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Det är viktigt för Vägverket att öka och sprida kun-
skap om bebyggelseplaneringens effekter på trans-
porterna respektive trafikplaneringens effekter på
lokalisering av boende och näringsliv. Vägverket vill
därigenom bidra till ett transportsnålare samhälle,
möjliggöra samordning mellan olika transportsätt
och tillgodose tillgänglighet för alla trafikantgrupper.
Projekt, som redovisas i denna skriftserie, avser
Ramprojektet PV13 Transport- och bebyggelsepla-
nering i Vägverkets tidigare FoU-program. 

I denna rapport redovisas ett arbete som beskriver
två metoder för att ta fram bättre beslutsunderlag för
fysisk planering. Det ena konceptet är den så kallade
Nederländska tillgänglighetsplaneringen som testas i
Malmö. Den metoden bygger på ett system av trans-
portprofiler för olika företag och organisationer som
matchas mot olika stadsdelars tillgänglighetsprofiler.
Det andra konceptet är ett beslutsunderlag som redo-
visar tillgänglighet med hjälp av restidskvoter för
samtliga relevanta färdmedel. Därigenom kan res-
tidsjämförelser mellan olika färdmedel göras mellan
hem till arbetsplatser och livsmedelsbutiker. Detta
koncept har testats i Lund och Trollhättan. 

De analysmetoder som redovisas i denna rapport 
kan ge viktiga kunskaper för val av åtgärder enligt
fyrstegsprincipen. Det är en planeringsprincip för
hushållning med resurser och minskning av vägtrans-
portsystemets negativa effekter. Den innebär att åt-
gärder ska prövas i fyra steg och att man ska välja
åtgärder som med små insatser ger den avsedda effek-
ten före mer omfattande och kostsamma åtgärder.

Vägverket vill härmed överlämna denna rapport
som ett bidrag i arbetet med planering av städer och
tätorter i landet.

Per Lindroth
Chef för avdelning Samhälle
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Trivector Traffic AB har fått i uppdrag av Vägverket
att genomföra ett forskningsprojekt inom stads-
planering. Syftet med projektet är att konkretisera
två olika metoder som kan användas för att ta fram
bättre beslutsunderlag för fysisk planering. Det ena
konceptet är den så kallade Nederländska tillgänglig-
hetsplaneringen och testas i Malmö. Det andra kon-
ceptet är ett beslutsunderlag som redovisar tillgäng-
lighet med hjälp av restidskvoter för samtliga rele-
vanta färdmedel. Detta koncept testas i Lund och
Trollhättan. Metoderna bygger på användning av
geografiska data och genomförs med stöd av GIS. 

Projektet har genomförts av Trivector Traffic AB
under vår och sommar 2002. Tekn mag Pär Envall
(projektledare) och fil mag Jessica ter Schure har
skrivit huvuddelen av rapporten. Christer Ljungberg,
Björn Wendle samt Karin Neergaard har bidragit
med erfarenhet inom området. Alla arbetar på
Trivector Traffic AB.

Mats Carlsson på Vägverket har varit kontaktperson.
Information och data har insamlats från resp. kom-
mun där följande personer medverkat:

Stig Gustavsson Lunds kommun
Lars Brümmer Lunds kommun
Stefan Krii Malmö Stad
Fredric Palm Trollhättans kommun
Eva Möllborn Trollhättans kommun
Karin Westman Trollhättans kommun

Lund december 2002

Trivector Traffic AB
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Idag finns det inga bra beslutsunderlag för en gemen-
sam planering av trafik och bebyggelse. Inte heller
finns det några praktiskt användbara metoder på hur
vi kan mäta tillgängligheten i svenska städer. Detta
är Vägverket, Boverket, Kommunförbundet, Stads-
miljörådet och regering mer eller mindre överens om.
Därför har Vägverket finansierat denna studie som
syftar till att undersöka två metoder som ger ökad
kunskap vid stadsplanering. De två metoderna som
utvärderas är den nederländska ABC-principen samt
restidskvotsanalyser. I båda metoderna har GIS,
geografiska informationssystem, använts för analys
och presentation av resultat.

