion med begrepp som sprawl. I stället 
läggs urbaniteten i fokus, i strävan mot ett mer kreativt förhållningssätt. 

Arbetet behandlar inte i någon större utsträckning de estetiska bristerna i 
halvperifera miljöer eftersom en ren estetisering av t ex vägmiljöer inte 
bedöms leda till någon verklig förbättring av urbaniteten.  
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Litteraturstudie 
Litteraturstudien inleds med en beskrivning av den tillämpade sorterings-

metodiken följt av en urbangeografisk avgränsning samt definitioner av de 
metodologiskt viktiga begreppen diskurs och paradigm och slutligen en 
beskrivning av det för examensarbetet centrala begreppet urbanitet. 

Ett av syftena med litteraturstudien är att identifiera planerings- och 
gestaltningsprinciper som kan bidra till att skapa mer urbana miljöer i, och i 
närheten av huvudgator i stadens halvperifera delar. Med denna ambition 
finns vissa metodologiska risker som kort ska beskrivas.  

Ett sätt att försöka uppnå en önskad funktion är att föreskriva fysiska 
attribut som är utmärkande för befintliga områden med dessa egenskaper. 
Tillvägagångssättet är riskabelt och har beskrivits som fysisk determinism. 
Många urbanister har hamnat i en situation där de föreskrivna åtgärderna 
inte gett önskad effekt. Det är nämligen väldigt svårt att säkert kunna 
härleda olika karaktäristika till enstaka fysiska aspekter utan att dessa 
sammanblandas med andra kontextuella egenskaper som är platsspecifika. 

För att få en förståelse för hur diskussionen såg ut kring trafik- och stads-
planering under främst 1960-talet har jag gått igenom årgångarna 1955 till 
1970 av tidskriften PLAN med avseende på artiklar i gränslandet mellan 
dessa professioner. Tidskriften kan ses som representativ för periodens 
debatt och flera av tidens mest inflytelserika personer medverkade. Denna 
genomgång är ett komplement till den historiska bild Hagson (2000) målar 
upp i Stads- och trafikplaneringens paradigm. 

Sorteringsmetodik 
I litteraturstudien har olika spår inom trafik- och stadsplaneringen 

identifierats. För att bättre beskriva deras inbördes släktskap har de i 
examensarbetet inordnats antingen under modernismens diskurs eller under en 
postmodern diskurs. Metoden är inte okontroversiell men förefaller på ett till-
fredställande sätt sätta spåren i ett sammanhang vilket bör underlätta 
läsningen.  

Med spår avser jag mindre omfattande men sammanhängande teorier som 
kan hänföras till endera diskurs. Eftersom arkitekterna bakom stads-
byggnadsprinciperna ofta la an estetiska värderingar finns behov av en 
sortering som tar hänsyn till, och identifierar estetik som en viktig aspekt.  

Metoden är inte heller entydig eftersom spåren ofta har en komplex 
sammansättning av förebilder; något spår befinner sig i ett gränsland. 
Eftersom modernism och postmodernism inte heller är dikotomier 
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(motsatsbegrepp) kan diskurserna eller spåren ha inslag av båda begreppen. 
Tabellen redovisar kortfattat sorteringsbegreppens fördelar respektive 
nackdelar. 

Värdering av modernism och postmodernism som sorteringsbegrepp 
Fördelar Nackdelar 
Begriplig förenkling Inga dikotomier d v s inslag av båda 

ismerna kan förekomma 
Konsthistorisk koppling som förmedlar 
estetiska ideal 

Den konsthistoriska kopplingen kan ha 
svag relevans för vissa spår 

Modernism 

I min sortering av spår till respektive diskurser har modernismens grund-
läggande principer separering och differentiering varit vägledande, en metod 
som förefaller fungerat bra. Spår härrörande från samtiden eller de senaste 
decennierna som inte innefattar dessa principer, uppvisar ofta genom sina 
teoretiska förebilder ett närmare släktskap med den postmoderna diskursen. 
Men denna distinktion är inte fullt tillräcklig vilket motiverar att begreppen 
här ytterligare förtydligas. 

Modernismen kan enligt NE beskrivas som en strömning som ifrågasätter 
accepterade traditioner för att ersätta dem med en kritisk och rationell 
hållning till världen med en ständig öppenhet för förändring. Inom 
arkitekturen kan den gemensamt beskriva försök att skapa en arkitektur som 
speglar det moderna samhället. 

Postmodernism 

Såsom begreppet postmodern diskurs används i examensarbetet avses mycket 
förenklat de teorier som brutit mot modernismen, dels genom ett ökat 
intresse för platsen och dels genom en svagare tilltro till rationell planering. 
Postmodernismen betydelse som stileklektisk arkitekturstil är alltså inte den 
primära betydelsen.  

Generellt är postmodernismens betydelse diffus och mångsidig. Lyotard 
ansåg 1979 att det är en era där ”de stora berättelsernas tid” var förbi och 
menade att inga metafysiska system, religioner eller ideologier vinner längre 
allmän tilltro (NE). Tron på det moderna projektet ansågs ha försvunnit i 
och med postmodernismen, d v s frigörelse genom tekniska framsteg och 
rationalitet. I stället präglas samtiden av partiella och individuella projekt. 

I dag förstås ofta begreppet postmodernism i samband med stadsbyggnad 
just som en stileklektisk arkitekturstil med inspiration från antikens 
arkitektur. Estetiken med förgrundsgestalter som Leon och Rob Krier samt 
Robert Venturi hade en stark ställning under främst 1980-talet. I det av-
seendet är postmodernismen ett avslutat kapitel även om det inom design 
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och arkitektur återigen syns tecken på historiska stilhärmningar och dess-
utom ett brott mot minimalismen. Ett hitintills bestående arv av 1980-talets 
postmodernistiska arkitektur är ett bestående intresse för den historiska 
staden och en dialog med platsen. 

Förtjänsten av begreppet postmodernism inom trafikplanering är främst 
genom kopplingen till landskapsarkitekturen som under 1990-talets början 
fick en tydlig postmodernistisk profil. Detta kan ses bl a i brokonstruktioner 
med tolkningar av antika arkitekturelement i samband med att skönhets-
aspekten i vägmiljön fick en ökad betydelse.  

Diskurs 
Begreppet diskurs är ett inom forskningsvärlden frekvent använt begrepp. 

Sociologen Margareta Lindholm menar att en diskurs kan vara ett 
”strukturerade sätt att förstå och tala om verkligheten, som möjliggör vissa perspektiv och 
identiteter och som omöjliggör andra” 3. Detta är ett synsätt som väl stämmer 
överens med den reglerade stads- och trafikplaneringens oförmåga att ge 
utrymme för mer än ett synsätt. 

Begreppet diskurs syftar till språkbrukets koppling till ett socialt saman-
hang med en viss maktbalans. Språket är inte bara ett resultat av detta 
sociala samanhang utan utgör en aktiv del i dess fortlevnad. De betydande 
delarna i en diskurs är alltså dels språkbruket med ordval och stil, dels vem 
som skrivit och i vilket syfte.  

I examensarbetet utgörs de identifierade diskurserna av modernismen och 
postmodernismen som representeras av trafikplanerare och arkitekter, 
professioner som periodvis befunnit sig i olika faser och traditioner. 

Paradigm 
Ordet paradigm kan översättas till tanketradition, rådande föreställningar 

eller skola. Det centrala i teorin ligger i att forskare och praktiker generellt 
arbetar inom ett arbetsområde med ett etablerat och accepterat synsätt utan 
att kritiskt ifrågasätta de metoder, verktyg och frågeställningar som används. 
Resultaten sprids till kollegor för att utgöra en fortsatt grund för forskning 
och praxis. Traditionen fortsätter tills dess att en konkurrerande teori upp-
står, ofta genom att ett problem inte kan lösas av den etablerade teorin, eller 
genom att någon ifrågasätter det självklara och därigenom kommer in på 
nya tankebanor. En period av kris och stridigheter inleds då mellan för-
svarare och ifrågasättare. Om den alternativa teorin vinner erkännande 

                                                 
3 Lindholm 1996 
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följer en ny period av icke-kritisk forskning, även kallad normalvetenskaplig 
period där nya förebilder, lagar och metaforer formas och tillämpas.4 

En teori kan snabbt komma att ersättas av en ny om denna förefaller 
logisk, d v s om den ger en god bild av en kulturs världsbild. Stadsbyggnads-
ideal och arkitektur är ofta en reflektion av samhällets normer och 
strömningar, tolkningar av konsten samt reaktioner på svagheter i före-
gående modell5.  

Paradigmskifte eller ej inom trafik- och stadsplanering? 

Anders Hagson (2004) menar att ett paradigmskifte skett inom trafik- och 
stadsplaneringen då modernismens idéer om hur transportsystemet ska 
struktureras och samspela med bebyggelsen.  

Tecknen på om ett paradigmskifte verkligen skett inom detta område är 
faktiskt ganska motstridiga och något absolut svar kan inte ges. Tecknen 
pekar i olika riktningar. En anledning till förbehåll kan vara bristen på 
ersättning för det övergivna paradigmet. För att ett verkligt skifte ska kunna 
ske d v s en övergång från ett paradigm till ett annat krävs att en ersättande 
teorisamling finns tillgänglig. Modernismens stadsbyggnadsprinciper var 
slagkraftiga i dess strålande enkelhet men under modernismens kris under 
1960-talet bildades en opposition till de bärande principerna. I brist på en 
uppsättning likvärdiga teorier höll sig planerare fast vid de gamla rikt-
linjerna.  

Den ersättande teorisamlingen kan med sin diffusa, pluralistiska och 
komplexa karaktär vara svår att konkret använda sig av i planerings-
situationer. Av bekvämlighetsskäl kan därför aktörer föredra enkla men 
bristfälliga modeller på ett fortsatt rationellt vis. Huruvida ett paradigmskifte 
har ägt rum eller ej inom trafik- och stadsplaneringens område tar detta 
examensarbete inte slutgiltig ställning till. 

                                                 
4 Hagson 2004, ursprungligen Kuhn 1970, The Structure of Scientific Revolutions 
5 Hagson 2004 



          2005-08-17  
 

17 (110) 
 

Urbangeografisk avgränsning 

Avsnittet syftar till att geografiskt avgränsa de för arbetet väsentliga 
halvperifera delarna av staden för att därefter kunna beskriva urbanitetens, 
eller stadslivets förutsättningar och utifrån gatans utformning och samspel 
med omgivningen i dessa delar. Detta kräver att vissa begrepp införs och 
definieras bl a halvperifera delar av staden. 

Urbangeografin är den del av kulturgeografin som fokuserar på bl a 
städernas uppbyggnad och funktion. De medelstora svenska städerna kan 
beskrivas, både med traditionella och moderna begrepp. Därför tas både 
konventionell och postmodern urbangeografi upp i avsnittet.  

Traditionell urbangeografi 
De traditionella modellerna för markanvändning i industriella städer ut-

vecklades i bl a Chicago och London under 1920- och 1930-talen. Detta var 
miljonstäder extremt präglade av industrialismens verksamhet och ekonomi 
genom dess rumsliga avtryck och som dessutom var försedda med betyd-
ande akademiska institutioner. Modellerna syftade i huvudsak till att i gene-
rella termer beskriva och förklara markanvändningen. De byggde i stor 
utsträckning på avståndet som en avgörande faktor för markpriserna och 
markanvändningen. Den växande privatbilismen som förändrade tillgäng-
lighet till stadens olika delar är en faktor som kom att förändra markanvänd-
ningen. 

Modernismens miljöer utmärks i de aktuella avsnitten av ensidig mark-
användning, homogen och bebyggelse och glesa och överdimensionerade 
vägmiljöer. Bostadsenklaver med s k bostadskomplement d v s 
närservicecenter växte upp koncentriskt på ett växande avstånd från 
centrum. Dessa kopplades samman med ett övergripande vägnät som 
antingen hade sitt ursprung i gamla landsvägar eller som nyanlades på 
jungfrulig mark.  

I de halvperifera delarna fanns före modernismen ingen urban bebyggelse. 
Därför kan dessa delar med vissa undantag sägas vara modernistiska, vilket 
kan förtydligas genom två förhållanden om områdenas utveckling: De post-
moderna tillskotten är generellt modernistiska med avseende på strukturen. 
Under 1980- och 90-talen flyttades fokus från periferin till s k attraktiva lägen 
i halvcentrala industri- och hamnområden vilka ansågs mer ekonomiskt 
gångbara.  
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Postmodern urbangeografi 
Städer som under 1980-talet uppvisade tidigare okända mönster kom att 

benämnas postmoderna och huvuddelen av dessa var miljonstäder, starkt 
präglade av världsekonomin och globalisering. Även benämningen post-
industriella städer förekom som en beskrivning av den ekonomiska situa-
tionen. Betydelsen av städernas plats i nätverk accentuerades av den globala 
konkurrensen städer emellan. Förändringarna var inte minst påtagliga 
visuellt genom upprustade centrummiljöer och konverterade gamla industri-
miljöer. Detta möjliggjordes genom bl a avindustrialiseringen till följd av 
globaliseringen. Även städer som inte var lika påtagligt påverkade av de 
postmoderna trenderna uppvisade förändringar som inte kunde förklaras 
med traditionella modeller, exempelvis den tillväxt som skedde i utkanten av 
städerna, med bl a nya typer av handels- och upplevelseetableringar.  

Externa centrum 

Ett av de tydligaste bidragen till den postmoderna stadsbyggnaden är de 
externa handelsetableringarna och därmed omfördelningen av handeln från 
de halvperifera delarna. Externhandeln, som ofta är av regional karaktär 
möjliggjordes av en utbredd privatbilism, markanvändningspolitik och 
handelns utveckling som utnyttjade möjliga stordriftsfördelar. Strukturerna 
uppstod med andra ord för att förutsättningarna fanns. Joel Garreau6 har 
beskrivit dessa utvecklingstendenser i den postmoderna staden. Mönstren 
ses främst i storstäder och beskrivs inte ytterligare här. 

Med de postmoderna utvecklingstrenderna introducerades en grad av 
aktivitet som tidigare inte funnits i den modernistiska ytterstaden vars 
existens tidigare kretsade kring boendefunktionen i ett lokalt sammanhang. 
Således rubbades den avsedda balansen i modernismens ytterstadsmiljöer 
eftersom de lokala centrumen inte förmådde hävda sig gentemot de nya 
handelsetableringarna vare sig med avseende på pris, utbud eller öppettider.  

Att ytterstaden är mångfunktionell blir tydligt först på den övergripande 
makronivån där både verksamheter, bostäder och handel samtidigt kan 
uppfattas. Ett av ytterstadens problem i avseende på förutsättning för 
urbanitet är alltså integrationsskalan vilken i princip är den största.  

Ytterligare faktorer som ogiltigförklarat de klassiska förklaringsmodellerna 
är globaliseringens socioekonomiska effekter. Saskia Sassen har beskrivit 
hur klasskiktning nu är resultat av beslut inom multinationella företag, vilket 
medför att staden som isolerat studieobjekt inte längre är tillräcklig7.  

                                                 
6 Garreau 1991 
7 Arkitektur 2002:3, ursprungligen Sassen, The Global City, 1991 
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Halvperifera delar av staden 
Inledningsvis kan denna mycket 

enkla modell förtydliga urvalet (se 
fig 2). Ett halvperifert läge skiljer 
sig från ett perifert genom att vissa 
funktionella samband och kopp-
lingar finns till de mer centrala 
delarna, vilka saknas i ett perifert. 
Gränserna är inte tydliga och 
resonemanget är främst giltigt för 
den medelstora, enkärniga och 
centraliserade staden.  

Ett närliggande begrepp är ytterstaden, men att endast tala om staden som 
en tudelad företeelse ger få möjligheter att beskriva gatans och vägens 
skiftande förutsättningar för urbanitet. 

Barriär som gräns  

Eftersom urbanitet är ett centralt begrepp för detta examensarbete är 
fotgängarens tillgänglighet viktig för den fysiska avgränsningen. Bilistens 
upplevelse och interaktion med sin kontext är inte oviktig men kan anses ha 
en underordnad betydelse för urbaniteten jämfört med cyklistens och fot-
gängarens, eftersom dessa aktörer har en påtagligare förmåga att interagera 
socialt och funktionellt. Detta ställningstagande är viktigt för att geografiskt 
definiera den halvperifera staden och ytterst för gestaltandet av miljöer. 

I ett hierarkiskt gatunät där vissa gator tillägnas en hög framkomlighet för 
trafiken blir konsekvensen oundvikligen en barriäreffekter då korsande 
rörelser och uppehållande blir konflikter som beivras.  

Den barriärskapande dimensionen av artefakter, d v s de människo-
skapade stadsbyggnadselementen, bidrar till att avgränsa områden med olika 
förutsättningar för urbanitet. Den kontinuitet, de rumsliga kvalitéer och 
kritiska massa som krävs för att skapa urbanitet kan inte alltid uppnås när 
barriärer delar in staden i isolerade beståndsdelar. Detta betyder inte att 
staden i sina ofördelaktigt avgränsade delar resignerat kan utformas för en 
bilbaserad livsstil, livet mellan husen är alltid viktigt, men förutsättningarna där 
blir onekligen andra.  

Utifrån detta resonemang är barriära artefakter en primär faktor för 
avgränsningen och definitionen av stadens halvperifera delar. 

Figur 2 Illustration av det halvperifera 
läget i staden  
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Stråk som länk 

Det offentliga rummet som historiskt haft en skiftande status och 
betydelse för skapandet av stadsbygd är rent funktionellt en förutsättning 
för allt offentligt socialt liv. Gatan har en viktig funktion som spridare av 
kommers och aktivitet som möjliggörs av rummets kontinuitet. Den aktivi-
tet som främst i centrala och halvcentrala delar råder längs viktiga stråk kan 
även i viss mån spilla över på s k tvärgator eller bakgator. Aktiviteten på 
dessa existerar allt som oftast tack vare ett angränsande överordnat stråk. I 
de halvperifera delarna har de överordnade stråken sällan sådan urban kapa-
citet eller konfiguration att tvär- och bakgator kan dra nytta av aktiviteten. 

Synen på gatan som ett kontinuerligt och överordnat stråk är viktig i 
diskussionen kring urbanitetshöjande åtgärder då funktionella nätverk måste 
skapas, repareras eller utvecklas. 

Sammanfattning 
I den halvperifera delen av staden finns vissa samband med de centrala 

delarna som definieras av stråk och barriärer. Markanvändningen är som 
regel ensidig och områdena separeras av trafikleder. Den halvperifera delen 
av staden är i huvudsak en modernistisk produkt men som förändrats av 
postmoderna utvecklingstrender som t ex segregation och förändrade 
lokaliseringsmönster hos handel och service.  
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Gatans historia 

Gestaltningsprinciperna för gator och vägar är av stor betydelse för 
stadens funktion, men synen att gatans status och formspråk bör följa 
stadens uttryck och behov var inte självklar under modernismen. 

Sedan modernismens etablering och massbilismen intåg har gestaltningen 
av vägar och gator i halvperifera delar inte lyckats eller avsett förena olika 
anspråk. I gatan finns ofta flera olika anspråk t ex framkomlighet för trafik, 
handelsplats, vistelse och social samvaro för människor samt andra urbana 
aktivitet. 

I samband med stadsutvidgning har gatans uttryck, eller i värsta fall 
vägens dragning satt ramarna för bebyggelseutvecklingen och har därmed 
blivit styrande för hela stadens funktion och estetik. I varje fall är det 
betydelsefullt att gatan eller vägen harmonierar med andra anspråk än 
trafikens. 

För att lägga grunden för gatans betydelse för urbaniteten kommer 
följande avsnitt att kortfattat beskriva olika gatu- och vägtyper, bl a ur ett 
historiskt perspektiv.  

Gatans moderna utveckling 
För att beskriva den moderna gatans utveckling utgör trafikökningen 

under 1800-talets andra hälft en lämplig startpunkt, vilket övergripande 
beskrivs i Hela vägen8 och Vägen i staden9. Behovet av nya stadsplaneideal som 
var bättre lämpade att hantera tidens problem i kombination med obsoleta 
fortifikationer resulterade bl a i breda gator som rymde nya transport-
innovationer. Esplanaderna och boulevarderna, gav plats för spårvagnar i 
breda trädplanterade gaturum som samtidigt svarade upp mot borgerskapets 
efterfrågan av flanörstråk och representativitet. Vid denna tidpunkt fanns 
ännu inte de miljöer som behandlas här. 

                                                 
8 Hermansson (red.) 1999 
9 Persson (red.) 1999 
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När gatorna inte längre rymde trafiken byggdes förbifartsleder och 
genomfartsleder helt på trafikens villkor. 

1930-talets bidrag till gatans utveckling var gestaltningsprincipen väg i park, 
där vägen inneslöts i grönområden som samtidigt skulle fungera som 
rekreationsområden. Med den tilltagande trafiken hade grönområdena vid 
60-talet ofta förlorat sina rekreativa betydelser och blev i stället bullerskydd 
för bebyggelsen och markreserver för framtida vägbreddningar. Vägen 
förlorade helt kopplingen till bebyggelsen vilket gjorde en landsvägsmässig 
gestaltning av trafikleden logisk. 

Den gröna tunneln blev ledordet för trafikledernas gestaltning under 70-talet. 
Växande bullerproblem föranledde anläggandet av bullervallar. För att 
mildra negativa konsekvenser t ex avskurna utblickar för boende och 
trafikanter anlades ofta omfattande planteringar på slänterna. 

I vägutformningen under 1980- och 1990-talet kan en återgång till 
konceptet väg i park ses, i kombination med 70-talets trafiksäkerhets-
tänkande. Vägarna är omgivna av gestaltad park men med den skillnaden 
mot 30-talet att den inte har något rekreativ funktion p g a den totala 
avskildhet som är resultatet av trafiksäkerhets- och bullerkrav. Konceptet 
kan benämnas väg med park. 

Tendensen att i ökad utsträckning vilja lägga ner de störande trafiklederna 
i tunnlar är ett sätt att kortsiktigt avhjälpa massbilismens symptom som inte 
minskar bilberoendet. Kostnaderna är mycket höga och detta är endast ett 
alternativ för de stora städerna. 

"Vad skall ni bygga här, min vän?  
Skall här bli nya Villastaden?"  
 
"Här skall ej byggas upp igen!  
Här röjes blott för Esplanaden!"  
 
"Ha! Tidens sed: att riva hus!  
Men bygga upp? – Det är 
förskräckligt~"  
 
"Här rivs för att få luft och ljus;  
är kanske inte det tillräckligt?" 
 
Utdrag ur August Strindbergs 
Esplanadsystemet, 1917 – 1921 
Källa: http://runeberg.org/ 
strindbg/esplanad.html 
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Klassificering  
I arbetet med gator, vägar och bebyggelse anses det från vissa håll vara 

betydelsefullt att ringa in gatans/vägens funktion i vägtransportsystemet; 
handlar det om en huvudgata, genomfart, infart eller kanske en lokalgata? Denna 
trafiknätsindelning känns igen från modernismens trafikplanering och syftar 
till att optimera gatunätets effektivitet, att minimera konflikter och att kunna 
skräddarsy gatumiljöer för dess funktion.  

Nätindelningens svaghet är att urbana gator ofta har olika funktioner, 
vilket traditionellt gynnat biltrafiken. Ofta har länkar i huvudnätet med höga 
framkomlighetsanspråk även höga rumsliga värden med sociala funktioner 
(se vidare Postmodern diskurs – övriga spår inom den postmoderna diskursen). 

Hur viktig denna hierarkiska indelning är kommer inte arbetet att ge svar 
på. Vad som däremot kan sägas är att mellanformerna är många och att 
entydiga definitioner är svåra att prestera eftersom gatan i praktiken ofta har 
olika funktioner att fylla. En beskrivning av begreppens innebörd är hur 
som helst på sin plats. 

 
Skriften Ord på vägen10 föreslår utöver sammanställningen av gatu- och 

vägtyperna ovan, en begreppsapparat för beskrivning av trafikrum. 
Begreppen ovan föreslås sammankopplas med en rumslig beskrivning för 
att förmedla en god bild av en miljösituation. För att nyansera den rumsliga 
beskrivningen används begreppen öppet/slutet, storskaligt/småskaligt, 
respektive urbant/ruralt.  

Begreppsparen kan behöva kompletteras och kommenteras i vissa av-
seenden. Urban/rural är begrepp som rimligtvis bör hänföra sig till en 
                                                 
10 Nilsson & Wingren 1997 

Länkstatus 
Typ Uppgift Kommentar 
Lokalgata Betjänar företrädesvis 

intilliggande fastigheter 
Kan benämnas uppsamlingsgata om den 
uppsamlande funktionen överväger 

Huvudgata Förmedlar trafik mellan 
områden 

Kan benämnas genomfart eller infart om den 
långväga trafiken överväger 

Trafikled Betydelsefull del av 
gatu- eller vägnätet 

Kan benämnas genomfartsled, förbifartsled 
eller infartsled beroende på trafiken 

Huvudled  Administrativ term för gata/väg med företräde 
Motortrafikled  Administrativ term som föreskriver standard. 

Kan benämnas stadsmotorled med kortare 
avstånd mellan på-/avfarter 

Motorväg  Administrativ term som föreskriver standard. 
Kan benämnas stadsmotorväg med kortare 
avstånd mellan på-/avfarter 

Definitioner enligt Ord på vägen, Nilsson & Wingren 1997 
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funktionell situation snarare än en rent estetisk bedömning. Ett väg- eller 
gaturum kan teoretiskt ha en gestaltning som inte förknippas med staden, 
d v s ej stadsmässigt, men ändå uppvisa urbana kvalitéer genom livet som 
utspelas i det. Därför lämpar sig en mer konsekvent estetisk begrepps-
apparat för en estetisk bedömning t ex stadsmässigt – ej stadsmässigt. (För 
närmare beskrivning av begreppen, se avsnittet Urbanitet – Begreppsdefinition) 

Rumslig beskrivning av trafikrum 
Benämning Beskrivning 
Gaturum Gata i nära samband med bebyggelsen, fast byggnadslinje, tydliga 

väggar, körbana och trottoar oftast skiljd med kantsten 

Vägrum Mindre avhängigt av bebyggelsen som ligger fritt placerad 

Transportrum Linjärt, fullständigt dominerat av trafiken, frikopplat från bebyggelse 
Källa: Nilsson & Wingren 1997 
 

Distinktionen är användbar för att generalisera vägen och gatan i 
halvperifera delar av staden. I praktiken utgör dessa ofta mellantillstånd där 
övergången mellan väg och gata ofta sker slumpartat och oövervägt. Vidare 
kan begreppet trafikrum ifrågasättas som samlande begrepp, då trafik endast 
är en av gaturummets flera funktioner. 

På sistone har ansatser gjorts för att sammanföra gatans funktionella 
länkstatus med dess rumsliga status för att erhålla en sammanvägd gatutyp 
att ligga till grund för gestaltning och prioritering av olika anspråk (se vidare 
Postmodern diskurs – övriga spår inom den postmoderna diskursen). 
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Urbanitet 

Med antagandet att urbaniteten i våra städer försvagas och att sätt bör 
hittas som kan stärka urbaniteten i halvperifera delar av städerna, har 
urbanitet satts både som en utgångspunkt och som ett mål för arbetet. 

Varför då denna fokusering på urbanitet?  

Jo, många miljöer som traditionellt förknippats med offentlighet håller på 
att privatiseras i våra städer. Handeln som är en av städernas viktigare 
aktiviteter och som föranlett människor att komma samman har länge 
bedrivits på torg eller gator eller i varje fall varit riktade mot dessa platser. 
Sedan varuhusen och sedermera gallerior och köpcentrum inledde sina 
segertåg i städerna har kommersen flyttat in till det privata rummet från det 
offentliga vilket ställt sociala aktiviteter associerade till handeln under 
kontroll. Detta innebär ingen direkt minskning av de offentliga miljöerna 
utan snarare att de traditionella ställts inför en ny konkurrenssituation där 
attraktiviteten hos gator och torg minskar. I en situation där människor 
tillfredställer sina kommersiella behov uteslutande i privata miljöer minskar 
det offentliga rummets betydelse som samlande arena.  

Samtidigt finns tendenser att spåra som faktiskt pekar på att urbaniteten 
kan stärkas i städernas centrum. Idag lever unga längre som ungdomar än 
vad de traditionellt gjort och bildar familj senare. Detta i kombination med 
att gruppen unga gamla växer, d v s aktiva pensionärer, skapar förutsättningar 
för ett mer frekventerat stadsrum. Successivt får även många människor ett 
mer urbant livsmönster, dels för att många invandrare för med sig en mer 
urban kultur, dels för att man idag reser mer utomlands och där upplever 
mer urbana kulturer. 

En förändring av stadens funktion är naturlig, ofrånkomlig och dessutom 
önskvärd vilket gör att offentligheten och demokratin måste klara 
utmaningen, utvecklas och finna nya arenor även i ett framtida samhälle 
med annorlunda förutsättningar. (Här framstår det virtuella rummet som ett 
tillskott.) Trots det, är det viktigt att det offentliga rummet värnas på grund 
av funktionen som självklar arena för det fria samtalet. Eftersom gatorna 
utgör till ytan den största andelen av våra offentliga platser besitter de en 
stor potential för det offentliga och sociala livet. Det är därför rimligt att 
värna gatan och att avsätta resurser för dess funktion. Idag är nämligen ofta 
gatan och tillhörande bebyggelse sammantaget en föga inbjudande miljö för 
social interaktion. 

I ett samhälle med segregationsproblem är det viktigt att det finns platser 
som naturligt exponerar människor för varandra som annars lever rumsligt 
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åtskilda liv p g a socioekonomisk klass eller etnicitet. En visuell med-
vetenhet om medmänniskors existens kan bidra till ökad förståelse och 
minskad misstänksamhet och därmed minskad otrygghet. Minst lika viktigt 
är att möten faktiskt möjliggör konflikter och konfrontation, inte i aspekten 
våld utan snarare som ett sätt att ventilera meningsskiljaktigheter och dela 
med sig av skilda perspektiv och infallsvinklar. Dessutom kan sådana möten 
ge en generell känsla av vitalitet och spänning. Att urbanitet ska leda till en 
fullkomligt harmonisk och upplyst samvaro förefaller vara en utopisk tanke. 

Samtidigt som urbanitet är en viktig förutsättning för stadens funktion är 
det också något av ett begrepp på modet. Utbudet av litteratur på ämnet 
visar att intresset är större nu än det varit på många decennier, vilket kanske 
har sin förklaring i hushållens förändrade sammansättning, segregation och 
att urbanitet länge varit ett negligerat begrepp i planeringen. Men en för-
bättrad urbanitet kommer inte att kunna lösa alla stadens sociala problem. 
Alla delar av staden har inte förutsättningar för urbanitet i någon egentlig 
mening och hög urbanitet är inte önskvärt överallt.  

Utifrån denna ansats framstår behovet av att definiera begreppet urbanitet 
och kanske även besläktade begrepp som stadsmässighet, dock utan att 
fullständigt härleda begreppen.  

Urbanitet innehåller utifrån detta resonemang två viktiga dimensioner: 

⋅ demokrati och privatisering av offentliga rummet, samt 

⋅ social hållbarhet. 

Begreppsdefinition 
Urbanitet som begrepp har sitt ursprung i den sociala miljö som före-

kommer i städer, till skillnad från det besläktade begreppet stadsmässighet som 
relaterar till städernas visuella dimension. Urban syftar också till ett 
levnadssätt som ofta återfinns i staden och som kan beskrivas med orden 
världsvan, belevad och polerad.11  

Begreppen kan göras mer lättförståliga genom påståendet att en stad 
präglad av urbanitet fungerar som en stad utan att nödvändigt vis se ut som 
en. På samma vis behöver inte den stadsmässiga staden fungera som en stad 
men ser definitivt ut som det vi generellt förknippar med en stad. 

I TRAST12 menar man att urbanitet är ”stadsrummets förmåga att generera 
stadsliv”. Med denna definition utgör begreppet urbanitet en tydlig koppling 

                                                 
11 Arkitektur 3:2002 
12 Boverket 2004 
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mellan stadens fysiska struktur och dess sociala liv, något som ytterligare 
utvecklas av bl a Grönlund. 

Bo Grönlund beskriver urbanitet som stadsbyggnadskoncept utifrån fem 
aspekter13: 

⋅ Urbanitet kan tänkas som spänd innanför en triangel, vars hörn 
är ”den trevliga staden” respektive ”den trygga staden” och ”den 
spännande staden” 

⋅ Urbaniteten förutsätter ett välintegrerat rörelsenätverk, som 
huvudsakligen är ”icke-labyrintisk” (Jfr Hillier och Alexander) 

⋅ Urbaniteten består av en mångfald av människor och en 
mångfald av unika verk 

⋅ Urbaniteten förutsätter täthet och närhet 

⋅ Urbanitet förutsätter byggda rumsliga gränser och en 
kontinuerlig stad. 

Genom denna förklaring blir det klart att urbanitet är en balansgång eller 
en synergieffekt mellan olika ytterligheter som förutsätter en enkel struktur 
men som resulterar i en upplevelsemässig komplexitet. Det blir också klart 
att staden bör vara en representation av människornas liv. De två sista 
punkterna poängterar behovet av närhet mellan människor vilket inte är 
mest relevant i absoluta tal utan först när närhet relateras till struktur och 
funktion. 

Begreppet urbanitet förefaller i litteraturen vara ett relativt diffust begrepp 
som kan ges både fysisk och social betydelse. De största skillnaderna som 
kan uppfattas inom begreppets betydelse ligger bl a i var i staden och i 
vilken sfär det sociala livet ska utspela sig. Fysiskt ligger skillnaderna i vilka 
förutsättningar som krävs för att urbanitet ska uppnås. Slutligen ligger också 
en skillnad i vilken utsträckning urbaniteten ska vara vägledande för ut-
                                                 
13 Grönlund 2002, Om rädsla, stadsbyggande och urbanitet, s 17-20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Urbanitet som stadsbyggnadskoncept efter Bo Grönlund  
  Källa: Ibid 
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formning av miljöer, d v s vilken vikt den ska tillmätas som design-
parameter. 

Urbanitetens historia 
Staden som företeelse är gammal, och eftersom den nordiska staden är 

ganska ung i detta perspektiv är det kanske först idag som vi i Sverige har 
fått en verkligt urban generation. Den svenska staden skiljer sig, trots många 
likheter, i sociala avseende från den sydeuropeiska, vilket beskrivits bl a av 
Tage Wiklund.14 I Sverige var marknaden i staden ett tillfälle då skillnaden 
mellan folk minskade i ett annars hierarkiskt samhälle då människor ur 
stadens alla sociala skikt vistades i samma miljö.15 Då som nu hade alltså 
handelns struktur en avgörande inverkan på det sociala livet i staden. Idag 
förändras återigen urbanitetens förutsättningar genom handelns förändrade 
lokaliseringsmönster och dess strukturerande effekt. Fortfarande blomstrar 
stadslivet i det traditionella centrum och en viss typ av urbanitet uppstår 
även i takt med externhandelns tillväxt. Urbaniteten i de halvperifera 
delarna av staden påverkas definitivt av handelns förändrade struktur och 
lokalisering, i synnerhet av dagligvaruhandeln.  

Stadens geografi ger förutsättningen för urbanitet  
Förutsättningarna för urbanitet ser olika ut i olika delar av staden. I de 

centrala delarna finns som regel tillräckliga förutsättningar för en tillfred-
ställande urbanitet. Där finns människor i bostäder, på arbetsplatser och i 
affärer, blandade om varandra. Där finns tydliga och möblerade offentliga 
rum i en väv av gator och torg. I de perifera delarna av staden är situationen 
en annan. Där finns inte samma funktionella blandning, hinderna är fler och 
större liksom avstånden mellan människorna. Spelplanen är, kort sagt diffus.  

Gatans betydelse för denna urbanitet är intressant att granska. I det 
traditionella centrum är gatan arena för stadsliv och urbanitet, med 
trottoarserveringar och möten. I de perifera delarna är den förhärskande 
situationen helt annorlunda där gatan inte längre är gata utan väg och den 
sociala interaktionen försiggår inom avgränsade områden och enklaver, 
definierade av barriärer.  

Detta arbete sätter fokus på de halvperifera delarna av staden där gatan 
fortfarande kan ha en viss funktion för stadslivet, som länk och korridor 
mellan olika användningar och aktiviteter. En av flera betydande parametrar 
för situationen är hur gatorna planeras och gestaltas i dessa delar av staden. 

                                                 
14 Wiklund 1995 
15 Arkitektur 1:2005 
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Stadsplanering handlar i hög utsträckning om att skapa kvalitéer som över-
väger de negativa aspekterna. Trots (eller tack vare) innerstadens trängsel 
och intensitet av ljud, rörelse och aktivitet är staden en attraktiv livsmiljö 
vilket indikeras av efterfrågan och priset på bostäder. Utan kvalitéerna hade 
situationen sett helt annorlunda ut och buller och avgaser hade utgjort 
oacceptabla störningar. Förhållandet kan överföras i omvänd ordning på de 
mer perifera delarna av staden utmed gator och vägar. Där väger ofta de 
negativa aspekterna tyngre än de positiva och resultatet blir oattraktiva 
miljöer. Resonemanget är en grov förenkling eftersom ytterstaden samman-
taget rymmer både de mest och de minst attraktiva miljöerna (bedömt ut-
ifrån konsumenternas betalningsvilja) i egenskap av villaförorter respektive 
miljonprogramsområden.  

Livsstilsaspekten 

En brasklapp i urbanitetsdiskussionen är på sin plats. I många samman-
hang målas den urbana staden, eller för all del städer med annan 
karaktäristik, upp som en idealmiljö som passar alla. Vid de tillfällen detta 
förhållningssätt tillämpats har resultatet ofta blivit miljöer som inte passar 
någon, snarare än alla. Särskilt giltigt blir detta resonemang i ett samhälle 
som präglas av mångfald i olika avseenden.  

Kan det vara så att så att urbanitet endast är en kvalitet som tilltalar en 
smal kategori av befolkningen? 

Karl-Olov Arnstberg har beskrivit efterfrågan av urbana miljöer ur ett 
etnologiskt perspektiv.16 Att olika kvalitéer efterfrågas i stads- och boende-
miljön vid olika skeden av livet är ett rimligt antagande som bör bejakas i 
stadsplaneringen genom ett variationsrikt stadslandskap. Under vissa 
perioder förläggs mycket av den lediga tiden i hemmet, men detta för-
hållande minskar inte värdet av ett tillgängligt stadsliv under de korta 
perioder man vistas där för vare sig barn, ungdomar, vuxna eller 
pensionärer, snarare tvärt om. 

Inom nyurbanismen förekommer ett perspektiv där livssituationen ses 
som en betydande faktor för valet av boendemiljö. Skälet för unga 
människor att bosätta sig i den mest urbana delen av staden antas vara för 
att exponeras för ett brett genetiskt material17, vilket speglar ett värde-
konservativt synsätt. Att anlägga ett strikt sexuellt perspektiv på urbanitet är 
en avsevärd förenkling och ett misstänkliggörande av social interaktion 
utanför familjen. 

                                                 
16 Arnstberg 2003 
17 Bradley m fl 2004 
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Urbanitet kan tänkas vara viktigt i ett samhälle med stor eller växande 
diversitet i form av livsstilar, ekonomi, etnicitet etc, genom att erbjuda en 
plattform för interaktion och ökad förståelse. 

Trots att förorten ofta svartmålas p g a bristande urbanitet eller av andra 
skäl, är miljöerna trots allt omtyckta av många. 

Urbanitet och ekonomi 
Det finns en ekonomisk dimension av urbanitet eftersom möten och 

interaktion är en förutsättning för ekonomisk aktivitet, men även mer in-
direkt är ett attraktivt stadsliv även ett villkor för den kunskapsbaserade 
tjänstesektorn i den kreativa ekonomin.18 Anledningen till att just denna 
bransch efterfrågar urbana miljöer kan till stor del förklaras som ett livs-
stilsfenomen, men det finns nog fler slutsatser att dra. Många urbana miljöer 
är ofta funktionsintegrerade och kompakta, och ofta handlar det om äldre 
stadsmiljöer som undgått centrumsaneringar. Där finns det ofta tillgång till 
små, unika och relativt billiga lokaler som passar nystartade och kapitalsvaga 
företag med imagekänsliga verksamheter. När företag av denna typ börjat 
etablera sig har troligen en gentrifieringsprocess inletts. 

Gentrifiering, d v s att ersätta en grupp människor med en annan bättre 
bemedlad19 finns väl beskrivet i litteraturen som ett postmodernt stads-
fenomen men kommer inte att närmare beröras här.  

Att det finns tydliga ekonomiska aspekter av urbanitet kan utgöra 
argument både gentemot offentlig förvaltning och privata sektorn 
vid skapandet av nya miljöer och strukturförändringar eller vid 
förbättring och underhåll av befintliga miljöer.  

Tanken kring urbanitet och ekonomi kan utvecklas med hjälp av Jane 
Jacobs. Jane Jacobs har ställt upp fyra ekonomiska villkor för hög urbanitet 
vilka alla måste vara uppfyllda för att utnyttja stadsdelens potential20 : 

1. Stadsdelen, och så många av dess delar som möjligt, ska 
ha mer än en primärfunktion, helst mer än två. Dessa 
måste leda till att folk rör sig utomhus vid olika tid-
punkter på dagen och är där av olika skäl, men ska kunna 
använda gemensamma inrättningar. 

2. De flesta kvarteren ska vara korta: gatukorsningarna ska 
vara många. 

                                                 
18 Boverket 2004 
19 Sundin 2003 
20 Lundström 2003 
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3. Stadsdelen ska blanda byggnader med olika ålder, skick 
och kostnadsläge. Blandningen ska vara finmaskig. 