ABC-principen
Den ena metoden bygger på den Nederländska
planeringsprincipen, även kallad ABC-principen.
Metoden har använts i Nederländerna under hela
1990-talet och bygger på ett system med tillgäng-
lighetsprofiler för olika typer av företag och organi-
sationer. När företag flyttar eller nyetableras matchas
deras transportprofil med olika stadsdelars tillgäng-
lighetsprofiler. På så sätt placeras rätt företag på rätt
plats. I A-områden lokaliseras person- och besöksin-
tensiv verksamhet, i C-områden placeras verksamhe-
ter med få anställda på stora ytor, såsom lagerverk-
samhet, B-områden är ett mellanting. För att klassas
som ett A-område är det t.ex. nödvändigt med goda
kollektivtrafikförbindelser, medan ett typiskt C-
område ligger vid större motorvägsknutpunkter.

ABC-principen har applicerats på Malmö som har
drygt 260 000 invånare. Staden har delats in i zoner
beroende på om respektive stadsdel kan klassas som
A-, B- eller C-område. Tillgängligheten med kollek-
tivtrafik har varit grund för zonindelningen. 

Matchningen mellan A-områden och person- och

besöksintensiv verksamhet, såsom utbildningssektor
och handelssektor, har därefter gjorts. Malmö stad
anser att materialet visar en koppling mellan lokali-
sering av verksamheter/bostäder och kollektiv-
trafiken på ett tydligt sätt och att det tydligt framgår
vilka tätbefolkade områden som ligger utanför A-
zonen. Det är även viktigt att modellen gör skillnad
på olika standard inom kollektivtrafiken. Nyttan
med underlaget är att det kan lyfta upp kollektiv-
trafikfrågorna högre upp på dagordningen inom
planeringen.

Restidskvotsanalyser
Den andra metoden bygger på att tillgängligheten
mäts med hjälp av restidskvotsanalyser för bil, buss
och cykel. Restidskvoter redovisar oftast förhållan-
det mellan restiden med buss och bil. Restidskvoten
mellan buss och bil bör vara högst 2, vilket betyder
att bussresan tar 2 gånger så lång tid som samma
resa med bilen. Om kvoten är under 1 betyder det att
bussresan går snabbare än bilresan. Främst handlar
det om restidsjämförelser från hem till arbetsplatser
och livsmedelsbutiker. Analyser har gjorts för Troll-
hättan, 43 000 invånare, och Lund, 75 000 invånare. 

Restidskvoten mellan buss och bil är i alla under-
sökta resrelationer i båda städerna över 2, vilket
medför att bussen är det färdmedel med sämst till-
gänglighet. Cykeln är i många relationer ett mycket
bra alternativ till bilen, framförallt i Lund men även i
Trollhättan. Restidskvoten mellan cykel och bil lig-
ger under eller runt 2. I Lund är det inte ovanligt att
cykeln till och med är snabbare än bilen i många res-
relationer, vilket ger en restidskvot under 1. Detta
gäller t.ex. vid resor från centrum till stadens arbets-
platser och från några bostadsområden in till
centrum.

Sammanfattning



Både Trollhättans och Lunds kommun anser att man
inom kommunerna tidigare bara har haft en intuitiv
kännedom om förhållandena som redovisas här, och
att materialet ger ett förtydligande som inte har kun-
nat presenteras tidigare. 

Förslag till fortsatt arbete
Eftersom kommunerna ställer sig positiva till
metoderna finns det anledning att förankra
användbarheten av de två metoderna. Detta skulle
kunna genomföras med en bredare dialog med
professionella planerare, samt med medborgare och
intresseorganisationer.
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1.1 Vad krävs för att fatta beslut?
Det är sedan länge känt att städers och samhällens
fysiska struktur påverkar vårt behov av transporter
och vår tillgänglighet till olika funktioner. Utform-
ningen av våra städer har såväl sociala, ekonomiska
som miljömässiga konsekvenser. Men metoderna för
att kontinuerligt följa upp mål och redovisa tillstånd
för detta har, om inte saknats, varit så omständliga att
de inte använts i den praktiska fysiska planeringen.

Ett annat problem är att de indikatorer som an-
vänts för att beskriva samspelet mellan bebyggelse och
trafik ibland har varit starkt förenklade och därmed
riskerat att leda fel. Som exempel på detta kan nämnas
den forskning som Trivector Traffic AB har genomfört
på uppdrag av Vinnova. Här belyses och beskrivs de
målkonflikter som finns mellan olika trafikantgrupper
inom kollektivtrafiken. Ett exempel är att äldre ofta
söker korta gångavstånd medan andra trafikanter
söker kort restid och därmed få hållplatsstopp. 

En följd av bland annat den historiska bilanpass-
ningen av våra städer är att verksamheter lokaliseras
så att mångas tillgänglighet minskar. Till exempel
har det genomsnittliga avståndet från bostad till när-
maste livsmedelsbutik ökat med 10–20 % mellan
åren 1980 och 1995. Boverket och Vägverket (VV
1999:13) skriver att ”I de studerade översiktsplanerna
har mycket kraft fokuserats på att planera nytillkom-
mande bebyggelse. När det gäller att uppnå nationella
miljö- och trafiksäkerhetsmål är dock åtgärder inom
de befintliga områdena minst lika viktiga för målupp-
fyllelsen. Trots detta görs det enligt Boverkets
bedömning alltför få analyser avseende den befintliga
bebyggelsens miljö- och trafiksäkerhetssituation, vil-
ket gör att det över huvudtaget är svårt att rättvisande
beskriva måluppfyllelsen i kommunen.” Här finns
alltså ett stort behov av praktiskt användbara meto-
der att ta fram ett bra beslutsunderlag.

1.2 Syfte
Studien tar sin utgångspunkt i den praktiska planer-
ingens behov av enkla och kommunicerbara verktyg
och beslutsunderlag. En utvärdering genomförs av
två olika metoder som ger ökad kunskap om till-
gänglighetsaspekten vid stadsplanering. Det ena pla-
neringskonceptet är den så kallade Nederländska till-
gänglighetsplaneringen (ABC Location Policy). Det
andra konceptet är ett beslutsunderlag som redovisar
tillgänglighet med hjälp av restidskvoter för samtliga
relevanta färdmedel. Syftet är att minska glappet
mellan forskning och praktik när det gäller sampla-
nering av bebyggelse och trafik.

Eftersom syftet i första hand är att testa metoder-
na är inte analyserna heltäckande när det gäller de
olika orterna. Såväl fler, som djupare, analyser är
möjliga att genomföra med de båda metoderna, men
syftet har här varit att visa på användbarhet som
beslutsunderlag mer än att genomföra fullständiga
analyser för de undersökta orterna.

1.3 Rapportens upplägg
Rapporten är indelad i sju avsnitt. Först beskrivs en
bakgrund och problembild. Vi gör detta utifrån de
olika svenska politiska dokument, riktlinjer och
myndigheters samt andra inflytelserika aktörers syn
på hur trafiken i våra städer kan och bör utvecklas.
Syftet med detta avsnitt är att visa i vilken mån det
finns en medvetenhet bland svenska stadsbyggnads-
aktörer om för- respektive nackdelar med en gemen-
sam planering av bebyggelse och trafik samt vad
olika aktörer i så fall anser att det innebär i prakti-
ken. En spännande frågeställning är också om man
anser att dagens planering har en fungerande sam-
verkan mellan planering och förädling av transport-
systemet respektive bebyggelsen.
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Vi beskriver därefter erfarenheter från Nederländer-
na och Storbritannien. Dessa båda länder har sedan
en tid tillbaka arbetat aktivt med gemensamma poli-
cies, riktlinjer och metoder för den fysiska planering-
en av både trafik och bebyggelse. Syftet är att på ett
effektivt sätt kunna nå mål inom det transportpolitis-
ka området, till exempel genom bättre tillgänglighet,
och inom det miljöpolitiska området. Vidare är syftet
att förbättra livskvaliteten och boendemiljön i stä-
derna. Du som sedan tidigare är väl insatt i området
kan hoppa över detta avsnitt.

I efterföljande tre kapitel (kapitel 4–6) tillämpar vi
de utländska erfarenheterna i tre exempel. Först be-
skriver vi den Nederländska tillgänglighetsplanering-
en (ABC Location Policy) och vad den innebär för
Malmö. Därefter redovisar vi en metod med till-
gänglighetsmodellering, beräkning av restidskvoter
med färdmedlen cykel, buss och bil i Trollhättan
respektive Lund. 