4. Det måste vara en tillräckligt tät koncentration av folk, 
såväl boende som andra. 

Jacobs slår genom den första punkten tidigt fast att funktionsintegrering 
är viktigt för den levande staden. Jacobs menar att butikerna och andra 
offentliga inrättningar har en social funktion att fylla i skapandet av ett ytligt 
men viktigt nätverk. Om detta blir alltför storskaligt tappar det sin funktion. 
Av samma skäl är mångfalden av boendeformer viktig så att de boende kan 
bo kvar i olika skeden av livet. 21 

Förbättrad urbanitet i förorten 
De perifera och halvperifera delarna av våra städer består till del av de 

förorter som planerades under 60- och 70-talen. Urbaniteten i dessa delar 
är utifrån begreppets här använda betydelse ofta svag. Inte desto mindre 
utgör enklaverna en förutsättning för urbaniteten i ytterstaden vilket 
motiverar en viss beskrivning av dess brister och potential.  

En förutsättning för urbanitet är att människor förs samman och 
därigenom blir varse varandra. Det blir då möjligt att på olika nivåer 
kommunicera, eller bara iaktta. Utöver denna socialt intensiva miljö är 
människan betjänt av ett mer halvprivat eller halvoffentligt rum. Det stads-
byggande som tillämpades under 1960- och 1970-talen hade generellt en 
struktur med mycket generösa offentliga ytor men med få möjligheter till 
mer privat tillvaro utomhus. Funktionen hos utemiljöerna blev därmed ofta 
bristfällig; för mycket av en sort och för lite av en annan. 

I den centrala staden är det svårt att skapa miljöer som tillfredställer efter-
frågan på privata rum utomhus. I den halvperifera delen av staden kan 
detta tillfredställas på ett bättre sätt på grund av lägre markpriser. I typo-
login ”villastad” är detta behov identifierat, något som alltså modernismens 
enklaver frekvent misslyckats med. 

Urbaniteten kretsar enligt beskrivningen i avsnittet kring det offentliga 
rummet och i synnerhet kring gatan. Då gatan som arena för det urbana 
livet är självklar i de centrala delarna är gatans urbana funktion i de 
halvperifera delarna främst att sprida det urbana livet och skapa länkar 
mellan integrerade noder där goda förutsättningar råder för urbaniteten. 

                                                 
21 Lundström 2003 
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Jan Gehl har under flera årtionden varit 
engagerad i urbanitetshöjande åtgärder (se fig 
4). Gehls principer kring visuell och audiell 
kontakt har i huvudsak legat till grund för 
miljöförbättrande insatser i traditionella stads-
kärnorna. Principerna har dessutom en stor 
relevans i den halvperifera staden som ofta 
uppvisar en eftersatt offentlig miljö. Plan-
eringen var i Sverige länge inriktad på att 
skapa ett gott boende vilket visat sig vara ett 
otillräckligt förhållningssätt.22 

Sammanfattning 
Markutnyttjandegraden och definieringen av 

det offentliga rummet är betydelsefulla para-
metrar i stävan mot förbättrad urbanitet i 
befintliga stadsmiljöer eller i utformningen av 
nya. De sociala effekterna av olika konfig-
urationer av offentliga och privata platser 
måste ges stor uppmärksamhet. Detta gäller 
även de stråk som förbinder integrerade noder 
i den halvperifera staden. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Nyström (red) 2000 

 
 
Figur 4  Omgivningens 
förutsättning för visuell och audiell 
kontakt                Källa: Gehl 1996 
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Modernismens diskurs 

På många sätt kan man säga att modernismen fortfarande präglar trafik- 
och stadsplaneringen. Forskare menar att detta påvisas av att de politiska 
mål som idag är uppsatta för transportsektorn inte uppnås.23 I de riktlinjer 
som har varit vägledande för planeringen i Sverige (SCAFT, TRÅD, Lugna 
gatan! och ev TRAST) har planeringsprinciperna separering och differentiering 
föreskrivits och tillämpats kontinuerligt sedan 1960-talet då modernismens 
trafikplanering på allvar fick sitt genomslag i Sverige. Detta kan förefalla en 
smula ironiskt eftersom det några år tidigare på allvar hade höjts kritiska 
röster mot modernismen bl a genom Jane Jacobs.  

Avsnittet delas in i estetikspåret samt trafiksäkerhets- och fram-
komlighetsspåret som kan anses vara de två tydligast identifierbara 
teoriblocken i modernismens relativt homogena diskurs.  

Modernismen har anklagats för att ha gett bilismen fria tyglar vilket för-
ändrat staden som livsmiljö på ett negativt sätt. I verkligheten är det svårt 
att på ett enkelt sätt utreda ansvarsfördelningen för stadens sönderfall 
mellan modernismen och bilismen. Att motorismen använts som ett separat 
begrepp under modernismen kan ses som en indikation om att modern-
ismens planeringsprinciper inte fått samma konsekvenser utan en expansiv 
privatbilism. Även om stadsutglesningen påbörjades redan i samband med 
modernismens tillkomst blev de negativa aspekterna oundvikligt tydliga 
först under 60-talets växande bilinnehav.24 Modernismens stadsbyggnads-
principer i kombination med massbilismen kan sägas ha varit mycket 
negativa för staden.  

Nyansering av begreppet 
Jag har lite förenklat valt att behandla hela efterkrigstiden under rubriken 

modernismens diskurs i enlighet med det internationellt gångbara begreppet 
International Style. Självfallet handlar det i huvudsak här inte om denna 
stelnade arkitektur. I stället får begreppet stå för tidsperiodens omfattande 
stadsbyggnadsprojekt och den omfattande teoribyggnad på vilken stads-
byggnads- och trafikplaneringsprinciper utvecklades. Även om enighet var 
stor kring några få, men betydande stadsbyggnadsprinciper fanns även 
skillnader.  

På ett ideologiskt plan kritiserades t ex den tyska modernismen i Sverige 
efter andra världskriget. De tyska arkitekternas försök att tillfredställa den 
                                                 
23 Hagson 2000 
24 Lagerqvist 2000 



Jonas Carlsson ⏐ Trafikled eller gata?                                       
Examensarbete 2005 vid BTH  
 

34 (110)                                                        

stora massans behov ansågs ha bidragit till fascismens uppvaknande och i 
Sverige såg man i stället under 40-talet grannskapsplaneringen som vägen 
för framtiden. Här skulle den rotlösa storstadsmänniskan hitta en grupp-
gemenskap kring demokratiska värden. Men 40-talets främst sociologiska 
motivering till grannskapet blev nästan uteslutande en fråga om att skapa 
funktionella enheter kring skola, kultur och service under 60-talet.25 Detta 
var en förskjutning av fokus som blev synlig redan i Stockholms generalplan 
1952.26 

Estetikspåret 
I många sammanhang betraktas de miljöer som skapades genom modern-

ismens trafikplanering som resultatet av strikt funktionella krav och över-
väganden. Mycket riktigt gav t ex SCAFT-principerna miljöer med ett 
speciellt utseende och uttryck som ofta beskrivits som schematiskt, glest 
och ödsligt, men detta skedde utan att SCAFT innehöll några uttalade 
estetiska principer.  

I detta avsnitt kommer några av de bakomliggande estetiska idealen 
beskrivas som kan förklara trafikplaneringens miljöer som en medveten 
estetisk produkt i stället för en funktionell konsekvens. Att ingen alldeles 
enhetlig bild målas upp tyder sannolikt på att så inte heller var fallet i 
verklighetens 1960-tal. 

Carl-Fredrik Ahlberg 

De tekniska landvinningar som gjordes inom transportsektorn möjlig-
gjorde förflyttningar i högre hastigheter än vad som tidigare varit möjligt. 
Därför ansågs det föreligga ett behov att anpassa stadslandskapet till detta 
nya förhållande, något som redan futuristerna konstaterat. Carl-Fredrik 
Ahlberg beskrev 1960 i sitt installationstal som professor i stadsbyggnad vid 
KTH hur den moderna storstaden, Metropolis skulle bli gripbar för 
resenären. Det handlade om att införa en ny skala inom stadsbyggandet 
utifrån estetiska övervägande. Byggnadsskicket som före modernismen varit 
avgörande för städers särprägel på den övergripande nivån ansågs nu 
överspelad. Ahlberg refererar till Kevin Lynch som samma år redovisade i 
The Image of the City hur människorna orienterar sig i staden, främst utifrån 
dess form. 

                                                 
25 Nyström (red.) 2000 
26 Blücher 2005 
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Sune Lindström 

1965 skriver Sune Lindström (professor i Stadsbyggnad vid Chalmers) ett 
liknande anförande om att staden genom trafikseparering måste byggas i två 
skilda delar, för bilister respektive fotgängare och att detta motiveras inte 
bara genom att skona invånarnas fysiska och mentala hälsa utan även för att 
uppfylla de olika trafikanternas krav på estetisk utformning27. I samma 
skrivelse lyfter han fram vikten av att staden ska vara lättorienterad, något 
som SCAFT-områdena blivit kritiserade för att inte vara.28  

Torbjörn Olsson 

Inom ramen för det här be-
nämnda estetikspåret diskuterades 
de principiella dragningarna av 
trafiklederna. Torbjörn Olsson29 
beskriver 1965 i Trafiken i stads-
bilden utifrån principerna inte-
gration, i kontrast till separation, 
med fokus på innerstaden. 
Erfarenheterna hämtades dels 
från USA och dels från arbete 
med Stor-stockholms motor-
vägssystem.  

Olsson menar att trafiksäker-
het och standardkrav leder mot 
separering och behovet av en harmonisk och effektiv stad mot integrering. 
Det avgörande steget i integrationsprocessen menades ske då ny bebyggelse 
sträcker sig över leden och på så vis kapslar in den och skapar en komplex 
väv, gärna med nedsänkta eller upphöjda vägar.  

Artikeln kan ses som ett exempel på hur ett begrepps betydelse, i detta fall 
integration, förändras över tiden och hur vissa icke ifrågasättbara utgångs-
punkter, i detta fall framkomlighet, begränsar handlingsalternativen. 

Att författaren drog en lans för integrationen av trafikleden i stadsbygden 
kan idag ses som vilseledande. Integrationen var begränsad till en fysisk 
närhet och innefattade inte någon funktionell integration. Trafikledens 
användning var reserverad för genomfartstrafik med få kopplingar till det 
lokala nätet. 

                                                 
27 Svenska Stadsförbundet 1965 
28 Asplund 1980 
29 Olsson 1:1965 

 
Figur 5 ”Principiella dragningar avvägar i 

förhållande till bebyggelse” (Olsson, 
PLAN, 1:1965, s 7).  
Källa: Olsson, 1965 
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Denna typ av lösning förespråkades framför mindre integrerade drag-
ningar, vilka främst ansågs lämpliga för stadens ytterområden där bostads-
funktionen dominerade och en tillräcklig ”skyddszon” kunde tillförses. Var i 
staden gränsen för dessa två lösningar skulle gå ansågs bero på det enskilda 
fallet. Alternativet att begränsa biltrafikens framkomlighet vilket skulle ha 
minskat behovet av drastiska och långtgående lösningar verkar inte ha 
existerat även om Olsson medgav dessa nackdelar.  

Storskalig bebyggelseestetik 

De storskaliga lösningarna förekom även i bebyggelseplaneringen genom 
bl a flera miljonprogramsområden som tillkom under 1960-talet. Louise 
Nyström citerar träffande stadsplanearkitekten i Täby i ett utlåtande 1956 
över stadsplanetävlingen för Täby centrum: 

”Stadsplaneförslaget är såvitt jag vet enastående här i landet därigenom 
att det inrymmer ca 8 000 personer inom endast två husgrupper, som 
vardera har en klart urskiljbar enkel form. Den sista är nära nog en 
förutsättning för all estetisk upplevelse och det är endast därför att stora 
delar av vår moderna förortsbebyggelse saknar klart fattbara former, som 
det är berättigat att särskilt uppmärksamma detta. Skälet till gyttret i 
förorterna är att man velat bibehålla en ”mänsklig” skala det vill säga 
liten skala, som ansluter till varje den minsta terrängvariation och 
samtidigt av de tekniskt-ekonomiska förutsättningarna pressats till så 
stark koncentration, att den mänskliga skalan endast ställvis kunnat 
bibehållas. Genom att tveklöst acceptera den rådande tekniskt-
ekonomiska situationen har förslagsställarna nått den viktigaste 
förutsättningen för en tilltalade stadsbild, nämligen överskådlighet.”  

 
Figur 6 ”Principiella dragningar av trafikleder i stadsbygd” (Olsson 1:1965, s 12) 
 Källa: Ibid 
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(Nyström (red.), Stadsdelens vardagsrum, 2000, s 17) 

(Mindre relevant i samanhanget men mycket talande för sin tid är 
det anlagda otillräckliga tekniskt-ekonomiska perspektivet, som tydligt 
markeras.) 

Sammanfattning 

Man kan alltså anta att Lynchs bidrag till bättre förståelse av stads-
människans orientering och hur stadslandskapet utifrån detta kan analyseras, 
omtolkades till att göra staden mer anpassad till bilistens behov. Att 
städerna ansågs vara i behov av en ny estetik och ett nytt stadslandskap kan 
ses som ett tydligt tecken på viljan att ge trafiken högre prioritet med av-
seende på framkomlighet. Den traditionella staden anpassad till låga hastig-
heter hade blivit omodern, även om en stor del av förflyttningarna fort-
farande skedde till fots och till cykel. 

60-talets estetik förespråkade storskaliga lösningar med direkt självförklar-
ande form, både inom väg- och bebyggelseestetik. Idealen förefaller ha på-
verkats av 60-talets långt gångna industrialisering av byggprocessen, då de 
krassa ekonomiska kraven och den teknologiska utvecklingen förenades i 
estetiken. Skedde det kanske som ett uppgivet sätt för arkitektkåren att bi-
behålla sin trovärdighet?  

Figur 7 Täby centrum som bilstad               Källa: Svenska stadsförbundet 1965 
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Trafiksäkerhets- och framkomlighetsspåret 
Detta s k spår är kanske det mest omfångsrika inom den modernistiska 

diskursen. När trafikplaneringen på allvar institutionaliserades i Sverige på 
60-talet var den växande trafiken och antalet trafikolyckor ett besvärande 
problem. Eftersom teknikoptimismen var stor och därmed tron på tekniska 
lösningar som metod för konflikthantering, är det inte helt förvånande att 
bilismens framkomlighet och trafiksäkerhet gavs hög prioritet. Det ansågs 
nämligen viktigt att biltrafikens framkomlighet kunde förbättras samtidigt 
som en hög trafiksäkerhet skulle uppnås.  

Syntesen innebar att separering och differ-
entiering blev ledande planeringsprinciper, vilket 
gav långtgående konsekvenser för stadslandskapet. 
Trafiksäkerhets och framkomlighetsspåret var 
förmodligen den mest betydelsefulla strömningen 
inom den modernistiska diskursen med avseende 
på trafikplanering. Metoder, principer och synsätt 
institutionaliserades genom riktlinjer och 
läromedel som Handboken BYGG och riktlinjer 
som SCAFT 68.  

 

 
Figur 8    ”Principfigur för 
vägsystem i tätort”              
Källa: Forsby (red.)1962 
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SCAFT 

SCAFT står för Stadsbyggnad Chalmers Arbetsgruppen för Forskning om Trafik-
säkerhet och startades av Sune Lindström som sedan 1956 var professor i 
Stadsbyggnad på Chalmers och övertygad funktionalist. Lindström arbetade 
även som konsult inom Vattenbyggnadsbyrån, VBB som fram till 1960-talet 
stod bakom 25 % av 
landets generalplaner 
vilket indikerar SCAFT-
principernas betydelse 
för svenska städers 
struktur. 

Statens planverk gav i 
samverkan med Statens 
vägverk ut SCAFT 1968 
Riktlinjer för stadsplanering 
med hänsyn till trafik-
säkerhet. Genom skrift-
ens status som råd och 
riktlinjer fick riktlinjerna 
mycket stort genomslag 
och principerna präglar i 
praktiken än idag trafik-
planeringen. De bärande 
principerna har nämligen 
kontinuerligt överförts 
till efterföljande riktlinjer 
vilket var tydligt ännu i 
Svenska kommunförbundets Lugna gatan! samt i viss mån även i Boverkets 
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser som föreskriver principerna 
trafikseparering och trafikdifferentiering. 

SCAFT: s planeringsprinciper 

Lokalisera Lokalisera verksamheter och funktioner 

Separera Separera olika trafikslag i tid och rum, 
framför allt vid stora trafikmängder, 
högre hastigheter och vid barns resvägar 

Differentiera  Differentiera inom varje trafiknät med 
avseende på funktioner och egenskaper. 

Överskådlighet – enkelhet – enhetlighet  Skapa överskådlighet, enkelhet och 
enhetlighet i utformning av trafikmiljön. 

Figur 9 Exempel på s k SCAFT-område. 
Källa: Statens planverk 1968 
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Men SCAFT 1968 var inte först med sina bärande principer. Tvärt om in-
fördes omfattande planeringsprinciper för trafikplaneringen ganska sent i 

SCAFT 1968: Uttalade och outtalade förebilder            Källa: Hagson 2004 

Årtal Källa Objekt Princip 

1962 Fred Forbat, Kell 
Åström och Stig 
Nordqvist 

Handboken BYGG Lokaliseringsprincipen, trafik-
differentiering och -separering, 
funktionsseparering  

Ca 1940 – 
1968 

Sune Lindström Idéer före SCAFT Differentiering och separering 
av trafik mm 

1957 Marks Olyckor i Los 
Angeles County 

T-korsningar i s f X-korsningar 

1957 C G Bäckström Motorvägen Malmö - 
Lund 

”Bättre vägar – färre olyckor” 

1954 Norfolk County, 
USA 

Ombyggnad av 
korsning mellan 
Route 13 och 17 

Separat fil med signalreglering 
för vänstersvängande 

1935 – 1937  Uno Åhrén Lundby Generalplan Zonering, separering och -
differentiering av trafik, utifrån-
matning, externt dragen 
kollektivtrafik  

1933 CIAM Atenchartan  
 
 

Funktionsseparering, 
differentiering och separering 
av trafik, statistikbaserad och 
standardiserad planerings-
metodik 

1929 Clarence Perry The Neighbourhood 
Unit 

Avgränsade områden i staden, 
säckgator 

1928 Clarence Stein 
och Harry Wright 

Radburn, New 
Jersey 
 

Differentiering och separering 
av trafiken, storkvarter, 
grannskapsenhet 

1922 Le Corbusier Une Ville 
Contemporaine, m fl 
 

Hög densitet, storskaligt rutnät, 
lokaliseringsprinciper 

1904 – 1917  Tony Garnier Cité Industrielle Funktionsseparering, 
differentiering och separering 
av trafik, stad i park, 
decentralisering mm 

1900 Ebenezer 
Howard, 
Raymond Unwin 
och Barry Parker 

Welwyn, Letchworth 
och Hampstead 
Garden Suburb 

Decentralisering, säckgator, 
utopi 

1869 – 1910 Frederick Law 
Olmstedt och 
Calvert Vaux 

Central Park, 
Riverside Estate 
 

Separering och differentiering 
av trafik 

Uttalad förebild SCAFT Outtalad förebild SCAFT Radburn-planens förebild 
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Sverige. Listan på föregångare kan göras lång och spåren leder tillbaks till 
tiden före bilens födelse. En sammanställning av teorier/teoretiker som 
inspirerat och legat till grund för SCAFT 68 visas i tabellen. 

Anmärkningsvärt är den svaga empiri som genomgående legat till grund 
för de långtgående riktlinjernas upprättande, inte minst SCAFT. 

Den enskilda plan som mest direkt kan sägas vara förebild för SCAFT var 
Stein och Wright: s plan för Radburn, New Jersey (utanför New York). Här 
återfanns funktionssepareringen i det att området främst innehöll bostäder, 
grannskapsenheten som avgränsades genom ett trafikdifferentierat vägnät 
och trafiksepareringen som erhölls genom att fotgängarna dirigerades till ett 
separat nät av gångvägar. Området kom endast att delvis byggas ut vilket 
gav empiriska slutsatser från planens utformning liten betydelse. 

I samma veva som 
Radburn-planen ut-
arbetades lade de 
progressiva och radi-
kala arkitekterna i 
CIAM fast nya rikt-
linjer för stads-
planeringen. De 
delade genom Aten-
chartan in staden 
efter fyra olika funk-
tioner: boende, 
arbete, kultur/-
rekreation och 
kommunikationer. 
Detta illustreras i en 
skiss av Le Corbusier 
på ett provokativt 
tydligt vis, där centrum endast betecknats som en planfri korsning. Le 
Corbusier var en av de mest inflytelserika personerna i CIAM och kunde på 
detta sätt få ett stort gehör för sina idéer.  

Att det inom gruppen fanns en stor vilja att tillgodose den nya transport-
teknologins behov vilket framgår av följande citat: 

”Man måste klassificera och differentiera trafikmedeln och för varje 
slag skaffa en farbana, motsvarande fordonets natur.”  

(Asplund 1980, s 54 ursprungligen CIAM, 1933) 

 

 
Figur 10 Illustration av Le Corbusier (1945) av industristad.

 1 boende,2 arbete, 3 kultur / rekreation
Källa: Asplund 1980, s 58
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Efterföljande planeringsstöd 

SCAFT 68: RIKTLINJER FÖR STADSPLANERING MED HÄNSYN 
TILL TRAFIKSÄKERHET kom att få stor betydelse för efterföljande 
planeringsstöd från myndigheterna. 1972 utkom SCAFT 72 som riktade sig 
till tillämpningen av SCAFT-principerna i befintliga miljöer vid sanerings-
projekt. 

1982 gav Statens planverk ut TRÅD: ALLMÄNNA RÅD FÖR 
PLANERING AV STADENS TRAFIKNÄT vilka byggde på samma 
grundprinciper som SCAFT men som utvecklats avseende kollektivtrafikens 
förutsättningar och stadens skönhet. Den planerade remissupplagan TRÅD 
-92 kom aldrig att fullbordas delvis på grund av att de bärande planerings-
principerna (trafikintegration, separering, differentiering) var motstridiga 
utan att utveckla hur tjänstemän och beslutsfattare skulle förhålla sig till 
dessa. 

Lugna gatan! som gavs ut av Svenska kommunförbundet 1998 var ett 
resultat av beslutet om nollvisionen samt av bristen på aktuella och ända-
målsenliga handböcker. På grund av tidsbrist vid framtagandet behandlade 
handboken bara befintliga blandtrafikgator. Trafikdifferentierade vägar i 
halvperifera delar framstod alltså aldrig som några problem eftersom mot-
stående intressen inte fanns; på dessa gavs endast biltrafiken tillträde. 
Handboken föreslog i huvudsak en planeringsprocess som genom nät-
indelning avsågs hantera olika trafikslags motstridiga anspråk. Handboken 
hade stora brister då endast trafiksäkerhet och framkomlighet beaktades 
samt att allmänheten inte identifierades som samrådspart.  

Det senaste planeringsstödet TRAST tillsammans med utformningsråden i 
VGU beskrivs i kapitlet Postmodern diskurs -TRAST.   

Sammanfattning 
Skälet till att trafiksäkerhetsaspekterna fick så stort utrymme i den svenska 

trafik- och stadsplaneringen kan delvis förklaras genom det stora antalet 
skadade i trafiken, dels genom tidens stora framtidsoptimism och tilltro till 
omfattande tekniska lösningar. Kompromissviljan med bilen, en av tidens 
stora välfärdssymboler, förefaller ha varit begränsad. Kanske kom principer 
byggda på svag vetenskaplig grund även att tillämpas i brist på bättre idéer. 
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Postmodern diskurs 

Den postmoderna diskursen är inte lika enkelt identifierbar som den 
modernistiska. Under modernismen i Sverige rådde konsensus kring hur 
samhället skulle planeras och hur den fysiska miljön skulle gestaltas, i varje 
fall på en övergripande nivå, vilket skapade en homogen arkitektur och 
planering. Men vid en tidpunkt förmådde modernismen som förhärskande 
modell helt enkelt inte längre lösa samhällets problem. Då den postmoderna 
diskursen fick genomslag skedde detta inte genom att en tydlig teori ersattes 
av en annan. Det postmoderna samhället kan i stället karaktäriseras genom 
dess pluralism, där olika frågeställningar kan ges varierande men lika be-
rättigade och accepterade svar. Att pluralismen delvis vunnit ett erkännande 
inom trafik- och stadsplaneringen indikeras av en minskad normativitet. 
Pluralismen kan identifieras och förklaras genom följande förekommande 
påståenden; ”den enda rätta lösningen finns inte”, ”det handlar inte om rätt eller fel”, 
”det finns många likvärdiga lösningar”. Synsättet skiljer sig tydligt från modern-
ismens rationella planeringstanke. Den mer komplexa bilden av flera mindre 
omfattande teorier gör en indelning i olika spår svår, varför de identifierade 
teorierna beskrivs var för sig. 

Kritik mot modernismens diskurs 
Kritiken mot modernismen som växte sig stark under 60-talet hade en 

dubbel funktion. För samtidigt som kritiken fördes fram krävdes en 
avlösande uppsättning teorier för att ett paradigmskifte skulle kunna 
initieras, och det var denna grund som lades genom de tidiga kritikernas 
teorier. Gösta Blücher sammanfattar kritiken mot planeringen under 60-
talet på följande sätt:  

”[Kritiken] …riktades mot miljön i de nya förorterna och mot förfallet 
under byggnadsförbuden i de gamla, mot raserandet av stadskärnorna till 
förmån för bilar och varuhus, mot villaområdenas och trafikledernas öde-
läggelse av produktiv jordbruksmark och mot industrietableringar i 
attraktiva naturområden.”  

(Nyström (red.) 2000, Stadsdelens vardagsrum, s 64) 

Ekonomi 

Den planering som förordades och bedrevs i Sverige under en stor del av 
1900-talet under förenad ledning av politiker och funktionalismens arki-
tekter kom att möta kraftig kritik under 1960-talet. Men kritiska röster 
kunde höras redan tidigare och kanske något oväntat även från bl a närings-
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idkarna; handels strukturomvandling var ju annars ett av motiven bakom 
centrumsaneringarna. Handelskammaren och Sveriges Köpmannaförbund 
spred 1958 broschyren Kan vi rädda Storgatan?, där en oro framfördes för 
centrum- och trafiksaneringarnas konsekvenser för de ekonomiskt intensiva 
storgatorna som inte hade någon plats i de nya planerna. (Sune Lindström 
anförde 1961 att Storgatan bestämt inte kunde räddas.30) Jämförelsen har 
relevans för de perifera delarna genom att resonemanget tydliggör attityd-
erna till en mångfunktionell gata. 

Den gamla typen av s k storgator betraktades från planerarhåll som 
trafikfaror p g a kombinationen av både stora trafikflöden och intensiv 
handel, men om det var modernismens planeringsprinciper eller den 
expansiva bilismen som avgjorde gatutypens öde är oklart. Storgatan 
upplevde sin storhetstid under modernismens första decennier då bl a 
skyltningsestetiken utvecklades genom vidgade butiksfönster och 
neonskyltar31. 

Struktur 

Kritiken mot modernismens planeringsprinciper fördes fram på olika 
nivåer. När handlarna kritiserade ur ett ekonomiskt perspektiv och Jane 
Jacobs ur ett socialt perspektiv framfördes även kritik mot stadens fysiska 
och funktionella struktur.  

Christoffer Alexander pekade i The City is not a Tree32 på problemen med 
den hierarkiska trädstruktur som förespråkades i den modernistiska 
planeringen. Alexander gör en distinktion mellan den naturliga och den 
artificiella staden med rutnäts- (eng semi-lattice) respektive trädstruktur. 
Alexander menar att den mänskliga hjärnan inte är förmögen att överblicka 
och återskapa den komplexitet som successivt utvecklats i s k naturliga 
städer, varpå arkitekten och planeraren förenklar nya samhällens struktur till 
en trädliknande. Genom fältstudier visar han att grannskapsenheternas på-
stådda struktur inte stämmer överens med människors livsmönster. Grann-
skapets gränser trotsas av skolors och arbetsplatsers faktiska upptagnings-
område. Denna överlappning av funktioner påstås vara rutnätsstrukturens 
främsta styrka, en styrka som tyvärr inte anses möjlig att kvantifiera eller be-
skriva konstruktivt enligt Alexander. Detta tillkortakommande gör tyvärr 
inte Alexanders teori mycket mer användbar än andra samtida kritikers ut-
över värdet som kritik. Han avfärdade nämligen andra motbilder som 
romantiska och bristfälliga i en djupare funktionell analys.  

                                                 
30 Hagson 2004 
31 Arkitektur 1:2005 
32 Arkitekten 1:1967, ursprungligen publicerad i Design 1965 
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Inger Bergström33 ser de perifera delarna som rika på kvalitéer, men de 
halvperifera delarna lider även av stor enhetlighet med få speciella platser. 
Vidare menar hon att i det traditionella centrum finns torget som social 
arena där händelser äger rum på gatan eller runt hörnet. Dikotomierna inne 
och ute som konstitueras av den fysiska miljön ersattes i modernismens 
förorter av mellan. I dessa två miljöer blev förhållningssätten till aktivitets-
åtskillnad radikalt annorlunda. I modernismens förorter användes avståndet 
som primärt verktyg bl a eftersom gränser uppfattades som socialt 
exkluderande. I stället kom gränserna att hamna utanför grannskapsenheten 
där utifrånmatningen kom att utgöra en barriär mot övriga staden. 

Funktion 

På den internationella arenan var Jane Jacobs en av de mest tongivande 
kritikerna som i boken The Death and Life of Great American Cities (1961) 
menade att modernismen skapat områden av sämre snitt än de slum-
områden den ville få bukt med. Jacobs, som var journalist på Architectural 
Forum, framförde en skarpsynt kritik mot modernismen och expertstyret 
och var en av de första som vände tillbaks till den traditionella storstaden34.  

Ett skäl till att grannskapsplaneringen kritiserades så hårt är att stads-
människans mobilitet underskattades. Ofta söker sig människor utanför 
bostadens grannskap för att ta del av stadens hela utbud, vilket gjort att 
grannskapsenhetens betydelse reducerats.35 

Jacobs ansåg att det var lönlöst att försöka applicera någon tilltalande 
ordning eller form om man inte förstår de avgörande faktorerna som 
bidragit till att skapa städerna36. Svårigheten har varit att påvisa dessa 
underliggande mekanismer då de sällan är direkt observerbara. 

Sammanfattning 

Både Jacobs, Alexander och Hagson är eniga om att grannskapet inte är 
en verkligt funktionell enhet. De påstådda områdena smälts samman enligt 
Jacobs p g a stadsmänniskans rörlighet och vilja att ta del av hela stadens 
utbud, enligt Alexander för att trädstrukturen är en otillräcklig approxi-
mation av staden och enligt Hagson p g a att några tydliga funktionella 
områden med dagliga målpunkter inte existerar i en stad. Detta trots att de 
moderna fysiska strukturerna ofta syftar till att stävja rörligheten och skapa 
andra mönster. I modernismens strukturer blir trafiklederna funktionella 
barriärer i människors verkliga vardagsliv. 
                                                 
33 Nyström (red) 2000 
34 Linn 2002 
35 Lundström 2003, ursprungligen Jacobs 1961 
36 Paddison (red) 2001, ursprungligen Jacobs 1961 
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Figur 11 Traffic calming beskrivs bl a av 
 Svenska kommunförbundet 2004 

Den framväxande motbilden 
Vid början av 1990-talet startade ARKUS ett forskningsprojekt kring 

Vägen i staden, ett område som ansågs ha varit ett försummat stadsbyggnads-
element under en allt för lång tid. Vägverket som var involverat i projektet 
började uppvisa en förändrad syn på trafikplanering och vägplanering i 
slutet av 1980-talet. Motsvarande början till förändring markeras av 
Planverkets Hela gatan från 1987 som främst handlar om en estetisk om-
värdering av gatumiljön. I ARKUS-seriens första del37 menar man att vägen i 
staden inte funnits som fenomen i Sverige före 1950-talet. Ditintills exist-
erade vägen endast i landsbygdens landskap och gatan var stadens allena-
rådande gestaltningsprincip. Forskningsprojektet fokuserade på Vägen i 
staden som ett i huvudsak estetiskt problem i stadslandskapet utan att 
vidare problematisera de funktionella konsekvenserna.  

Nollvisionen från 1997 om noll dödade och svårt skadade i vägtrafiken 
ledde till en förändring i Vägverkets krav på framkomlighet.38 Genom en 
direkt koppling mellan olyckors allvarlighet och hastigheten framstod sänkta 
hastigheter för trafiken i blandtrafikmiljöer som en acceptabel lösning. 

Traffic Calming 
En av de utlösande faktorerna till att modernismens trafikplanering 

ifrågasattes i grunden var bl a att resultaten av de mycket långtgående stads-
planeåtgärderna kunde nås genom andra mycket enklare in-
satser39. Traffic calming-metodiken var enkel jämfört med 
modernismens radikala principer och sammantaget kan den 
ses som en pragmatisk teori inom ramen för den postmoderna 
diskursen.Traffic calming är ett begrepp som kommit att 
användas även på svenska som ett samlingsnamn på åtgärder 
som begränsar trafikens negativa effekter.  

Traffic calming, eller TC40 kan utgöras av enskilda åtgärder 
och systemåtgärder som tillämpas på större områden, såväl 
som fysiska eller administrativa ingrepp, utformning av 
trafiknät, beteendepåverkan etc. Åtgärdseffekten av olika typer 
av TC är ibland både bristfällig och omtvistad men belägg 
finns för att TC inte bara accepteras utan efterfrågas även av 
bilister.41 

                                                 
37 Person (red.) 1993 
38 Seger 2005 
39 Hagson 2004 
40 Ej att förväxla med TS som oftast betecknar trafiksäkerhet t ex TS-åtgärder. 
41 Svenska kommunförbundet 2004 
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De till synes harmlösa TC-åtgärderna har ifrågasatts från olika håll. 
Vertikala åtgärder kan nämligen försämra kollektivtrafikens framkomlighet 
och komforten för både passagerare och patienter i ambulans. Åtgärderna 
kan rentutav vara hälsofarliga för yrkestrafikanter. Huvudsakligen anses 
dessa konflikter kunna härledas till felaktig detaljutformning som kan 
avhjälpas genom bättre design.42 

New Urbanism 
New Urbanism, eller ny urbanismen växte fram i USA under 1990-talets 

början som en motreaktion till det moderna samhällsbyggandet och dess 
oförmåga att skapa välfungerande och hållbara stadsmiljöer43.  

Mats Hultman (2002) har spårat ny urbanismens rötter 
och menar att de finns i bevaranderörelsen kring 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer, miljörörelsen samt 
postmodernismen. Bland rörelsens grundare finns 
förgrundsgestalter från den postmodernistiska traditionen 
bl a Leon Krier vilket gett avtryck i stadsåskådningen och 
i estetiken som är förhärskande i många områden som 
tillkommit enligt rörelsens principer. Stadens morfologi 
och byggnadernas utformning ges stor uppmärksamhet 
vilket syns i de program eller designkoder som upprättas 
före exploatering. Andra inspirationskällor är City 
Beautiful-rörelsen som företräddes av bl a Frederick Law 
Olmstead, skaparen bakom Central Park i New York, 
Townscape-rörelsen, Kevin Lynch, Jane Jacobs, 
neorationalismen (med bl a Aldo Rossi) och kontext-
ualismen. Summerat har detta lagt grunden för en rörelse 
med stort intresse för platsen, ibland med paradoxala 
resultat.44 

Ett primärt syfte för rörelsen är att sätta stopp för den pågående stads-
utglesningen eller fenomenet sprawl vilket enkelt kan beskrivas som ”utväxt 
utan tillväxt” 45. Främst vill man hitta alternativ till storstädernas förorter 
med bilberoende, platslöshet, historielöshet och bristande social gemenskap 
genom att skapa täta småstäder, sammanbundna av ett nätverk av 
kollektivtrafik som genom sin täthet och funktionsintegrering ska främja 
gång- och cykelresor samt social interaktion.  

                                                 
42 Ibid 
43 Lundström 2003 
44 Hultman 2002 
45 Nyström 2004 

Figur 12 De betydande principerna finns samlade i
 ”Charter och the New Urbanism” 
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Trots rörelsens kritik och avståndstagande till modernismen finns likheter 
att se. Den enklavplanering som ofta torde bli resultatet av strävan efter en 
stärkt social gemenskap46. Modernismens planering för grannskapsenheter 
gav liknande resultat även om olikheterna är många. Anspråkstagandet på 
en komplett lösning för stadsplaneringen innehållande både teori och form 
gestaltas dels i manifestet The Charter of the New Urbanism. 

Stadsvision och metod 

Ny urbanismen håller den förindustriella staden som ideal och då i 
synnerhet den europeiska småstaden, omstöpt i en amerikansk form. 

Transektet är en genomgående princip och modell inom ny urbanismen. 
Ett transekt är ursprungligen ett begrepp inom ekologin men avser i detta 
samanhang övergången från vildmark till det mest urbana, indelat i sex 
kontextzoner. Utanför systemet finns utpekade områden som kan vara industri-
områden eller andra typer av kluster. Kontextzonerna har beskrivits som ett 
deskriptivt system för kvantifiering av markanvändningsmönster, diversitet och 
karaktär47 vilket är något paradoxalt. Systemet är snarare tydligt normativt 
genom de olika designkoder som kopplas till varje zon. 

Transektet kan ses som ett sätt att försöka organisera den byggda miljöns 
utspridda, vaga och komplexa struktur som är en tydlig trend i USA. 

Vilka förutsättningar för urbanitet ger då en stad planerad enligt ny 
urbanismen? Ett av rörelsens syfte är att förbättra förutsättningarna för 
sociala kontakter inom grannskapet, ett sätt att planera som i Sverige 
renderade i miljöer med bristande urbanitet. Ny urbanismens ambition att 
uppnå viss funktionsintegrering är troligen gynnsam för urbaniteten, men 
avsikten att medvetet begränsa sambanden mellan olika grannskap verkar 
sannolikt i motsatt riktning. 

Gatans funktion och etablerade riktlinjer 

Vid tillämpning av ny urbanismens principer anses gällande råd och rikt-
linjer utgöra hinder i strävan mot fotgängarvänliga områden. För att sätta 
New Urbanism-principerna i perspektiv följer här en kort beskrivning av 
den etablerade trafikplaneringens karaktär i USA.  

De gällande riktlinjer som myndigheterna utgivit tillämpas oftast som 
standarder vilket gör dem svåra att frångå i praktiken48. Riktlinjerna har 
utgått från rurala förutsättningar vilket omöjliggjort nya urbana miljöer 

                                                 
46 T ex Järla sjö, Stockholm och Jakriborg utanför Lund 
47 Hall 2001 
48 Liknande problem kan ses i Sverige jmf Hagson 2001 
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enligt företrädare inom rörelsen49. Riktlinjerna karaktäriseras av different-
iering, logik och effektivitet vilket skildras bl a genom en funktionell gatu-
klassificering som baseras på tillgänglighet, land access respektive fram-
komlighet, mobility. De tre gatutyperna huvudgata, arterial, uppsamlingsgata, 
collector, samt lokalgata, local har getts olika grader av dessa två funktioner. 
De amerikanska riktlinjerna ansluter sig följaktligen till den modernistiska 
traditionen.  

Ny urbanismen vill lyfta fram fotgängarnas anspråk, i varje fall inom så 
kallade fotgängarvänliga zoner. Med transektet som designverktyg kopplas 
gatutyperna boulevard, aveny, gata, väg och trafikled till de sex kontext-
zonerna. Jämfört med den etablerade gatuklassificeringen anses det bredare 
utbudet av gatutyper bättre svara mot de urbana zonernas komplexitet. 

 

Ny urbanisterna motsätter sig den förhärskande trafikplaneringsprincipen 
som utgår från att trafiken alstras i säckgator och därefter successivt över-
förs till övergripande trafiknät. Denna princip ger bilisterna få vägval och 
utesluter ofta andra trafikslag. Tillsammans med den ofta förekommande 
funktionssepareringen blir trafikflödena dessutom ojämna över dygnet. Ny 
urbanismen avser inte avskaffa väghierarkin eller de större vägarna eftersom 
bilbehovet kvarstår. I stället avses vägar av regional betydelse att dras utan-
för områdenas finmaskiga lokalnät för att inte blanda trafikströmmarna50 
vilket kan jämföras med SCAFT-principen differentiera. 

 Ny urbanismens syn på trafiken förefaller inte radikalt avvika från 
modernismens. För att lösa problem i stadsmiljö menar man att flera olika 
expertiser måste samarbete eftersom städernas komplexitet är för stor för 
att en dimension ska ges företräde framför andra. Man menar även att en 

                                                 
49 Duany okänt årtal 
50 Chellman 2000 

Figur 13 Prioriterade trafikslag utifrån gatutyp och läge               Källa: Hall 2001 
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mer funktionsintegrerad stadsstruktur kan minska bilberoendet. Ett kvar-
stående frågetecken är hur man ska hantera de s k utpekade områdena som 
ligger utanför de egentliga kontextzonerna. Sannolika kommer t ex regionala 
verksamhetsetableringar generera fortsatt stora trafikmängder även om en 
viss funktionsintegrering kan ha en dämpande effekt. 

Sammanfattning  

Huruvida teorierna inom ny urbanismen framgångsrikt kan tillämpas i 
Sverige är oklart. Rörelsen presenterar svar på frågor som uppkommit i 
USA vars stadskultur skiljer sig från den europeiska och svenska på många 
punkter. I gengäld finns även likheter vilket antyder att vissa principer säkert 
kan anpassas framgångsrikt till svenska förhållanden. Sist men inte minst 
finns sannolikt en efterfrågan av ny urbanismens miljöer, vilket är nog så 
viktigt för principernas etablering. 

TRAST 
Trafik för en attraktiv stad eller kortare TRAST är det senaste och nu 

gällande planeringsstödet för stads- och trafikplanerare. Trast är utgiven av 
Boverket, Sveriges kommuner och landsting, Vägverket 
och Banverket i samarbete. Trast kan sägas vara 
resultatet av en lång tids arbete inom Boverket med 
planeringsstöd (se vidare Modernismens diskurs, Trafik-
säkerhets- och framkomlighetsspåret, Efterföljande planerings-
stöd).  

Skriften syftar till att hjälpa tjänstemän och besluts-
fattare att ta fram en kommunal trafikstrategi med ett 
helhetsperspektiv utifrån stadens unika karaktär. VGU, 
Vägar och gators utformning ger utformningsråd för den 
efterföljande projekteringen och kopplas till Trast 
genom en gaturumsbeskrivning. VGU har ersatt 
ARGUS och VU94. 