I kapitel 7 redovisar vi våra slutsatser. Vilka för-
och nackdelar finns med de presenterade metoderna?
Vilken koppling finns det mellan de redovisade meto-
derna och Vägverkets fyrstegsprincip respektive
dagens översiktsplanering? Vilken kunskap har vi 
om förutsättningarna att implementera de olika
planeringsmetoderna? Vi redovisar här även kort-
fattat några synpunkter på erforderlig noggrannhet,
databehov, generalitet, överförbarhet och kostnads-
effektivitet.

I kapitel 8 redovisar vi avslutningsvis vårt förslag
till fortsatt arbete inom området.

1.4 Val av Malmö, Trollhättan och Lund 
som exempel

Exemplets makt är stor. För att på ett tydligt sätt
kunna förmedla vad de olika planeringsmetoderna
innebär har vi valt ett redovisa tre exempel. 

Valet av de studerade orterna har gjorts utifrån
följande perspektiv. Malmö, Trollhättan och Lund
representerar tre olika och i Sverige vanliga stads-
storlekar. Vi vill försöka testa tillämpningen på
städer med olika planeringsförutsättningar. I och
med storleksskillnaden har dessa tre städer mycket
olika förutsättningar för transportsystemen och hur
trafiken och bebyggelsen i städerna kan ordnas. 

Andra utgångspunkter har varit tillgången till geo-
grafisk data. Orterna vi har valt har alla kunnat till-
handahålla huvuddelen av de digitala kartor och de
dataattribut som behövs för studien. Vi har på detta
sätt kunnat minimera den tid i projektet som lagts på
ren administrativ handpåläggning av databaser. I
övrigt kan sägas att Trivector sedan tidigare har ett
etablerat samarbete med Lund och att Lund har ett
uttalat intresse av att utveckla sin översiktsplanering
i denna riktning. Trollhättan är en stad som planerar
för hållbar utveckling genom att minimera trafikar-
betet och samtidigt bibehålla viktiga tätortsnära
grönområden. Malmö är en stad i omvandling och
med en storlek som gör trängsel i transportsystemet
till en fråga på dagordningen.
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Stadsbyggandet kännetecknas av att många aktörer
har initiativrätt och att många olika beslut hör sam-
man och påverkar varandra. Till exempel kan man
genom att fatta beslut om att utveckla öde industri-
byggnader till bostads- och kontorsområden påverka
trafiksystemet. Kanske blir det protester från kring-
boende? Ändrar man bilparkeringarna kan det få
negativa följdeffekter för stadens handel. Det är
åtminstone en vanlig tes bland handelsmän, osv.

Till syvende och sist handlar den här forsknings-
studien om vilket planeringsunderlag som krävs för
att kunna fatta demokratiska beslut om hur din eller
min stad ska utvecklas. Som bakgrund beskrivs här
kort ett antal nyligen framlagda publikationer som
berör området. Vilka krav ställer egentligen offentli-
ga myndigheter på beslutsunderlagen och vilka pro-
blem identifieras i olika riktlinjer och publikationer?
Och till sist, vilka mål ska planeringen av staden och
dess trafik bidra till att uppnå?

2.1 Kommunförbundets skrift Lugna gatan!
Bakgrunden till Kommunförbundets skrift Lugna
gatan! (1998) är enligt författarna själva att kommu-
nernas trafik- och samhällsplanerare saknade en
aktuell handbok för att göra städernas gator
”trafiksäkrare, miljövänligare och samtidigt trivsam-
ma och estetiskt tilltalande” (sidan 3). De tidigare
publikationerna – TRÅD och ARGUS – är enligt
Svenska Kommunförbundet delvis inaktuella. Hand-
boken behandlar i första hand förnyelse av befintliga
gator med blandtrafik. Utformningsfrågor behandlas
endast på principiell nivå. Behovet av handboken
förstärktes enligt författarna då regeringen i juni
1997 förordnade att Vägverket under perioden
1998–2002 skulle anslå 1 miljard kronor i statsbidrag
till kommunerna. Syftet med anslaget var att under-

lätta åtgärder på det kommunala gatunätet för att
förbättra trafiksäkerhet och miljö.

Ambitionerna med publikationen begränsades
enligt 6 punkter i och med behovet av att få fram
”bästa möjliga planeringsstöd” redan under hösten
1998. Den första punkten slår fast att ”De mest ange-
lägna problemen finns på de gator där oskyddade
trafikanter och biltrafik blandas. Skriften är därför
fokuserad på förnyelse av befintliga blandtrafikgator.
Planering av gatunät för nya bebyggelseområden
behandlas ej”. Övriga 5 punkter beskriver avgräns-
ningar, att publikationen ej behandlar regeländringar
eller ekonomiska styrmedel, bilparkering och regler-
ingsbestämmelser. Skriften behandlar ej heller
elektronisk hastighetsanpassning, detaljutformning i
den lilla skalan eller risken att råka ut för brott och
överfall i stadsmiljön.

Metoden för att ta fram ett bra beslutsunderlag i
Lugna gatan! bygger på att man genomför en så kal-
lad trafiknätsanalys av olika trafikantgruppers
anspråk samt framtagning av en kvalitetsbedömning
för varje (bland)gata i en stad. Hörnstenar i kvalitets-
bedömningen är framförallt biltrafikens (önskade)
hastighet, graden av separering mellan olika
trafikantgrupper samt ett mått på gång- och cykel-
trafikens (önskade) möjlighet att korsa gatan på ett
trafiksäkert sätt som i sin tur är baserat på
biltrafikens hastighet (sidan 50). 

Det framgår inte av Lugna Gatan! i vilka avseen-
den de tidigare handböckerna TRÅD respektive
ARGUS är inaktuella. En tolkning kan vara att för-
fattarna avser den forskning som visar hur risken att
dödas vid en kollision mellan fotgängare och en per-
sonbil ökar drastiskt med motorfordonets hastighet i
krockögonblicket. Ett diagram ur forskning som
redovisar detta samband återfinns på sidan 22 i
Kommunförbundets skrift. Om det verkligen är detta
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författarna avser är oklart men det stämmer med
påståendet ”De mest angelägna problemen finns på
de gator där oskyddade trafikanter och biltrafik blan-
das”. Svenska Kommunförbundet förklarar dock
inte närmare för läsaren hur man kommit fram till
att det är just denna fråga som är det mest angelägna
problemet för att göra trafiken i våra städer ”säkra-
re, miljövänligare, trivsammare och vackrare”.

2.2 Stadstrafikuppdraget
Regeringen gav 1998-11-12 (Dnr K98/3286/SM)
Vägverket i uppdrag att ta fram underlag till stöd för
utarbetande av program och planer, som anger hur
kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken kan
stärkas och biltrafiken begränsas till år 2010 i lan-
dets större städer. Vägverket redovisar sitt uppdrag i
en skrift kallad Stadstrafikuppdraget (1999). I skrif-
ten ger Vägverket även sitt förslag på hur en mer
samordnad stads- och trafikplanering kan åstad-
kommas.

Enligt Vägverket fordrar de mål som Regeringen
satt upp i de transport- och miljöpolitiska propositio-
nerna, syftande till en hållbar utveckling, en mål-
medveten omställning av transportsystemet. Vad det
gäller målen för luftkvalitet och minskningen av kol-
dioxid måste de i huvudsak förverkligas genom
åtgärder på fordonen. Detta är dock inte i sig till-
räckligt för att begränsa biltrafiken i enlighet med
regeringsuppdraget. Med en omställning av
trafiksystemet menar Vägverket en långsiktig process
som kan indelas i tre steg: 

Steg 1. Påverkan och planering 
Steg 2. Genomförande av kommunala 

investeringar 
Steg 3. Införande av ytterligare styrmedel

I skriften säger sig Vägverket även enligt uppdrags-
givarens önskemål ge sitt förslag på hur en mer sam-
ordnad stads- och trafikplanering kan åstadkommas.
Det är emellertid inte helt enkelt för en utomstående
läsare att skilja ut dessa delar i förslaget. Några av de
punkter som har bäring på stadsplaneringen är dock
följande förslag till nya arbetsuppgifter: 

• Utveckling av metodik för kommunala transport-
strategier (förslagsvis i tre modellkommuner) som
kan samordnas med lokalt Agenda 21-arbete och
lokala åtgärdsplaner

• Framtagande av nyckeltal avseende trafikalstring
för olika typer av bebyggelselokalisering

• Utveckla tillämpningar och på annat sätt stimule-
ra till kompetenshöjning vad gäller användning av
GIS

• Utveckla verktyg för kommunal trafiksimulering

att användas för att kunna jämföra alternativa
lokaliseringar och för att göra konsekvensbeskriv-
ningar

Under rubriken Behov av underlagsmaterial beskrivs
bland annat ett behov av att göra kartdata och sta-
tistik tillgänglig för kommuner. Men även att man
ska bygga upp kompetensen att använda dessa för
analys genom lämpliga verktyg, t.ex. GIS. 