Trast bygger på ett helhetsperspektiv som inte syftar 
till att skilja ut trafikplaneringen från bebyggelseplan-
eringen utan i stället anlägga ett holistiskt perspektiv.51 
(Fortfarande ligger trafikteknikernas och planerarnas 

professionskulturer långt ifrån varandra.) En trafikstrategi kan stå som ett 
separat dokument eller inordnas i översiktsplanen. 

                                                 
51 Boverket 2002 

Figur 14 TRAST -det aktuella planeringsstödet 
 för stads- och trafikplanerare  
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Metodik 

Trast innehåller ett tydligt processinriktat arbetssätt som syftar till att ta 
fram en trafikstrategi som utifrån mål och förankring ska innehålla: 

⋅ Nulägesbeskrivning 

⋅ Alternativ och analys 

⋅ Val av alternativ 

⋅ Åtgärdsplanering. 

De nationella miljö- och transportmålen avses tillsammans med lokala och 
regionala mål på detta sätt bli vägledande för arbetet. Förankringen är inte 
formaliserad eftersom en trafikstrategi kan variera mycket i omfattning men 
en kommunikationsplan rekommenderas.  

 
Figur 15 Stadens struktur enligt Trast (jmf figur 1) 
 Källa: Boverket 2004, Trast sammanfattning 
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Nulägesbeskrivningen utförs som en SWOT-analys52 för stadens karaktär, 
resbehovet, tillgängligheten, trygghet, trafiksäkerhet, trafikens miljöpåverkan 
och trafiknät.  

Alternativa lösningar tas fram och måluppfyllelsen analyseras för att slut-
ligen ett alternativ eller en syntes väljs. Det valda alternativet kan med fördel 
utformas vidare i en mer ingående plan.  

Värderosen rekommenderas som ett verktyg för beskrivning både av 
nuläget och för alternativ. Den kan illustrera valda parametrar och dess 
måluppfyllelse.  

Gaturumsbeskrivningen som ger förutsättningarna för detaljutformning 
enligt VGU består av karaktär, nättillhörighet, hastighet och övriga egen-
skaper att beakta.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis förefaller inte Trast vara ett normativt planeringsstöd 
på samma sätt som föregångarna varit. Flera olika lösningar kan medges för-
utsatt att måluppfyllelsen är god. De tekniska kraven ställs i VGU först efter 
att behovet och målet är fastlagt. Målkonflikterna avses behandlas med hjälp 
av specifika avvägningar utifrån det gedigna underlaget i Trast.  

I vissa avseenden finns arvet från modernismen fortfarande synligt. 
Trafiknätsanalysen i Trast liknar nämligen den som tidigare planeringsstöd 
föreskrivit med differentiering och separering som ledande princip53. I Trast 
medges däremot en större flexibilitet. 

                                                 
52 I svensk översättning: styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
53 Hagson 2004 

 
Figur 16  Värderosen tillämpad i nuläges- och alternativbeskrivning        Källa: Boverket 2004 
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Övriga spår inom den postmoderna diskursen 
Idag finns olika planeringsverktyg och forskningsprojekt 

som behandlar det hållbara trafikstrukturen. De har poten-
tial att utvecklas till relevanta teorier för tillämpning på 
trafikleder i halvperifera delar. En gemensam utgångspunkt 
för teorierna är att de hitintills använda principerna och 
verktygen anses ha varit felaktiga eller otillräckliga. 

ARTISTS  

Projektet ARTISTS54 har syftat till att ta fram nya rikt-
linjer för hur huvudgatan kan gestaltas med hänsyn till dess 
multifunktionalitet. Gatornas transportfunktion är bara en 
av andra urbana aktiviteter och anspråk vilket är ett synsätt 
som markant skiljer sig från modernismens55.  

Om en traditionell modernistisk klassifikation av vägar 
och gator med separering och differentiering som redskap 
förs in kommer dessa att redovisas utmed ATRISTS-
matrisens axlar. ARTISTS avser acceptera motstridiga an-
språk och hantera tänkbara konflikter i stället för att bygga bort dem med 
långtgående konsekvenser för stadslandskapet. Metoden är processorient-
erad och förutsätter ett aktivt medborgarinflytande. 

                                                 
54 Europeiskt samarbetsprojekt lett av LTH 
55 Svensson (red) 2004 

 
Figur 18 Klassificeringsmetod av gata enligt ARTISTS 

Källa: Svensson (red) 2004 

Figur 17  ARTISTS är ett aktuelllt forsknings-
 projekt          Källa: Svensson 2004 
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Många vägar och gator i stadens halvperifera delar har som en konsekvens 
av modernismens trafikplanering antingen en hög länkstatus och låg rumslig 
som trafikled, eller en låg länkstatus med hög rumslig status som lokalgata. 
Ansatsen till konflikthantering som redovisas i Artists har en relevans även 
för de halv perifera delarna av dessa gator.  

PROPOLIS 

Propolis (Planning and Research of Policies for Land Use and Transport 
for Increasing Urban Sustainability) är ett sameuropeiskt forskningsprojekt 
som bl a resulterat i ett prognosverktyg som kopplar ihop markanvändning 
med transportsystemet med avseende på både sociala, ekonomiska och eko-
logiska aspekter. En av projektets slutsatser är att det krävs en kombination 
av administrativa och ekonomiska styrmedel, kollektivtrafikinvesteringar 
samt en aktiv markanvändningspolicy för att städernas hållbarhet ska för-
bättras.  

Space Syntax 

Bill Hilliers teori är en icke normativ teori som bygger på den rumsliga 
konfigurationens betydelse för aktivitet. Space syntax uttrycker inte att en 
stadstyp är bättre än en annan, utan förklarar dess funktion. Ett välintegrerat 
d v s väl sammankopplat nät av rumsligheter ger en hög grad av tillgäng-
lighet. Analysen bygger på en matematisk topologianalys i dator och illu-
streras grafiskt på olika sätt. Bill Hilliers teori om hur olika konfigurationer 
av stadens gatunät ger förutsättning för olika funktioner kan användas som 
förklaringsmodell till hur urbanitet kan skapas. En Space syntax-analys 
(rumslig syntaxanalys) kan göras för olika trafikslag men en analys av 
fotgängarens tillgänglighet ger bäst bild av gatulivet. 

Även utan en fullständig analys kan alternativa lösningar diskuteras med 
hjälp av teorins begreppsapparat. Space syntax analysen är användbar både 
för att bättre förstå och diskutera staden och dels för att få ett bättre under-
lag för design av det offentliga rummet. Produkterna kan beskrivas som 
diagnos, prognos och strategisk design56. 

Ett annat begrepp teorin infört är konstitution som syftar till bebyggelsens 
samband med gatan och beskriver hur bebyggelse och markanvändning 
understöder urbanitet. En väl konstituerad gata har ”många adresser” och 
många funktionella samband genom att byggnaderna vänder sig mot gatan. 
I en välbalanserad stad beror gatans konstitution på dess grad av integra-
tion; en tillgänglig gata är bebyggd på ett sätt som utnyttjar tillgängligheten.  

                                                 
56 Spacescape 2004 
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Space syntax förklarar genom att beräkna fotgängarströmmar hur det off-
entliga rummet kan användas, dess ekonomiska potential samt säkerhets-
aspekter. Säkerhetsaspekten är ett exempel på hur teorins förklaring av 
urbanitet avviker från många tidiga kritiker av modernismen. För att en viss 
urbanitet ska nås är det viktigt att rummets användare är trygga, vilket inte 
är fallet idag.  

Silning 

Silning av trafik är ett koncept eller en strukturell lösning som tydligt 
skiljer sig från modernismens hierarki och differentiering. Begreppet har 
kommit att användas av bl a arkitekterna Torbjörn Einarsson57 och Jerker 
Söderlind58. Modellen utgår från ett funktionellt decentraliserat och icke-
hierarkiskt gatunät och kan sägas bygga på en kontinuitet i nätet i stället för 
säckgator. Silning bygger på god tillgänglighet men begränsad 
framkomlighet, d v s att man i bil når många platser via alternativa vägar, 
men i låg hastighet.  

Silningen syftar bl a till att inte skapa barriärer på det vis som 
modernismens trafikstruktur gör genom att resor påbörjas och avslutas på 
lokalgator och däremellan sker längs ett kapacitetsstarkt huvudnät.  

En variant av teorin menar att en fungerande silning förutsätter att en 
sortering av trafiken först måste ske. Tanken är begriplig men innebär i 
princip trafikdifferentiering vilket går stick i stäv med teorin om silning.  

Tillämpat på den befintliga strukturen i halvperifera delar av staden är det 
tveksamt om ingreppet kortsiktigt leder till någon minskad trafik, i varje fall 
om endast få mindre förändringar görs genom t ex sammankopplingar av 
säckgator. Silningen förefaller hänga samman med en tät men mindre 
centraliserad stadsstruktur.  

 

                                                 
57 Skagersjö 2004 
58 Söderlind 1998 
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Hinder för en mer urban utveckling 

Förbättrade förutsättningar för urbanitet har i arbetets tidigare delar fast-
slagits som viktiga för att uppnå en mer hållbar och attraktiv periferi. Ett av 
motiven till den rådande strukturen är utöver ideologiska principer och ideal 
även ett resultat av miljöproblem och andra påtagliga hinder som inte 
kunnat hanteras på ett tillfredställande sätt. Avsnittet avser att beskriva de 
identifierade hindren buller, trafiksäkerhet, farligt gods, luftföroreningar, 
barriäreffekter och otrygghet och därmed ge en saklig bild av hur omfatt-
ande den negativa inverkan på urbaniteten är. 

Buller 
Trafiken är den främsta bullerkällan i staden och uppfattas av många 

stadsbor som ett besvärande miljöproblem. Stora flöden i kombination med 
höga hastigheter ger ofta så pass intensiva miljökonsekvenser att människor 
störs i sina bostäder samt ett kvalitativt liv i det offentliga rummet försvåras. 
När samtal inte kan föras och fågelsång inte kan höras minskas förutsätt-
ningarna för urbanitet. Dessutom har hälsoaspekterna av buller ofta under-
skattats59. Bostäder är den funktion som först stryker på foten och funk-
tionsintegreringen blir då lidande. Konflikten blir slutligen kritisk längs peri-
fera trafikleder när framkomligheten prioriteras och bullernivåerna ytter-
ligare ökar.  

Under andra hälften av 1900-talet användes ofta generella skyddsavstånd 
som åtgärd för att minska bullrets negativa konsekvenser för främst bo-
staden. Metodiken skapade bullerstörda grönområden dit de lågprioriterade 
gång- och cykelstråken ofta förpassades. Begrepp som impediment och 
SLOAP (Spaces Left Over After Planning) har använts för att beskriva dessa 
kvalitetslösa områden. 

Rent generellt ökar kraven på hanteringen av buller vid nyproduktion då 
andelen tillkommande bostäder i trafiknära lägen tenderar att öka till resultat 
av policyn att låta städerna växa ”inåt” på redan ianspråktagen mark för att 
hejda stadsutglesningen.  

Definition av buller 

Buller är en samlingsbenämning på icke önskvärt ljud. Ofta associeras 
begreppet till trafik och andra diffusa ljud t ex från fläktar. 

                                                 
59 Boverket 2004, I förord av Uusmann  
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Ljud och buller mäts i enheten decibel som har en logaritmisk skala. Två 
typer av bullerbeskrivningar används, dels ekvivalentnivån som är en medel-
värdesnivå under mät- eller beräkningstiden, dels maximalnivån som be-
skriver en enstaka bullerhändelse. För att beskriva hur örat uppfattar ljud 
vägs olika frekvenser genom filter, A eller C, beroende på ljudets karaktär. 

Miljöer är ofta utsatta för buller från olika källor. Någon modell för 
sammanvägning av olika källor finns inte60, men särskild hänsyn bör tas till 
miljöer som kan antas vara påverkade av olika bullerkällor. 
Naturvårdsverkets förslag till riktvärden för buller från vägtrafik  
Lokal- / områdestyp Ekvivalent 

ljudnivå i dBA 
Maximal 
ljudnivå i dBA 

 

Utomhus    
Permanentbostäder, vård- och 
undervisningslokaler 

55 (70 - enligt prop 
1996/97:53)  

 

Rekreationsytor i tätorter 55 -  
Arbetslokaler 65 -  
Inomhus    
Bostäder och vårdlokaler 30 45  
Undervisningslokaler 30 -  
Arbetslokaler 40 -  
Utomhus i områden med låg bakgrundsnivå  
Friluftsområde avsatt i kommunal 
översiktsplanering 

40 -  

Bostadsområden med låg bak-
grundsnivå utan andra aktiviteter 
än boende 

45 - 50 -  

Riktvärden 

Riktvärden bör alltid eftersträvas och kan ses som långsiktiga mål. Med 
riktvärden för miljökvalitet avses nivåer vilka inte bör överskridas, åtmin-
stone inte ofta, för att uppehålla en god miljö. 

Trafikbuller är den vanligaste bullerkällan i bostadsmiljön. Trafikbuller 
mäts med A-filter och nivån anges i enheten dBA (utläses decibel a). 

Nivåerna kommer från riksdagens beslut 199761 som utvecklats av Natur-
vårdsverket med avseende på områdestyp. Naturvårdsverket har tillsamm-
ans med trafikverken och Boverket tagit fram konkretiserande riktvärden 
för att uppnå en bättre jämförbarhet. 

Vägverket har regeringsuppdrag att åtgärda alla bostadsmiljöer utmed det 
statliga vägnätet (till vilket infarts- och genomfartsleder ofta hör) med 
ekvivalent ljudnivå över 65 dBA vid fasad, så att ljudnivån inomhus blir 
högst 30 dBA. 

                                                 
60 Arkitekten april 2005, Dyrssen och Hellström, ”Buller kan inte byggas bort”, s 52 
61 Regeringen 1997 
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Kreativ tillämpning av riktvärden 

Exempel på en kreativ hantering av bullerriktvärden är tillämpningen av 
s k tyst sida. Detta innebär att bostäder exponerade för buller över riktvärdet 
kan kompenseras genom tillgång till en sida som väsentligt understiger 
gränsvärdet för buller utomhus på 55 dBA, helst nedåt 40 dBA (ekvivalent). 
I kombination med anpassade planlösningar kan en god ljudnivå uppnås för 
rum med särskilda krav på tystnad, t ex sovrum. 

Upplevelsen av buller är komplex och källorna ofta många. En högre nivå 
av trafikbuller kan accepteras av de boende om ljudmiljön i byggnaden i 
övrigt är god med låga störningar från hissar, trapphus, VA, överhörning 
etc. Men även läget i staden har betydelse eftersom kvalitéer som t ex hög 
servicenivå eller vackert läge kan göra en bullerexponering acceptabel som i 
ett sämre läge varit oacceptabel.  

Begrepp som förekommer inom byggnaders ljudmiljö är BBR 9962 och 
klassningen Ljudklass A, B och C (svensk standard). BBR anger högsta 
trafikbullernivå inomhus och Ljudklass A, B och C bedöms motsvara BBR-
kraven, 50 % bättre respektive dubbelt så god ljudmiljö. 

Boverket har på regeringsuppdrag nyligen publicerat ett fördjupat under-
lag för tillämpning av riktvärden för trafikbuller med tillhörande exempel-
samling63. 
 

Figur 19 Kvalitetsmål och avstegsfall angivna i Trafikbuller och planering, del II, 
 Länsstyrelsen i Stockholms län 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har i ett brett samarbete med kommuner 
och aktörer inom byggsektorn tagit fram ett material64 för att ringa in och 

                                                 
62 Boverket 2002 
63 Boverket 2004 

Kvalitetsmål 

30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus 
och 45 dBA maximal ljudnivå inom-
hus. 

55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus 
vid fasad, balkong, uteplats och 
rekreationsytor i tätbebyggelse 
(frifältsvärde). 

40 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadens tysta sida (frifältsvärde). 

70 dBA maximal ljudnivå utomhus vid 
fasad, balkong och uteplats 
(frifältsvärde). 

Avstegsfall A 

Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg 
utomhus från 70 dBA maximal ljudnivå och 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter skall dock 
ha tillgång till tyst sida för minst hälften av bonings-
rummen med betydligt lägre nivåer än 55 dBA. Tyst 
uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden. 

Avstegsfall B 

Från riktvärdena enligt ovan görs avsteg utomhus 
från riktvärdena på den tysta sidan. Samtliga 
lägenheter skall dock ha tillgång till tyst sida om 
högst 55 dBA för minst hälften av boningsrummen. 
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beskriva bullerproblematiken, med slutsatsen att det går att bygga bostäder med 
god ljudmiljö även i centrala lägen.  

I Boverkets fördjupade underlag finns en beskrivning av när och var 
bullerriktvärdena kan frångås, samt vilka avsteg som kan göras (se nedan). I 
kombination med exempelsamlingen som biläggs utredningen utgör 
materialet en vägledning som tidigare inte funnits. 

 

De planeringsstöd och handböcker som tagits fram under de senaste åren 
bidrar till att riktvärdena blir mindre repressiva och att andemeningen ändå 
kan uppnås genom större flexibilitet. Fortfarande har de sina begränsningar 
t ex med avseende på avsaknaden av en kvalitativ bedömning samt liten 
förståelse för ytterstadens specifika förutsättningar som funktionsseparering 
och typologi65. 

 

                                                                                                                        
64 Länsstyrelsen i Stockholms län 2004  
65 Dyrssen & Hellström 2005 

När? Vid strategiskt viktig utbyggnad som inte kan tillkomma på 
annan plats 

Var? Vid kompletteringsbebyggelse med stadskaraktär i större 
städer samt i ett gott kollektivtrafikläge 

Vilka? Riktvärden inomhus ska alltid uppfyllas 

 Bullernivå vid fasad ska inte överstiga 65 dBA 

 Bullernivå vid fasad bör inte överstiga 60 dBA och förut-
sätter att ljuddämpad sida inte överstiger 45–50 dBA vid 
fasad i kombination med redovisad plan för 
kompensationsåtgärder 

 Bullernivå vid fasad på 55–60 dBA och förutsätter att 
ljuddämpad sida inte överstiger 45–50 dBA vid fasad 

 Vid avsteg från riktvärdena bör Ljudklass B uppfyllas 

 Ytterliga avsteg kan accepteras i största städernas 
centrala delar förutsatt noggrann konsekvensutredning 
mm  

Figur 20 Kvalitetsmål och avstegsfall angivna i Trafikbuller och planering, del II, 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
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Figur 21 Exempel på upplägg i Boverkets underlag (Exempelsamling Bilaga till: 

Tillämpning av riktvärden för trafikbuller) 
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Hur buller hanteras i stadslandskapet 

Kanske är inte buller den aspekt som sätter käppar i hjulen för en mer 
urban utveckling? Undersökningar har nämligen visat att ytterstaden är 
mindre bullerstörd än både centrum och endast stadsnära lägen.66  

Den typ av heltäckande bullerkartering som gjorts i Stockholm är ett sätt 
att objektivt sätta ett områdes förutsättningar i relation till andra miljöer. 
Kanske visar det sig att ett gatuavsnitt uppvisar lägre nivåer än befintliga 
omtyckta stadsmiljöer, vilket kan indikera en förtätnings lämplighet. En 
annan tillämpning kan vara att identifiera de områden som är i störst behov 
av miljöförbättrande insatser. 

                                                 
66 Länsstyrelsen i Stockholms län 2004 

 

 
 
Figur 22 Exempel på vägbullerinventering (Norra Djurgården och Hjorthagen)  

Källa: Stockholms stad 2005, www.stockholm.se 
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På vissa håll i landet medger Vägverket inte avsteg från bullerriktvärdena 
vilket kan vara ett betydande hinder för en exploatering. Det huvudsakliga 
skälet är sannolikt ett eventuellt framtida ansvar för bullersanering av fastig-
heter som överskrider riktvärdena. 

Buller och urbanitet 

I vissa sammanhang har meningen förts fram att trafikbuller är en naturlig 
del av staden och t o m en förutsättning för urbanitet. Påståendet kan med 
viss välvilja ha en relevans men allt för höga bullernivåer reducerar förut-
sättningarna för urbanitet i dess sociala betydelse.  

För att begränsa bullernivåerna skapas med fördel slutna strukturer som 
medger en tyst sida. En sluten kvartersstruktur kanaliserar och tydliggör det 
offentliga rummet vilket bör vara urbanitetshöjande. På detta sätt kan trafik-
buller leda till strukturer med förutsättningar för urbanitet, man utgör 
knappast en förutsättning för urbanitet. Valet att utveckla stadsstrukturer 
som medger urbanitet bör göras på andra grunder. 

Trafiksäkerhet 
Det trafiksäkerhetsarbete som bedrivits har i vissa avseende lett till påtag-

liga konsekvenser för staden t ex genom rekommendationerna i SCAFT. 
Men hur ser situationen ut idag? Kan trafiksäkerhetsargumenten fortfarande 
påstås utgöra hinder för den urbana gatan i halvperifera delar av staden?  