Övriga rubriker i avsnittet handlar om att ”utveck-
la transportfrågorna i översiktsplanen (transportstra-
tegier)”. Vägverket föreslår bland annat att konse-
kvensbeskrivningen i översiktsplanen ska utvecklas.
Trafikkonsekvenserna måste även beskriva effekten
på tillgänglighet för olika trafikantgrupper, speciellt
barn, äldre och funktionshindrade. Speciellt viktigt
är det enligt Vägverket att kunna belysa etableringar
av stora trafikalstrare samt investeringar i cykelsyste-
met. Liknande resonemang om behovet av att kunna
beskriva trafikalstring utifrån olika anläggningar
(bebyggelse) förs på en mer detaljerad nivå under
rubriken Utveckla konsekvensbeskrivningen i detalj-
planen.

Vägverket gör avslutningsvis en sammanvägd
bedömning av effekter på alla transportpolitiska mål
av de åtgärder man föreslår i steg 1 respektive steg 2.
Totalt sett har åtgärderna sammanlagt en stor poten-
tial vad gäller målen om tillgänglighet och god miljö
medan effekterna på regional utveckling är små.
Vägverket bedömer alltså att det går att genomföra
åtgärderna utan konflikt med målen sinsemellan.
Samtliga mål påverkas enligt Vägverkets bedömning
i positiv riktning, om än i olika grad.

2.3 Vägverkets årsredovisning 2001
Begreppet tillgänglighet definieras enligt Vägverkets
årsredovisning 2001 som hur lätt medborgare, när-
ingsliv och offentliga organisationer kan nå utbud
och aktiviteter. Det innebär att transporter ska kun-
na genomföras till önskade målpunkter med rimliga
transportuppoffringar, t.ex. i form av restid och
transportkostnad. Vägverkets samlade bedömning är
att tillgängligheten under det senaste decenniet inte
förbättrats. I bedömningen inkluderas tillgänglighet
via kollektiva färdmedel, funktionshindrades och
barns möjligheter att använda transportsystemet
samt trängsel i tätorter.

Vägverket har definierat ett antal målområden
inom området. Dessa avser tillgänglighet till viktiga
samhällsfunktioner med såväl motorfordon som
gång och cykel. Olika medborgares och näringars
krav ska tillgodoses. Barns och funktionshindrades
speciella krav ska beaktas. I årsredovisningen redovi-
sar Vägverket resultat för tre av målområdena, se
Tabell 2.1. 
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Tabell 2.1 Mål och resultat för år 2001.

Målområde Resultat

Andelen funktionshindrade som kan Delvis uppfyllt
utnyttja vägtransportsystemet skall öka.

Andelen barn som på egen hand kan Ej uppfyllt
utnyttja vägtransportsystemet skall öka.

Andel och antal resande till fots, med Delvis uppfyllt
cykel och med buss skall samman-
taget öka.

Under rubriken Förflyttningar till fots, med cykel och
med buss redovisar Vägverket underlaget för bedöm-
ningen av ovanstående mål. Vägverket hänvisar till
SCB: s resvaneundersökning, se figur 2.1. Där fort-
sätter trenden med ett ökat antal förflyttningar till
fots (21 procent av totala antalet resor) och minskat
antal resor med cykel (11 procent av totala antalet
resor). Antalet bussresor har i stort sett varit oför-
ändrat de senaste åren, 6 procent av det totala antalet
resor. Jämfört med 2000 har det dock sammantaget
skett en mindre ökning både vad gäller antal och
andel. Resterande andel är till största delen bilresor.