Byggnadsfri zon 

Vägverkets krav på byggnadsfria zoner är i huvudsak inriktat på vägar och 
tar mindre hänsyn till gatans gestaltningsprinciper. Detta kan exemplifieras 
genom Vägverket Region Stockholm som gentemot kommuner kräver en 
byggnadsfri zon vid upprättade av detaljplan på 13 eller 8 m kring 50-
skyltad väg för primära länsvägar eller riksvägar respektive övriga länsvägar. 
Avståndet räknas från beläggningskant vilket outtalat förutsätter en vägmässig 
gestaltning med dike och utan kantsten.  

Vägverket Region Väst kräver att inga oeftergivliga föremål får finnas 
närmare än 3 m från körbanekant vilket i princip förhindrar kantstens-
parkering och trädplanteringar.  

Väglagens byggnadsfria avstånd som omfattar 12–50 m gäller i praktiken 
främst utanför tätbebyggt område, syftar inte i första hand till att skydda 
omgivningen från eventuella olyckor med farligt gods och bör därför skiljas 
från räddningstjänstens och länsstyrelsens rekommendationer, men 
metoden att använda skyddsavstånd som ett sätt att hantera risk är liknande. 
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Trafikseparering 

Åtskillnaden av oskyddade trafikanter och övrig trafik syftade till en trygg 
och säker tillvaro för alla trafikanter. Separeringen förutsätter en genhet och 
trygghet i gc-nätet för att respekteras, vilket frekvent inte uppnåtts. Konse-
kvensen blir en oplanerad blandtrafiksituation som självklart inte är lämplig. 
Utifrån detta resonemang är det ofta lämpligare att planera för en kontroll-
erad blandtrafik där samtliga trafikanter ges förutsättning för samexistens. 

Farligt gods 
Somliga av de större gatorna och vägarna i de halvperifera delarna av 

staden är länkar i det rekommenderade nätet för transport av farligt gods. 
Dessa har ofta funktionen av infartsled eller genomfart och är omgivna av 
byggnadsfria zoner som regleras av räddningstjänsten eller länsstyrelsen.  

Byggnadsfria zoner vägar och gator i det statliga vägnätet resulterar i 
storskaliga gaturum som knappast kan ges en bredd på mindre än 35 meter 
och som kan sträcka sig ända upp mot 150 meter. Det stora intervallet 
däremellan kan göra all skillnad för möjligheten att skapa ett gaturum med 
förutsättning för urbana kvalitéer.  

Olika länsstyrelser tillämpar ofta olika minsta avstånd mellan bebyggelse 
och transportled av farligt gods vilket tabellen nedan illustrerar. 

Skyddsavstånd mellan väg för farligt gods och bebyggelse 
Plats Byggnadsfri zon Avstånd till kontor Avstånd till bostäder 
Stockholm 25 m 40 m 75 m (gäller även person- 

intensiv verksamhet) 
Göteborg 30 m 50 m 100 m 
Helsingborg Lokalisering av bebyggelse närmare än 100 m ska utredas 
Malmö Lokalisering av bebyggelse närmare än 100 m ska utredas 
Källa: Kylefors 2004 
 

Stora svårigheter finns sammankopplade med att använda skyddsavstånd 
som generella riktlinjer eftersom de föreskrivna avstånden är beräknade uti-
från specifika utgångspunkter som vägtyp, hastighet, trafikflöde av olika 
typer, typ av kemikalie, etc. 

Farligt godstransporter utgör tillsammans med den tunga trafiken ett reellt 
problem för en urban miljö. Lokala trafikföreskrifter är ett sätt att styra 
denna trafik till vissa gator. 

Luftföroreningar  
Luftföreoreningarna från trafiken har en påtaglig effekt på stadsmiljön. 

Till skillnad från t ex bullerproblematiken regleras nämligen luftföro-
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reningarna av gränsvärden i stället för riktvärden. Detta innebär att över-
skridande av de reglerade halterna utgör lagbrott. EU: s ramdirektiv för luft-
föroreningar reglerar tidpunkten för uppfyllandet av miljökvalitetsnormer 
med avseende på ett antal ämnen. Dessa har införts i svensk lag genom 
Miljöbalken och Förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (Förordning 
2001:527) och det är kommunens uppgift att kontrollera att normerna upp-
fylls, men även Vägverket har ett ansvar att se till att normerna uppfylls vid 
vägbyggnad. Förordningen reglerar ingående halterna av ämnena kväve-
dioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen partiklar 
PM10 och ozon. 

Parallellt med miljökvalitetsnormerna finns fem delmål till det nationella 
miljömålet Frisk luft som ska bidra till att det övergripande målet blir nåbart. 

Trafiken står för en stor del av luftföroreningarna. I Västra Götalands län 
står t ex trafiken för ca 60 % av luftföroreningarna. Detta är ett av skälen till 
att uppskattningsvis 2/3 av de nationella delmålen hänför sig till trafiken. 

Inverkan på urbanitet 

Luftföroreningar är ingen enkel aspekt att hantera i samband med stads-
utvecklingen. Dels är gränsvärdena bindande och dels står hanteringen i 
strid med bullerriktvärdena. Ett gaturum som är öppet och glest ventileras 
väl och ges därigenom en god luftkvalitet, men en sådan struktur låter även 
bullermattorna sprida ut sig och orsakar olägenheter för fler än vad en mer 
sluten struktur gör.67  

Växtlighet har en viss förmåga att absorbera partiklar men den främsta 
vinsten med träd i gaturummet uppnås genom den ökade bredden jämfört 
med en sektion utan träd vilket ger bättre ventilering. En annan vinst är det 
större avståndet mellan trafik, trottoar och fasad. Utifrån detta resonemang 
är boulevarden med plantering mellan körbana och trottoar bättre än 
esplanaden som för trafiken närmare fasad och trottoar (se figur).  

 

 

                                                 
67 Länsstyrelsen i Stockholms län 2005 

 
 
Figur 23 Esplanadens respektive boulevardens betydelse för luftkvalitet 
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Barriäreffekt  
Barriäreffekt är ett centralt begrepp för att beskriva hur gränser av olika 

slag kan förhindra interaktion och skapa segregation. Barriäreffekten kan 
beskrivas som ett fysiskt hinders inverkan på sin omgivning. Det handlar 
ofta om för människor praktiskt oöverstigliga barriärer som begränsar till-
gängligheten t ex berg eller vatten, eller lika gärna artefakter som vägar, järn-
vägar eller byggnader. I detta samanhang utgör rumsliga restriktioner som 
resultat av artefakter den åsyftade betydelsen av barriär även om andra inne-
börder är tänkbara. 

Svag kontinuitet – Barriäreffekt längs gatan 

Utifrån de kriterier som kan ställas upp för urbanitet kan den kritiska 
massans regel kopplas till barriärfenomenet. Vid granskandet av en gata kan 
rummets skala ofta ses tillta med avståndet från centrum. Urbaniteten be-
gränsas ofta i de halvperifera delarna av gatukorsningarnas stora mark-
anspråk och trafikseparering. Gc-trafikanter separeras regelmässigt från 
trafikrummet i större trafikkorsningar och återförs sällan i de perifera 
delarna. Efter en planfri korsning med ramper, ibland i kombination med 
cirkulationsplatser med stora radier, kvarstår därför inga fotgängar- eller 
cyklistflöden utmed gatan. Utan ett fotgängarflöde längs gatan måste 
urbaniteten genereras lokalt utifrån bebyggelsens funktioner vilket sällan är 
ett tillräckligt underlag. Urbanitetens krav på kritiska massa finns inte. 

Barriäreffekt tvärs gatan 

En annan typ av barriär effekt yttrar sig genom trafikens, eller andra hind-
ers direkt avgränsande effekt. Denna gör gatans båda sidor funktionellt åt-

skiljda eftersom fotgängare har svårt att på ett säkert och tryggt 
sätt korsa gatan och att sidornas kvalitativa ljud dränks i trafik-
buller. Barriäreffekten förstärks av hög trafikteknisk standard, 
stora flöden och höga hastigheter.  

En metod som använts för att förbättra gaturummets miljö är 
att krympa antalet körfält eller dess bredd, vilket ger ett antal 
miljöfördelar.  

Den vunna marken kan användas för nya gc-banor eller kant-
stensparkering vilket ofta är ett passande alternativ i en mindre 
ort då en miljöprioriterad genomfartsgata ses som ett alternativ 
framför en förbifart.  

Denna typ av repressiva åtgärder är mindre kontroversiella om 
ytterligare kapacitet finns att tillgå i övriga delar av gatunätet, 
men kan ofta även motiveras som trafiksäkerhetsåtgärd. Ofta blir Figur 24    Barriäreffekt längs och tvärs gatan 
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denna typ av åtgärder aktuell när ny kapacitet tillförs gatunätet t ex vid 
byggandet av ny förbifart, då den avlastade gatan har en överdimensionerad 
utformning. 

Otrygghet 
Ett attraktivt stadsliv hämmas när otryggheten upplevs som allt för på-

taglig (jmf kap Urbanitet – Begreppet urbanitet, Bo Grönvall). Trygghet är 
ett begrepp som innefattar både olycksrisk och våldsrisk och ett samband 
mellan dessa risker finns. Tunnlar som anlagts med avsikten att skapa trafik-
säkra miljöer och därmed trygga stadsmiljöer, leder ofta rädsla för våld. I 
halvperifera delar av staden finns ibland behov av planskilda korsningar för 
fotgängare för att klara kraven på framkomlighet för olika trafikslag, men 
många gånger kan de undvikas. 

Otrygga gc-stråk i halvperifera delar kan även bidra till en isolering för 
personer som är hänvisade till kollektivtrafiken. Endast 1/6 till 1/3 av vuxna i 
sex undersökta städer kan trygga ta sig till en hållplats kvällstid.68 Det främ-
sta skälet till att inte använda kollektivtrafik är faktiskt otrygghet.69 Trygg-
hetshöjande åtgärder för kollektivtrafiken har diskuterats både på fordonet 
och vid hållplatsen men rörelsen mellan mål- eller startpunkt och hållplats 
har ofta förbisetts, kanske för att stadsstrukturen inte enkelt går att åtgärda. 
Det faktum att kvinnor och äldre människor känner en större otrygghet än 
yngre män gör att otryggheten dessutom är ett jämställdhetsproblem.  

När Alice Coleman70 1985 ställde modernismens designlösningar ”inför 
rätta”, påstods bl a kombinationen av butiker och bostäder bidra till vanda-
lism. Bill Hiller menar tvärt emot att fungerande samhällen snarare behöver 
rika flöden av människor vilket i första hand uppnås av väl sammanhäng-
ande gatunät.71 Resonemanget kan beskrivas med devisen ”The strangers police 
the space, while the inhabitants police the strangers” 72. 

 

                                                 
68 Reneland 2004 
69 Vägverket 2001 
70 Coleman 1985 
71 Paddison (red.) 2001, ursprungligen Hillier och Hanson 1984, s 18 
72 Ibid 
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Sammanfattning och diskussion      
av litteraturstudien 

 Litteraturstudien för detta examensarbete har rört sig över flera områden, 
vilket bedömts nödvändigt för att ge kunskap om hur mer urbana miljöer 
kan skapas längs vägar och gator i halvperifera delar av staden och varför 
dessa delar idag ser ut som de gör. Följande sammanfattning och diskussion 
avser stämma av arbetet gentemot syftet samt att sammanfatta riktlinjerna 
för det efterföljande planförslaget. Slutsatserna ligger även till grund för 
valet av planområde.  

Avsnittet delas upp efter rubrikerna bakgrund, möjligheter, hinder och 
riktlinjer. 

Bakgrund 
Modernismens stadsbyggnadsprinciper bejakade inte hela stadens liv och 

har i kombination med en starkt växande bilism skapat separata enklaver i 
de perifera delarna av staden, åtskilda av trafikleder. Principernas ursprung 
kan spåras ända tillbaks till slutet av 1800-talet. I vissa avseende har dessa 
principer övergetts men präglar delvis fortfarande planeringen.  

Det livsmönster som ytterstaden har designats för innebar att livet till stor 
del skulle levas inom enklaven. Eftersom grannskapsenheten idag inte är 
någon reell funktionell enhet framstår strukturen med omgivande trafikleder 
som barriärer i människors vardagsliv. Vägen har inte avsetts ha någon som 
helst social funktion. Däremot fanns en estetisk medvetenhet i vägstruk-
turen där enkelhet, storlek och snabbhet gavs ett stort värde. Med en ut-
vecklingsoptimism som grund krävdes att en hög framkomlighet i vägstruk-
turen skulle kombineras med hög trafiksäkerhet: Detta cementerades genom 
myndighetsdirektiv.  

De många olika anspråk som funnits på gatan reducerade modernismen 
till trafikfunktionen vilket helt strider med bl a handlarnas insikt om att de 
överordnade gatorna har störst ekonomisk potential och förutsättningar för 
gatuliv.  

Idag är trenden att lägga trafikleder i tunnel när så är ekonomiskt genom-
förbart vilket är en exklusiv behandling av bilismens symptom som inte bi-
drar till något minskat bilberoende. 

Idag är den låga graden av funktionsintegrering i de halvperifera delarna 
ytterligare hotad genom konkurrensen från nya handelsetableringar i mer 
tillgängliga lägen för bilburna kunder. Kommersens som länge var en av 
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stadens strukturerande företeelser har efter modernismen igen blivit 
operativ, nu ofta med dystert resultat för den halvperifera delen av staden.  

Möjligheter  
Urbanitet är stadsrummets förmåga att generera stadsliv och är ett medel i 

strävan mot en social hållbarhet. En av de stora uppgifterna för stads-
planeringen idag är att skapa kvalitéer som överbryggar störningar och 
negativa aspekter.  

En hållbar utveckling i de halvperifera delarna kan uppnås genom en 
stadsplanering som beaktar olika intressen med en rimlig viktning och som 
inte nedvärderar människors sociala behov, ett synsätt som den kommunala 
trafikstrategin medger. Denna bredare metodik med alternativanalyser ryms 
inom ramen för den komplexa postmoderna teoribildningen som även 
vunnit mark inom ansvariga myndigheter.  

Gatornas kontinuitet och sammankoppling är mycket betydelsefull för de 
halvperifera delarnas förutsättning för urbanitet. De deskriptiva verktyg som 
utarbetats inom den postmoderna diskursen har kapacitet att analysera 
alternativ ur dessa perspektiv. 

Nyurbanismens förslag till stadsbyggnad med ökad funktionsintegrering 
och ett mer kontinuerligt gatunät är positivt men med ett frågetecken till 
dess förmåga att anpassa till tid och plats. 

Utöver trafiklugnande åtgärder är den stora utmaningen för de halvperi-
fera delarnas attraktivitet att minska bilberoendet vilket kräver samordnade 
insatser med administrativa och ekonomiska styrmedel, kollektivtrafik-
satsningar samt markanvändningspolicy. 

Gatan som gestaltningsprincip skapar förutsättningar för urbanitet, även i 
storskaliga gaturum. Ansatsen måste därmed vara att möta den rurala vägen 
med gatans formspråk så långt ut från centrum som möjligt. En sådan kon-
vertering av befintliga miljöer är kostsam men genererar sannolikt mervärde 
genom höjda fastighetspriser, ny kvartersmark och ger staden ökad status. 

Hinder 
Även om trafik och genomströmning är en förutsättning för en urban 

funktion har trafiken negativa effekter som ibland förringas. Hälsoeffekt-
erna kan bli påtagliga och gatulivets kvalité undermineras. Modernismens 
hantering av bullerstörningar i de halvperifera delarna har ofta utgått från 
skyddsavstånd vilket skapat icke-urbana miljöer. I dag förefaller mer slutna 
kvarter vara ett bättre sätt att uppnå god ljudmiljö på vilket dessutom skapar 
bättre förutsättningar för urbanitet. 
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Planering för god luftkvalitet är inte alltid förenligt med en god ljudmiljö 
eftersom gaturummen i trafikbelastade områden måste vara relativt väl-
ventilerade. De juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna bör inte förhindra 
en sammanhållen bebyggelse med en måttlig höjd.  

Trafiksäkerheten var ett av de tunga motiven till vägen som förhärskande 
gestaltningsprincip i halvperifera delar av staden. När trafiksepareringen inte 
fungerar på grund av otrygghetsaspekten är kontrollerad blandtrafik i ett 
gaturum en bättre lösning. Trafikhastigheterna måste då sänkas genom av-
smalnade körfält, cirkulationsplatser etc för att barriäreffekten och trafik-
säkerheten ska hamna på en acceptabel nivå. 

En känsla av otrygghet kan även uppkomma från frekventa transporter av 
farligt gods, speciellt då fordonen är stora och tunga. Lokala trafikföre-
skrifter är ett sätt att kanalisera den typen av trafik till några få leder. 

Riktlinjer 
Utifrån de slutsatser som kan dras ur litteraturstudien ställs här ett antal 

riktlinjer upp under parollen Urban Stad vilka kommer att vara tongivande i 
planförslaget. Riktlinjerna syftar till att möjliggöra en urbanitet kring gatan i 
halvperifera delar av staden. De är till stor del av strukturell typ, och avser 
bidra till att miljön lever upp till de krav som kan ställas på en socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad.  
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Förklarande referensobjekt 
Syftet med avsnittet är att ge referenser till olika företeelser och begrepp 

som identifierats i den inledande litteraturstudien t ex halvperifera delar av 
staden och dess urbanitet samt gatornas urbanitetshämmande faktorer. Avsnittet 
grundar sig på övergripande analyser av några valda halvperifera gator med 
potential för ökad urbanitet.  

Avsnittet kommer indirekt att ge svar på vilka krav som bör ställas på 
urbanitet i den aktuella geografin och hur denna kan fungera. Exempel 
hämtas i första hand från medelstora städer. Som grund för avsnittet har 
besök gjorts i Norrköping, Västerås, Eskilstuna och Borlänge.  

Urbanitet eller estetik  
Hur ska de halvperifera delarna av staden hanteras för att brister i 

struktur, funktion och gestaltning ska kunna avhjälpas? Till grund bör en 
analys ligga som utreder vilka åtgärder som är lämpliga. Om inte förut-
sättningarna för en vital gatumiljö bedöms existera kan kostbara om-
byggnader och planändringar vara förgäves. Resultatet blir då estetiserade 
men fortsatt icke-urbana miljöer. Omdaningens syfte måste alltså ligga klart; 
ska gaturummet med bebyggelse utnyttja den urbana potentialen eller 
handlar det om ett vägrum som ska göras vackrare och mer stadsmässigt?  

Vackra vägrum är inte oviktiga eftersom de bidrar till stadens karaktär och 
dessutom kan vara trafiksäkerhetshöjande. Vid gestaltning av vägmiljöer kan 
stadens karaktär utvecklas och framhävas genom landskapshantering, växt-, 
material- och färgval. 

Ansats till urvalsmetod 

Gränsdragningen mellan perifera och halvperifera områden i staden av-
görs av kopplingen till innerstaden. Utifrån slutsatser från fältstudierna kan 
upplevelsen av att vara i staden påstås avta med ökande avstånd och brist-
ande kontinuitet. Med vetskapen om att innerstadens utbud ligger utom 
räckhåll växer periferins otillräcklighet och känslan av utanförskap och iso-
lering tilltar.  

En inledande strukturanalys bör göras för att därefter bedöma området 
utifrån ett rätt perspektiv. Analysen bör ta ställning till om gatan huvud-
sakligen är en samlande arena för aktivitet, eller om den huvudsakligen 
utgör en barriär som försvårar aktivitet. Om avsnittet främst utgör en 
barriär och inte bedöms ha förutsättningar för att bli en urban gata kan en 
estetisering vara aktuell. Om avsnittet däremot anses kunna bli en urban 
gata blir den efterföljande inventeringen och analysen en annan. 
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Otrygghet 

Exempel Norrköping 

I Norrköping löper Hage-
bygatan från utkanten av 
centrum mot det perifera 
området Navestad. Gatan är 
relativt lång och har skift-
ande förutsättningar för 
urbanitet i olika avsnitt. Det 
halvperifera avsnittet kan 
påstås avgränsas mot de 
halvcentrala strax utanför 
Södra Promenaden vilket 
utgör en tydlig gräns mellan 
de funktionsintegrerade 
centrala delarna och de mer 
funktionsseparerade perifera. 
Mot periferin kan avfarten 
till E22 anses markera 
gränsen. Söder om denna 
plats utgör trafiken en allt 
för stor störning med gäll-
ande hastighetsbegränsning. 

Utanför ett köpcentrum 
längs gatan finns en trafik-
miljö som bedömts kräva en planskild korsning för fotgängare. Tunneln är 
ett talande exempel för hur svårt det är att ordna trygga tunnlar i urbana 
miljöer. De sluttande planen kräver stora ytor för att ta upp nivåskillnad-
erna. När inte sådana ytor finns att tillgå måste trappor och gångar vinklas 

  
Figur 26/27 Onödigt omfattande och otrygga miljöer 

 
Figur 25 Hagebygatans halvperifera delar 
 Källa: www.eniro.se 
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av, vilket ger mörka rum med liten eller ingen insyn.  Svårigheten att 
bedöma eller förutse en risk skapar alltid otrygghet. 

Att andra trafiktekniska lösningar finns indikeras av korsning en bit bort 
längs samma gata. Där ges fotgängare bättre möjligheter att vistas och röra 
sig i gatumiljön (se bild).  

  

Figur 28 Mindre radikal lösning 
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Funktionsseparering - trafikseparering 

Exempel Västerås 

Västerås är en stad som sedan 50-talet konsekvent följt modernismens 
stadsbyggnadsprinciper med funktionsseparering, trafikdifferentiering och 
trafikseparering varigenom ett kapacitetsstarkt vägnät skapats. För att 
beskriva hur trafik-, och bebyggelseplanering i princip kan omöjliggöra en 
urban gata har Bjurhovdagatan valts som exempel. 

 
Bjurhovdagatan med omgivningar utgör gränsfall mellan ett halvperifert 

och ett perifert område. Läget ytterst i staden och funktionssepareringen 
talar periferins språk men gatans potentiellt goda koppling till stadsdelarna 
öster om järnvägen indikerar att förutsättningar för en mer urban miljö 
finns. 

 
Fakta – Bjurhovdagatan  
Funktion Gestaltningsprincip Antal körfält Skyltad hastighet Flöde 
In- / genomfart, 
huvudled 

Väg med park 4 70 km/h ca 7000 

Källa: Teknik- och idrottsförvaltningen i Västerås stad 2003 
 
Vägen är ett tydligt exempel på hur vägutformning genom högt priori-

terad framkomlighet för biltrafiken kan resultera i barriäreffekter. Vägen 
ligger i nivå med omgivningen men körriktningarna skiljs av staket som ska 
förhindra fotgängare att korsa vägen. Vägen medger därmed inga fotgängar-

 
Figur 29 Västerås östra del avgränsas av E18 i söder, järnvägen i väster.  

Österleden (gul) är farligt godsled och avskiljer Bjurhovda (turkos) ytterligare. 
Bjurhovdagatan är grönmarkerad                           Källa: Västerås karta 04/05   



Jonas Carlsson ⏐ Trafikled eller gata?                                       
Examensarbete 2005 vid BTH  
 

78 (110)                                                        

passager alls mellan bostadsområdena Bjurhovda och Brandthovda på ett 
avstånd av flera hundra meter. Trafiksepareringen resulterar dessutom i 
stora omvägar för fotgängare och cyklister. Hade separeringen respekterats 
hade en hög trafiksäkerhetsnivå skapats, men eftersom de planfria men 
otrygga korsningarna ligger glest söker sig troligen många fotgängare upp på 
bilvägarna. Sammantaget kan inte den långt gångna trafiksepareringen anses 
ha bidragit till att skapa trygga trafikmiljöer. 

Bebyggelsen är trots relativt små bullerstörningar (<55 dBA) helt skiljd 

från vägen genom skyddsområden på upp till ca 100 meter vilka utgörs av 
grönytor med lågt rekreationsvärde. Vägen i det storskaliga rummet har i 
avsnittet en lantlig utformning utan vare sig kantsten eller trottoar. 
Sammantaget ger vägen klart transportrummets uttryck.  

 
Figur 31 Bjurhovdagatan från stadens håll 

Figur 30 Det omfattande gc-nätet är konsekvent trafikseparerat  
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Bristande samspel mellan bebyggelse och gata 

Exempel Borlänge  

Borlänge är en stad i Dalarna med ca 40 000 invånare. Borlänge som stad 
har en kort historia som tog sin början 1944. Planeringen i staden har av 
tradition anammat nya trender inom stadsbyggnad vilket kan exemplifieras 
med Generalplan 1938 som påbörjades redan 1927.73 Ett annat exempel är 
Dispositionsplan Borlänge Centrum 1963 som uppmärksammades inter-
nationellt.74 

Idag är Borlänge centrum hårt ansatt av ett köpcentrum strax utanför 
stadens genomfarter. De centrumnära lederna i kombination med ett järn-
vägsdike begränsar genom dess barriäreffekter centrums utbredning. Endast 
ca tio kopplingar för fotgängare finns mellan centrum och omgivande stads-
bygd, varav ett antal är separerade gång- och cykelvägar.  

                                                 
73 Generalplanen infördes formellt först med 1947 års byggnadsstadga 
74 Nilsson 2001 

 
Figur 32 Borlänge centrum med Hagavägen blåmarkerad    Källa: Borlänge kommun 
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Konsekvensen av att fotgängarnas tillgänglighetsbehov inte tillfredställs är 
att trafiksepareringen inte respekteras vilket ifrågasätter dess legitimitet som 
trafiksäkerhetsåtgärd. Sanno-
likt finns även trygghets-
aspekten med här som en 
aktiv variabel. 

Hagagatan är den gatan som 
sammankopplar centrum med 
stadsdelarna i nordväst med i 
huvudsak god kontinuitet för 
fotgängare (se fig 32). Genom 
integrationen har gatan både 
en halvcentral och en halv-
perifer karaktär. Gatan är ett 
viktigt gångstråk även om 
trafiken getts stort utrymme i 
gaturummet. 

Bebyggelsen längs gatan är 
av halvöppen karaktär och 
några kvarter har små butiks-
lokaler i bottenvåningen. Ett 
problem med bebyggelsen som i övrigt har många kvalitéer är dess av-
saknad av funktionella samband med gatan. Längs flera långa fasader finns 
varken fönster eller entréer vilket i kombination med smala trottoarer ger 
torftiga gatumiljöer.  

Figur 34 Bebyggelsen längs Hagagatan saknar delvis funktionella samband med gatan 

Figur 33  Fotspår i snön avslöjar separeringens brister
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Barriäreffekt 

Exempel Eskilstuna 

Barriärer kan vara av olika slag vilket utretts i litteraturstudien (se Hinder 
för en mer urban utveckling/Barriäreffekt). I följande exempel utgjorde 
trafikflödet den primära barriären.  

I Eskilstuna var Hamngatan i centrums 
utkant tidigare en fyrfilig gata med en stor 
signalreglerad korsning. Hela stadsrummet 
blev föremål för en ombyggnad varvid gatan 
gjordes tvåfilig med cirkulationsplats. 
Genom förändringen frigjordes stora ytor 
som kunde utnyttjas som parkytor och gc-
vägar. Trafiken minskade i omfattning, 
hastigheterna sänktes och tillgängligheten 
för fotgängare och cyklister förbättrades. 
Trafiken fördes medvetet över på gator som 
ansågs mer trafiktåliga. 

Vinsten blev ett attraktivare stadsrum som 
berikats med kvalitéer som inte tidigare 
fanns. Fotgängare har getts ökade möjligheter att på ett tryggt sätt röra sig i 
området. Detta var möjligt genom att ett ensidigt framkomlighetsanspråk 
ifrågasattes och anspråk från stadens andra användare lyftes fram.  

Sammanfattning 

Studien av referensobjekten visar hur det övergripande gatunätet i den 
halvperifera staden frekvent hanterades under den modernistiska eran och 
hur dessa planeringsprinciper omöjliggjort urbana gatumiljöer. Grund-
läggande principer som separering, differentiering och användandet av 
avståndet som bullersänkande åtgärder har lett till bl a isolering och 
otrygghet. 

 
Figur 35 Hamngatan i Eskilstuna 1997 (överst) och 2002 (nederst) 
 Källa: Eskilstuna kommun et al 
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Planförslag: Skogmursvägen, Gävle 

Inledning 

Planförslaget är den sista länken i examensarbetet och syftar till att på ett 
konkret sätt visa hur man kan arbeta med de frågor som tagits upp kring 
urbanitet i gatu- och vägmiljöer i halvperifera delar av staden. 

I valet av plats för planförslaget har ett antal kriterier ställts upp utifrån de 
slutsatser som dragits av litteraturstudien. Dessa är: 

⋅ Länk i överordnat trafiknät 

⋅ Överdimensionerad vägmiljö med möjlighet till förtätning 

⋅ Viss koppling till centrum  

Planförslaget innebär en omfattande exploatering och därmed ett 
ansenligt tillskott av både lokaler och bostäder. Ett sådant tillskott måste stå 
i proportion till efterfrågan, vilket speglas bl a i kommunernas planerade 
befolkningsutveckling. Realistiskt sett finns en specifik efterfrågan av nya 
lokaler och bostäder som tillsammans med t ex begränsade resurser för 
planläggning inom den kommunala förvaltningen sätter den övre gränsen 
för det årliga bebyggelsetillskottet. Mot bakgrund av de senaste årens 
stadsbyggande i vad som benämnts attraktiva lägen framstår denna typ av 
planområde som annorlunda projekt. Områdena är därmed av en typ som 
sannolikt inte är de högst prioriterade även om det finns en efterfrågan på 
nya bostäder. Det valda området för planförslaget syftar främst till att visa 
hur man kan arbeta med denna typ av område, d v s vilka problem och 
möjligheter som finns och vilket resultatet kan bli. 

För att ytterligare fokusera på strukturfrågorna är en av utgångspunkterna 
för planförslaget att bibehålla vägens befintliga sträckning. Även mindre 
omdragningar av vägen i syfte att skapa mer gynnsamma förutsättningar för 
bebyggelsen resulterar troligen i oförsvarbart stora merkostnader. 
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Gävle  
För att konkretisera examensarbetet har ett område i Gävle valts. Gävle är 

en större svensk stad med 92 000 invånare som präglats av en modernistiskt 
stads- och trafikplanering. Gävle har en aktiv hamn och de viktigaste 

näringarna är inom pappers-, elektronik-, IT- och livsmedels-
industrin. Befolkningsutvecklingen är sedan början av 1990-
talet stabil och positiv75. Planeringsbefolkningen för 2015 är 
97 000 d v s en ökning med ca 5 000 personer på tio år eller 
500 personer årligen. Grovt uppskattat innebär detta ett 
behov av 250 nya bostäder per år. 

Några sociala ambitioner kring bostadsmarknaden finns 
knappast i Gävle längre utöver ett visst kategoribyggande för 
äldre och studenter76. Byggherrar initierar generellt projekt 
som kommunen därefter planerar för. Bostadsefterfrågan var 
under 1990-talet begränsad till villor och produktionen 
uppgick till ca 70 per år. Sedan 2000 efterfrågas lägenheter i 
flerbostadshus igen vilket är synbart genom en fullt uthyrd 
allmännytta samt genom det aktuella Alderholmsprojektet. 
Detta anses komplettera det befintliga utbudet genom de 
planerade 500 lägenheterna i en centrumnära hamnmiljö. 

Skogmursvägen  
Planområdet omfattas primärt av Skogmursvägen mellan E4 och Park-

vägen, en sträcka på nästan två kilometer. Planområdet omfattar även de 
delar som bedömts vara funktionellt kopplade till Skogmursvägen. 
Förbindelse med E4 finns vid Gävle bro strax bortom planområdets södra 
gräns, men det övervägande trafikutbytet sker i denna del av staden genom 
trafikplats Gävle Södra och vidare in mot staden längs Sprängersleden. 

Skogmursvägen med omgivningar uppvisar resultatet av de planerings-
principer som under flera decennier konsekvent och frekvent tillämpades: 
trafikseparering, trafikdifferentiering och funktionsseparering. Vägen gavs 

                                                 
75 Sedan 2001 har befolkningen i snitt ökat med ca 330 personer per år. Källa: www.gavle.se 
76 Hammar 2005, Skogsberg 2005  

Figur 37 Skogmursvägen från norr till söder 
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Figur 36 Gävle 
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dessutom sin nuvarande utformning då betydligt större trafikmängder 
inklusive tung trafik ankom till Gävle längs Skogmursvägen vilket ytterligare 
förklarar dess dimensionering. 

Området bedöms väl leva upp till kriterierna ovan och är därmed ett gott 
exempel för examensarbetet utifrån det uppsatta syftet. Vad som mindre 
tydligt illustreras är hur liknande områden kan hanteras om trafikens 
påverkan är mycket påtaglig. 

Planförslaget syftar till att illustrera hur strukturer och bebyggelse kan 
skapas på ett annat sätt i halvperifera delar och hur den urbana gatan kan 
möta den rurala vägen längre ut i staden.  

Figur 38  Ortofoto över Skogmursvägen visandes befintliga förhållanden         skala 1:16 000 
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Probleminventering 

Skogmursvägen har idag en varierad karaktär; från en storskalig och 
relativt lugn gata i 50-tals miljö till en storskalig infartsled frikopplad från 
bebyggelse. Denna variationsrikedom indikerar att olika förhållningssätt till 
ombyggnaden med olika metoder krävs i de olika avsnitten. En över-
gripande probleminventering identifierar följande aspekter som avses 
behandlas i planförslaget; ruralt vägrum, stadens entré, bristande koppling 
mellan bebyggelse och väg, trafiksäkerhet, isolerade bostadsområden, 
grönstruktur. 

Ruralt vägrum 
Skogmursvägen och Söderbågen har utpräglat rurala vägrum där vägens 

geometri varit viktigare än anpassning till omgivande terräng. Tillkommande 
bebyggelse blir därför svår att anpassa till den befintliga och värdefulla infra-
strukturen med avseende på sidoområdenas möte med byggnaderna. 

Stadens entré 
Idag närmar man sig Gävle smygande längs Skogmursvägen, och den om-

fattande bebyggelse som Andersberg m fl områden utgör annonseras inte 
alls från vägen. Det befintliga entréförhållandet kan sägas ske genom en 
grön kil utan rekreativa kvalitéer. Skogmursvägen är inte en av Gävles 
största entrégator men präglar ändå stadsdelens karaktär. En förtätning av 
miljöerna kräver ett annat förhållningssätt som närmare studeras i plan-
förslaget. 

Grönstruktur 
En stor del av grönstrukturen längs Skogmursvägen har mycket lågt 

rekreationsvärde. Det är ett resultat av planeringsprinciper som inte kopplar 
bebyggelsen till gatan, ser gatan som en vistelsemiljö, eller prioriterar stads-
landskapets täthet. Dessutom kan det ses som låga ambitioner i landskaps-
planeringen och ett eftersatt underhåll. 
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Bristande koppling mellan bebyggelse och väg 
Genom att kopplingen mellan gata och bebyggelse är svag skapas 

händelsefattiga miljöer som bidrar till otrygghet och isolering. Detta kan 
anses vara ett resultat av biltrafikens höga framkomlighet som skapat vissa 
buller- och trafiksäkerhetsproblem. Förhållandet är 
mest påtagligt i avsnittet söder om Väster- och Söder-
bågen där Andersberg endast vid ett par platser är 
synligt. 

Isolerade bostadsområden 
I Skogmursvägens omgivningar finns bostads-

områden som är isolerade från omgivande områden 
och service. Gena vägar till kollektivtrafik och affärer 
är av en typ som ofta upplevs som otrygga. Handeln i 
Andersberg ges ett begränsat underlag eftersom ingen 
genomfartstrafik förekommer.  

Befolkningen kring Skogmursvägen är genomsnittlig 
för staden med avseende på etnicitet, men en synbar 
skillnad kan ses områdena emellan vilka är homogena 
med avseende på bostads- och upplåtelseformer. 77 

Trafiksäkerhet 
Biltrafikens högt prioriterade framkomlighet längs 

södra delen av Skogmursvägen och Söderbågen med 
en hastighetsbegränsning till 70 km/h har ansetts 
motivera den trafiksepareringen som idag är tydlig i 
området. Om detta skapat en trafiksäker miljö är 
osäkert eftersom separeringen inte efterlevs fullt ut av fotgängare eller 
cyklister78 vilket troligen beror på en bristande genhet i gc-nätet. Detta är ett 
problem eftersom Skogmursvägen inte är utformad för blandtrafik i det 
södra avsnittet. Utifrån gällande hastighetsbegränsning har en trafiktekniskt 
god utformning följaktligen gett en miljö som möjliggör grova hastighets-
överträdelser79 och som dessutom utgör ett hot för fotgängare och cyklister.  

 

                                                 
77 Befolkningsandel med utländsk bakgrund: Villastaden-Fridhem: 5,0 %  Sörby: 8,8 % 
Andersberg: 14,7 %   Källa: www.gavle.se, 2003-12-31 ursprungligen SCB 
78 Detta enligt egna observationer 
79 Trafiktekniker vid Gävle kommun i intervju 2005-07-04 

 Figur 39           Andersberg sett från Skogmursvägen 
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Mål 

Målen som ligger till grund för områdets omvandling är direkt hämtade 
från de gestaltnings- och planeringsprinciper som identifierades i litteratur-
studien (se s 71). Sammantaget blir det övergripande temat för planförslaget 
Urban stad. Detta bryts upp i delarna Urban gata och Urban bebyggelse, två 
sidor av samma mynt. Delarna är inte alltid tydligt åtskiljbara utan går ofta 
in i varandra. 

Urban gata 
Huvudgatorna har ofta en ekonomisk potential som inte utnyttjas. Med en 

gestaltning och disponering av trafikrummet som bättre tar hänsyn till fot-
gängare och cyklister blir gatorna välintegrerade delar av staden. En sådan 
förbättrad tillgänglighet för olika trafikslag skapar attraktiva lokaliseringar 
för service och handel, men förbättrar även stråkets trygghet genom fler 
vakande ögon.  

Den konflikt som kan finnas mellan trafikintegrering och trafiksäkerhet 
kan lösas med separata gång- och cykelbanor i samma gaturum som 
biltrafiken i kombination med hastighetsdämpande åtgärder.  

För att uppnå urbanitet eller en social dynamik krävs en kraftsamlande 
insats i de halvperifera delarna till de mest integrerade stråken, eftersom 
flödet av människor där inte är lika stort som i mer centrala delar.  

Gatunätet ska ha en konfiguration som främjar aktivitet och tillgänglighet. 
Ett mer integrerat gatunät med många och alternativa vägar syftar till att 
minska biltrafiken till hanterbara trafikmängder på samtliga gator, speciellt 
på de gator som har potential för ett rikare gatuliv. 

Den tydliga trädstruktur som finns i området bryts upp och inordnas i ett 
mer kontinuerligt nätverk. Kontinuitet är även viktigt i bemärkelsen att inga 
barriärer bör finnas som större korsningar och planskildheter.  

Mötet mellan den urbana gatan och den rurala vägen ska ske i en avsiktlig 
punkt så långt ut i staden som möjligt. Punkten ska grundas på medvetna 
val och prioriteringar i stället för den befintligt otydliga distinktionen. 

Urban bebyggelse 
För att skapa urbanitet krävs att människor möts. Därför är gatans rum en 

naturlig plats att samla funktioner, aktiviteter, rörelser och flöden i. En 
distinkt kvartersgräns är därför viktig att uppnå med en tydlighet mellan 
offentligt och privat. Byggnader, murar, plank och häckar är element som 
kan ge denna tydlighet. På samma sätt är behandlingen av nivåskillnader 
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också betydande för gaturummet. Dessa bör tas upp av stödmurar eller av 
souterrängplan i stället för av svårskötta slänter som löser upp gaturummet. 
Kvarterens tydlighet krävs även för att en god ljudmiljö ska kunna uppnås 
genom tysta gemensamma uteplatser. En sluten gård ger även en trygg och 
säker plats för barn att vistas på. 

Gaturummens skala ska vara anpassad till samanhangets användning och 
trafik. Allt för små mått skapar lätt trängsel och mörker och för stora skapar 
ödslighet och tomhet. Mått och skala är även viktigt för kvarterens utform-
ning som måste avvägas så att det offentliga rummets storlek inte blir 
oproportionerligt till antalet människor som rör sig i det.  

Utöver gaturummets tydlighet krävs att gatan är konstituerad det vill säga 
att många funktionella samband finns mellan gata och bebyggelse. 

Funktionsintegrering är en förutsättning för urbanitet. Den funktions-
separering som finns i området är därför ogynnsam. Funktionsintegrering är 
inget absolut begrepp utan blir relevant först i en given skala. Längs Skog-
mursvägen är en funktionsintegrering på kvartersnivå rimlig.   

Att Andersbergs centrum bibehålls i sin nuvarande form är ingen primär 
målsättning men de boende i Andersberg bör erbjudas en tillfredställande 
servicenivå. Förutsättningarna för detta kan uppnås genom att göra området 
mer tillgängligt för olika kundgrupper.  
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Föreslag till förändringar 

 

Förslaget till förändring av Skogmursvägen från en landsvägsmässigt 
gestaltad väg till en urban gata är i stor utsträckning beroende av strukturella 
förändringar, men även av arkitektoniska hänsynstaganden på en lägre nivå. 
På ortofotot ovan är nya gator illustrerade med gula linjer och ny bebyggelse 
med rosa fält. På följande sidor kommer planförslaget beskrivas mer i detalj. 

 
Figur 40  Ortofoto över Skogmursvägen med omgivningar           Skala 1:16 000 
 Markeringar: vit – större förändring i väg, gul – ny väg, rosa – ny bebyggelse 
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Delområden 
Bilden nedan redovisar södra delen av Skogmursvägen.80 Denna del som 

har bäst förutsättningar och även det största behovet av förändringarna ges 
i förslaget både nya gator och ny bebyggelse. 

För att tydliggöra redovisningen har avsnittet delats upp i tre mindre bitar 
som utgör naturliga delområden. De benämns A, B och C. 