Under 2001 var andelen gång- och cykeltrafik av
persontransportarbetet i vägtransportsystemet var-
dera ca 2 procent, vilket är i stort sett samma andel
som 2000. Busstrafikens andel av detta persontrans-
portarbete var ca 8 procent, en svag ökning från
2000. Statistiken, som omfattar lokal och regional
busstrafik, långfärdsbuss och charterbuss, är dock
osäker. Totalt sett tyder statistiken på att antalet och
andelen resor till fots, med cykel och med buss har
ökat något under året. Förändringarna ligger dock
inom felmarginalerna. Vägverket ”gör ändå bedöm-

ningen att någon eller några delar av målet haft en
positiv utveckling, varvid målet anses delvis uppfyllt”.

Vägverket redovisar alltså tillgängligheten med
hur många resor som görs till fots, med cykel och
kollektivtrafiken samt hur stor andel av dessa resor
utgör av det totala antalet resor. Det framgår dock
inte för läsaren vilken medvetenhet som finns hos
Vägverket om för- och nackdelar med detta sätt att
mäta tillgänglighet. Med dessa data som grund går
det till exempel ej att visa omfattningen av de perso-
ner som tidigare hade sin livsmedelsbutik inom gång-
avstånd men där butiken har lagts ner och där perso-
nen därefter går till hållplatsen för att ta bussen. En
sådan längre resa och högre transportkostnad blir
istället ett positivt tillskott till måluppfyllelsen. Det
bör dock knappast vara regeringens avsikt med till-
gänglighetsmålet. Omvänt kan ökad tillgänglighet
till livsmedel innebära att kombinerade resor med
buss och cykel ersätts med en gångresa.  

2.4 Transportpolitiska och miljöpolitiska 
propositioner

Under hösten 2001 fattade Riksdagen beslut om
både en ny transportpolitisk inriktning och en miljö-
politisk inriktning. Här ges ett kort utdrag ur några
av regeringens skrivningar som berör stadsbyggna-
den och människors tillgänglighet till samhället med
hjälp av olika färdmedel. Beskrivningen gör ej
anspråk på att vara heltäckande.

I proposition 2001/02:20, Infrastruktur för ett
långsiktigt hållbart transportsystem fastställs de tidi-
gare 5 transportpolitiska målen om ett tillgängligt
transportsystem, hög transportkvalitet, säker trafik,
god miljö, positiv regional utveckling och ett sjätte,
ett jämställt transportsystem tillkommer. När det
gäller det nya etappmålet ger regeringen bland annat
följande exempel på vad det innebär. Beträffande
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skillnader mellan könen framstår det t.ex. som intres-
sant att uppmärksamma trygghetsaspekter eftersom
stationsmiljöer som upplevs som otrygga särskilt kan
begränsa tillgängligheten för kvinnor (sidan 28).

Det finns inget särskilt avsnitt som samlat behand-
lar trafiken i städer och regeringens förslag till Riks-
dagen i detta avseende. I de områden som berör stä-
ders trafiksystem och tillgänglighet ställs ett antal
etappmål upp (sidan 27):

• Tillgängligheten inom storstadsområden och mel-
lan tätortsområden bör öka

• Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig
för funktionshindrade

• Ett etappmål bör vidare vara att cykeltrafikens
andel av antalet resor ökar, särskilt i tätort

• Ett uppföljningssystem i form av mått och indika-
torer bör utvecklas för delmålen om tillgänglighet
och positiv regional utveckling

Under rubriken Åtgärder för ett hållbart resande ger
regeringen Vägverket tydliga direktiv att de bör arbe-
ta med åtgärder som påverkar efterfrågan på trans-
porter i riktning mot ett hållbart resande. Ett resande
som är effektivare, mer miljöanpassat och säkrare än
det individuella resandet med personbil. För att kun-
na åstadkomma detta räcker det inte med de traditio-
nella åtgärderna på utbudssidan av transportsyste-
met. Här krävs även påverkan på efterfrågan på
transporter. Åtgärder för ett hållbart resande, eller
Mobility Management, är en samlingsbeteckning för
ett brett spektrum av aktiviteter som syftar till att
påverka efterfrågan på transporter i riktning mot ett
samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart
transportsystem.