                                                 
80 Primärkarta från Gävle kommun, maj 2005 

 
Figur 41 Planförslagets indelning i delområden    skala 1:10 000 

B

A

C

Delområde A  

Bostäder: 21 lägenheter varav 
en villa 

Övriga lokaler: 650 m2 

Delområde B  

Bostäder: 157 lägenheter varav 
21 radhus 

Kontor: ca 6000 m2 
Övriga lokaler: ca 3900 m2 

Delområde C  

Bostäder: 118 lägenheter 

Kontor: ca 225 m2 

Övriga lokaler: 3200 m2  

Totalt  
Bostäder: 296 lägenheter varav 

21 radhus och 1 villa

Kontor: ca 6450 m2 
Övriga lokaler: 7750 m2 
e-tal (B+C): 0,36 
Produktions- 
kostnad 
(exkl gata): 

 
350-525 mkr  
(10-15 kkr/m2) 

A 

B 

C 
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Delområde A 

Analys 

I detta avsnitt är den befint-
liga bebyggelsen organiserad 
fritt med en svag koppling till 
vägen vilket inte ger kors-
ningen någon dignitet. Den 
befintliga kyrkobyggnaden 
med dess tongivande 60-tals-
arkitektur tar mycket rymd i 
anspråk. Till skillnad från om-
råde B och C finns inget ut-
rymme för kompletteringsbe-
byggelse i ett slutet byggnads-
sätt. 

Förslag 

För att skapa bättre förut-
sättningar för urbanitet före-
slås punkthus med lokaler i 
gatuplan. Entréerna vänds 
mot gatan och utrymme för 
parkering ges på husens bak-
sidor. Husen uppförs i tre 
våningar med en disposition 
som ger ljusa och villalika 
boendekvalitéer.  

Korsningen byggs om till en cirkulationsplats för att sänka trafikens 
hastighet vilket även bör ger lägre bullernivåer. Detta är viktigt för att inte 
överskrida bullerriktvärdena bland bebyggelsen med ett öppet byggnadssätt. 
Husen placeras just vid cirkulationsplatsen där nivåerna blir allra lägst och 
likaså risken för allvarligare trafikolyckor mellan fotgängare och bilister. 

En smalare gatusektion med acceptabel trafikteknisk standard även för 
bussar ger utrymme för både dubbelsidig gc-väg och trädplanering.  

 För att göra parkeringen vid Konsum till en mer aktiv yta ges punkthuset 
en större lokal i gatuplan som vänder sig både mot denna och den nya gc- 
vägen samt mot Skogmursvägen (se figur 43). Impedimenta ytor mot 
Skogmursvägen vid parkeringen görs om till ytterligare parkeringsplatser 
som vintertid kan tas i anspråk för snöröjning. 

 

Kontor/lokaler, 3 resp 1-2 vån

Bostäder, 3 resp 2 vån

Bostäder, lokaler i bv, 3 resp 2 vån

Befintlig bebyggelse, 5 resp 1-2 vån  
 
Figur 42 Delområde A, skala 1:4000 

Skogmursvägen 

Söderbågen 
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Figur 43 Föreslagen bebyggelse vid Konsums parkering 
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Delområde B 

Bostäder, 3 resp 2 vån

Bostäder, lokaler i bv, 3 resp 2 vån

Offentlig yta, halvoffentlig, halvprivat/privat

Befintlig bebyggelse, 5 resp 1-2 vån

 
 
Figur 44 Delområde B skala 1:4000 

Andersbergs Centrum 

Skogmursvägen 

Söderbågen 

Västerbågen 

A 
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Analys 

Den uppsamlingsgata som ringar in och isolerar Andersberg dikterar 
strukturen. Området domineras idag av en bensinstation i korsningen samt 
av en idag nedlagda järnhandel. Bensinstationen är en aktiv punkt med 
butik, biltvätt och snabbmat men skulle komma att prägla omgivande 
struktur allt för påtagligt och flyttas i förslaget. Möjliga alternativa lokal-
iseringar är vid ICA Maxi (Sprängersleden) eller vid Gävletravet.  

Att tillföra stadsdelen bebyggelse som bättre efterfrågas av dagens 
näringsidkare är ett gensvar på handelns ändrade lokaliseringsmönster där 
förortscentrum väljs bort i konkurrens med mer tillgängliga lokaliseringar 
för bilburna kunder. 

Förslag 

För området föreslås en kvartersstruktur med ett halvslutet byggnadssätt. 
Bebyggelsen är till stor del utlagd på skogsmark, samt i viss mån på park-
eringsytor. Genom en ny infart till Andersbergs centrum vid områdets östra 
gräns blir detta mer tillgängligt. Gatuplanen utmed Söderbågen och Skog-
mursvägen utförs med lokaler i bottenvåningen. Kvarteret i den strategiska 
korsningen utförs med butikslokaler i gatuplan mot det lilla torget och med 
kontor i de övre planen. All bebyggelse har entréer mot gatan och eventuellt 
även mot gården.  

Ianspråktagandet av parkeringsplatser för bebyggelse motiveras dels av 
överdimensionering och dels av att flera mindre ytor för parkering går att 
finna på naturmark. 

Den befintliga cirkulationsplatsen ger acceptabla hastigheter i korsningen 
men ges en mindre radie i förslaget i syfte att göra rummet tätare och ytter-
ligare sänka hastigheterna. De nya gatorna kopplas till de 
befintliga säckgatorna för att integrera Andersberg bättre 
med omgivande strukturer (se fig 44). Den i bilden ost-
ligaste gatan kopplas ihop med Andersbergs centrum 
vilket gör detta mer tillgängligt för bilburna besökare. 
Många gator förses med kantstensparkering, trädplan-
tering i dubbla rader och i gaturummet integrerade cykel-
vägar. 

Bebyggelsen som uppförs i två till tre våningar är organ-
iserad i tydliga kvarter som sluter sig mot de mer trafik-
erade gatorna. Murar, plank och grindar definierar det 
offentliga rummet. Det största, norra kvarteret innehåller 
mot Skogmursvägen byggnader för verksamheter; butiker 
eller restauranger i gatuplan och kontor i de övre planen. 

Figur 45 Illustration av gatans disponering mot 
kvarteret 
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Ett enklare parkeringsdäck i samma kvarter sörjer för parkeringsbehovet. 
Vid korsningen skapas ett mindre torg mot vilket kontorets entré vänder 
sig. Denna entré sörjer för ca 5 000 m2 kontorsyta. 

På det smala kvarteret i söder uppförs tre punkthus med bostäder i två 
våningar, en typologi som motiveras av det grunda kvarteret och av stadens 
närmande gräns. 

Villabebyggelsen strax utanför bildernas (fig 51, 52) högra kant ger inte 
gatan någon vitalitet vilket kan kompenseras genom föreslagen bebyggelse 
med verksamheter i gatuplan i kombination med en dubbelsidig gc-väg. 
Gatans skärning gör att en del markarbete krävs för att skapa ett gatuplan i 
nivå med gatan. 

Trädplanteringen som tar i anspråk en del av gatan behövs för snöröjning 
vintertid.  

 
Figur 47     Skogmursvägen åt söder (perspektivpunkt A på fig 49) Figur 48     Samma vy med föreslagna volymer 

 

 
Figur 46 Blandad bebyggelse i ett halvslutet byggnadssätt (perspektivpunkt B på fig 49) 
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Område C 

Analys 

Delområde C utgör entrén till 
Gävle för trafikanter färdandes 
längs Skogmursvägen. För 
dessa passerar Andersberg lätt 
obemärkt förbi. Vägmiljöerna 
är gestaltatade utan hänsyn till 
varken fotgängare eller cyklister 
då Skogmursvägen och Vänd-
kretsen båda saknar trottoarer. 
Marken som i förslaget bebyggs 
är idag bevuxen av skog, men 
utan rekreativa kvalitéer.  

Trafiken är liten på Skog-
mursvägen söder om gatan 
Vinddraget, men med 70 km/h 
som skyltad hastighet blir 
bullernivåerna höga. 

Korsningen bör ha viss eko-
nomisk potential om bebygg-
elsen görs tillgänglig både för 
bilister och för fotgängare som 
vistas i närheten av Skogmurs-
vägens busshållplats. 

Kontor/lokaler, 3 resp 1-2 vån

Bostäder, 3 resp 2 vån

Bostäder, lokaler i bv, 3 resp 2 vån

Offentlig yta, halvoffentlig, halvprivat/privat

Befintlig bebyggelse, 5 resp 1-2 vån

 
Figur 49 Delområde C        Skala 1:4000 

Skogmursvägen Vändkretsen 

Vinddraget 

A 

B 
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Förslag 
Korsningen görs om till en cirkulationsplats som tillsammans med 

bebyggelse och gatans gestaltning tydligt markerar stadens början. Här 
växlar Skogmursvägen gestaltningsprincip; från väg till gata. Sektionen 
nedan illustrerar gaturummets disposition. Andersbergs säckgator förlängs 
och kopplas till Skogmursvägen och definierar på detta sätt en kvarters-
struktur.  

Punkthusen i tre våningar ger en mjuk början åt bebyggelsen och annon-
serar Andersberg som idag skyms av skog. Husen utformas med två lägen-
heter i bottenvåningen och tre i ovanvåningen vilket gör det möjligt att ge 
samtliga lägenheter sovrum mot en mindre bullerutsatt sida  

 

Figur 50  Sektion av Skogmursvägens mellersta del (punkt A på fig 49) 

Figur 51 Entrévy från söder längs Skogmursvägen (perspektivpunkt B på fig 49) 
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Beskrivning av förslagets konsekvenser 

Avsnittet syftar till att undersöka hur realistiskt och genomförbart för-
slaget är och om konsekvenserna är önskvärda, acceptabla eller kanske 
oacceptabla. För att täcka in olika aspekter av förslagets konsekvenser har 
en indelning i sociala, tekniska och ekonomiska konsekvenser gjorts. 
Beskrivningen är ingen miljökonsekvensbeskrivning i egentlig mening. 

Sociala konsekvenser 
De senaste årens större nyexploateringar har ofta knutit an till attraktiva 

miljöer. Förhållandet för Skogmursvägen är delvis annorlunda eftersom 
bebyggelsetillskottet direkt kommer att interagera med bl a skivhusområdet i 
Andersberg.  

Hur flyttkedjorna i förslaget kan se ut går inte att exakt bedöma. Generellt 
frigörs bostäder i mindre attraktiva områden då mer efterfrågade miljöer er-
bjuds, vilket ytterligare minskar områdenas attraktivitet då både offentlig 
och privat service drabbas av minskande underlag. Sett ur ett stadsdels-
perspektiv är det därför positivt att nya efterfrågade bostäder tillförs i när-
heten av de mindre efterfrågade. Stadsdelens totala befolkning riskerar där-
med inte att minska i samma omfattning som om omflyttningen sker till 
mer avlägsna stadsdelar.  

Möjligheten för en lokal bostadskarriär bör förbättras om tillskottet 
kompletterar det befintliga utbudet. Områdena är idag relativt homogena 
med avseende på upplåtelse- och bostadsformer. Ges tillskottet dessutom 
en variation med avseende på funktioner kan mer trygga miljöer erhållas 
under fler av dygnets timmar, vilket även gaturummens samlande bland-
trafikkoncept bidrar till. 

Livet som utspelas i stadsdelen uppstår i mötet mellan vistelse och rörelse. 
Här finns de boende som vistas i området med vänner, barn eller husdjur. 
De kan lokalt utföra sina vardagssysslor och i detta möta förbipasserande 
som inte bor i området. Många boende kommer även att göra sina inköp 
och vistas på sin fritid i andra delar av staden. Utöver transportfunktionen 
har det offentliga rummet även utrymme för vistelse vilket kan tillvaratas 
genom en medveten gestaltning och möblering. 

Den sociala integrationen kan antas förbättras jämfört med dagens 
situation där Skogmursvägen är en social vattendelare mellan Andersberg 
och det attraktiva Fridhem. Barn och vuxna ges i förslaget nya anledningar 
och möjligheter till att mötas. 
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Trafiken längs främst Skogmursvägen och Söderbågen ger upphov till 
bullernivåer som måste hamna på en hanterbar nivå för att ett kvalitativt 
socialt liv ska kunna äga rum. Nivåerna har längs Skogmursvägen norr om 
Väster- och Söderbågen 2003 uppskattats till mellan 56 och 60 dB och 
söder därom till mindre än 55 dB. Enligt gällande bullerriktvärden och 
enligt Boverkets förslag till riktlinjer innebär de aktuella bullernivåerna att 
bostadsbebyggelse kan uppföras i anslutning till gatan om en tyst sida er-
hålls längs norra Skogmursvägen och längs Söderbågen, vilket i kombi-
nation med hastighetsdämpande åtgärder bör möjliggöra goda ljudmiljöer. I 
övriga avsnitt krävs inga särskilda åtgärder. 

Ekologiska konsekvenser 
Förslagets ekologiska konsekvenser är komplexa och svåra att prognos-

tisera. Hållbarheten i stadsstrukturen hänger tätt samman med dess trans-
portbehov och tillgänglighet (fig 1). I förslaget blir tillgängligheten till 
tillkommande och befintlig bebyggelsestruktur hög respektive mindre låg 
vilket i kombination med god respektive förbättrad tillgänglighet för 
kollektivtrafiken bör resultera i ett relativt lågt transportbehov. Om inga 
strukturförändringar görs kan stadsdelen troligen komma att få ett stort 
transportbehov då det otillgängliga Andersbergs centrum eventuellt skulle 
komma att försvinna. Detta kan förslaget förhindra eller skjuta fram. 

Förslagets ekologiska hållbarhet kan jämföras med ett utbyggnadsscenario 
som bygger på bostäder uppförda på jungfrulig mark i ett attraktivt sjönära 
läge. Ett sådant alternativ torde inte vara orealistiskt men mycket mer 
energikrävande bland annat genom ett större bilberoende. 

Jämfört med den tidigare höga graden av centralisering genom koncen-
trationen av bostäder och service i Andersberg innebär förslaget en ökad 
decentralisering vilket kan leda till ett ökat transportbehov. I förslaget är 
dock lokalerna i huvudsak förlagda till kollektivtrafikstråken och bebygg-
elsen har en relativt stor täthet (se tabell på s 101). Förslaget bör minska 
behovet av externa handelsetableringar då befintlig och ny service görs mer 
tillgänglig. 

Den biologiska mångfalden blir sannolikt lägre genom att skogsmark 
exploateras. Denna förlust får vägas mot nyttan av en mindre energi-
krävande stadsstruktur. 
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Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget bör vara att verksamheter 

med måttliga lokalbehov ges nya attraktiva lokaliseringar. Det mer 
tillgängliga gatunätet gör att lokaler lätt kan nås av kunder som färdas från 
olika håll. Även Andersbergs centrum blir mer tillgängligt. Lokalt kan 
konkurrensen öka mellan nya verksamheter och de som redan finns etable-
rade i centrumet. Å andra sidan kan stadsdelen i sin helhet på en högre nivå 
bli mer attraktiv för kunder som idag vänder sig till andra handelsplatser.  

Gatan som gestaltningsprincip ger lokalerna en hög grad av tillgänglighet 
genom t ex kantstensparkering. Att sätta olika trafikslag i större kontakt 
med handeln genom t ex bättre annonsläge och möjliga impulsköp kan 
knappast ses som sammantaget negativt för det offentliga livet. 

Vilka verksamheter kan komma att intressera sig för lokalerna i förslaget? 
Det bör handla om verksamheter som varken ser centrum eller periferi som 
den självklara lokaliseringen och som behöver vara tillgängliga för olika 
trafikanter. Det kan även vara företag som behöver finnas nära bostäder 
och som önskar andra öppettider än 10-18. Det är verksamheter som söker 
lägre hyror än i centrum men som inte kräver det externa centrumets ytor. 
Här bör förmedlas varor som inte är dyrare än att impulsköp är möjliga. 

Tekniskt/ekonomiskt finns inga stora svårigheter som kan fördyra om-
vandlingen. Grundläggningsförhållandena förefaller vid en översiktlig be-
dömning vara goda och inga avancerade trafikanläggningar krävs. I något 
avsnitt kommer sprängningar att krävas vid grundläggning. Jämfört med 
den befintliga situationen försvinner en gångtunnel och ingen ny tillförs. 
Istället anordnas säkra passager i anslutning till hastighetsdämpande åt-
gärder som cirkulationsplatser vilka inte är särskilt kostsamma. Att Skog-
mursvägens befintliga vägbana utnyttjas för att skapa nya gc-banor är 
billigare än att anlägga dessa på jungfrulig mark. Trädplanteringarna längs 
befintliga väg- och gatuavsnitt bör vara mer kostsamma än vid nyanläggning 
eftersom gräv- och eventuellt sprängarbeten kan krävas. 

För att göra bostäderna attraktiva i konkurrens med t ex Alderholmen bör 
boendekostnaderna hållas nere. Kommunen har möjlighet att sälja marken 
billigt och genom exploateringsavtal säkerställa att detta kommer de boende 
till gagn.  

Sammantaget kan förslaget bättre påstås utnyttja gatans ekonomiska 
potential.  
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Slutdiskussion  

Efter den mer specifika konsekvensbeskrivningen följer här en diskussion 
kring principiella frågor som väcks av förslaget. 

Skogmursvägen med dess brister och potential är inget unikt område. 
Därför kan områdets omvandling komma att försvåras och fördröjas av att 
andra liknande väg- och gatumiljöer är i större behov av omvandling. Efter-
som inga ingående studier har gjorts kring Gävles övriga vägmiljöer är det 
osäkert om denna är den allra mest aktuella. Så till vida är områdets genom-
förande en fråga om kommunens interna prioritering och planering. Det 
kommunala planmonopolet ger kommunen möjlighet att styra olika exploa-
teringsföretag och alltså kanalisera efterfrågan till vissa områden.  

Förslaget har flera fördelar i ett genomförandeskede, speciellt ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv. Eftersom många städer efter de senaste 
decenniernas areella tillväxt behöver förtäta stadsstrukturerna efterlyses nu 
lämpliga exploateringsområden för en mer hållbar tillväxt. Då kommunerna 
i många fall är markägare kan förtätnings- och omvandlingsprojekt initieras 
och finansieras genom konvertering av impediment skydds- eller naturmark 
till kvartersmark, för att därefter säljas.81 Den del av det planerade gatu-
rummet som ligger utanför den befintligt belagda vägen kan tillföras 
kvartersmarken och iordningställas som förgårdsmark med halvoffentlig 
karaktär vilket ytterligare begränsar kommunens utgifter. 

Ett av de kanske mest påtagliga hindren för omvandling av den halv-
perifera gatan med omgivningar är dagens och framtidens prognostiserade 
trafikbullernivåer. Självfallet kommer även förtätningen i sig att generera 
ytterligare trafik. Det är av stor vikt att man i ett tidigt skede säkerställer att 
nivåerna är förenliga med gällande riktvärden. 

Trafiksäkerheten kan förefalla vara ett annat hinder för förslagets mer 
urbana utveckling. I dag är trafiksäkerheten i området inte ideal på grund av 
grova hastighetsöverträdelser och förekomsten av blandtrafik trots att 
Skogmursvägen i södra delen inte är utformad för detta. Förslaget innebär 
en kontrollerad blandtrafikmiljö där olika trafikslag ska kunna samexistera 
utan allvarliga konsekvenser.  

Den föreslagna omvandlingen är med ca 300 lägenheter och 14 200 m2 
lokalarea ett ansenligt bebyggelsetillskott för Gävle. I relation till den 
kommunalpolitiska målsättningen för befolkningsutvecklingen tillgodoser 

                                                 
81 Ett uppslag hämtat från Söderlind (1998). 
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exploateringen delvis bostadsbehovet under uppskattningsvis två års tid, 
eftersom förslaget knappast omfattar några villor. 

I samband med förslaget väcks ett antal frågor som kräver ytterligare 
utredning och bearbetning: Skogmursvägens vidare koppling mot de 
centrala delarna kräver en målmedveten bearbetning för att ge en god 
kontinuitet. Den framtida markanvändningen sydväst om E4 kommer att 
påverka Skogmursvägen antingen på ett positivt eller ett negativt sätt vilket 
noga bör utredas.  

Sammantaget finns ett antal motiv till att utveckla Skogmursvägen i 
enlighet med förslaget: 

 

Förbättrad urbanitet  Befintligt kollektivtrafikstråk 

Utveckling av områdets närservice Social integration  

Utveckling av ianspråktagen mark  Förbättrad trygghet 

Ökad hållbarhet  Hög genomförbarhet 

Förbättrad trafiksäkerhet  Behov av nya bostäder 

 

Avslutningsvis kan detta examensarbete påstås visa att den halvperifera 
staden ofta har goda möjligheter till att utvecklas och bli mer attraktiv. Där 
rätt förutsättningar finns med avseende på struktur och där trafiken har 
hanterbara miljöeffekter kan mer urbana miljöer skapas och därmed en mer 
hållbar stadstillväxt erhållas. Genom att möta den rurala vägen med den 
urbana gatan, så långt ut i stadslandskapet som möjligt, kan kvalitéer skapas 
som gör störningarna acceptabla. Detta arbetssätt förutsätter att den 
modernistiska trafik- och bebyggelseplaneringen i allt väsentligt överges för 
att ge utrymme åt en holistisk planering som har förmågan att identifiera en 
mångfald av anspråk på stadens samtliga delar.  
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