Vidare skriver man att åtgärder för ett hållbart
resande ofta syftar till:
• Att minska efterfrågan på transporter, t.ex. genom

att utveckla samhälls- och bebyggelseplanering
• Att minska det individuella resandet med person-

bil till förmån för mer miljöanpassade transport-
sätt, som gång-, cykel- och kollektivtrafik 

Under rubriken Ett planeringssystem för utveckling
av transportinfrastrukturen skriver regeringen i sin
bedömning (sidan 132) att ”Investeringar i infra-
strukturen bör planeras utifrån ett brett samhälls-
perspektiv och samordnas med utvecklingen inom
andra samhällssektorer. Senast 2010 bör fysisk pla-
nering och samhällsbyggnad grundas på program och
strategier för hur ett varierat utbud av bostäder,
arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så
att bilanvändningen kan minska och förutsättningar-
na för miljöanpassade och resurssnåla transporter
förbättras”.

I princip samma formulering används i regerin-

gens proposition 2000/01:130, Svenska miljömål –
delmål och åtgärdsstrategier (sidan 171). 

”Senast år 2010 skall fysisk planering och samhälls-
byggande grundas på program och strategier för hur
ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service
och kultur kan åstadkommas så att bilanvändningen
kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade
och resurssnåla transporter förbättras”

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö bör enligt
regeringens bedömning bl.a. innebära att den bebygg-
da miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad. Det är
även viktigt med ett varierat utbud av bostäder,
arbetsplatser, service och kultur för att alla människor
ska ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv så att
omfattningen av människors dagliga transporter kan
minskas. Vidare skriver regeringen att transporter och
transportanläggningar lokaliseras och utformas så att
skadliga intrång i stads- eller naturmiljön begränsas
och så att de inte utgör hälso- eller säkerhetsrisker
eller i övrigt är störande för miljön. Dessutom ska
miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet
finnas tillgängliga och förutsättningarna för säker
gång- och cykeltrafik ska vara goda.

2.5 Stadsmiljörådets förslag till agenda för sta-
den 
Stadsmiljörådet är ett forum som verkar för en god
stadsmiljö genom att stimulera till kunskapsutveck-
ling och debatt samt genom att uppmärksamma och
jämföra tendenser inom den svenska och den inter-
nationella bebyggelseutvecklingen. Rådet är knutet
till Boverket och består av ett 15-tal ledamöter utsed-
da av regeringen. 

I den korta programskriften Förslag till agenda för
staden (mars 2002) beskriver Stadsmiljörådet hur
svenska städer står inför ett vägval. Med förslaget till
agenda för staden vill rådet bidra till debatten om
vad som krävs för att svenska städer ska kunna häv-
da sig mot andra städer i Europa, när det gäller att
attrahera boende och företag. Rådet ställer också
frågan om det inte är dags för stadspolitik i Sverige,
där alla de olika politikområden – som vart och ett
för sig har stor inverkan på våra städers framtid –
förenas.

I punkt 2 av totalt 6 punkter skriver Stadsmiljö-
rådet att ”stadens struktur är avgörande för en håll-
bar samhällsutveckling”. De senaste femtio åren har
städerna vuxit ut över sina bräddar och omvandlats
till oöverskådliga stadslandskap. Bilen har tagit allt-
mer utrymme, planeringen har funktionsuppdelat
staden i olika områden, utrymmesstandarden har
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ökat. Många städer har blivit dubbelt så stora utan
att befolkningen vuxit nämnvärt. Samtidigt har
stadsbygden blivit alltmer resursslösande, förlorat
social sammanhållning och ekonomisk dynamik. Nu
är det dags att åter samla staden och ge den en lätt-
förståelig struktur med mänsklig skala. Det gynnar
en kostnadseffektiv infrastruktur i väg- och lednings-
nät och ett effektivt utnyttjande av skolor och andra
offentliga lokaler. Det reducerar kostnaderna för
samhällsservicen och minskar bilberoendet.

Det betyder enligt Stadsmiljörådet bl.a. att:

• Staden ska byggas inåt. Komplettering inom
befintliga stadsområden bevarar naturresurser,
gynnar ekonomiska investeringar och sociala nät-
verk. Parker och lekplatser ska sparas, men grå-
mark såsom övergivna industritomter och dåligt
utnyttjad trafikmark kan ges ny användning.
Genom att bygga staden inåt bevaras naturmark
utanför bebyggelsen för rekreation och biologisk
mångfald.

• Befintlig infrastruktur ska utnyttjas i första hand.
Befintliga väg-, spår- och ledningsnät ska utnyttjas
så långt möjligt. En tätare bebyggelse minskar
biltrafiken och gynnar kollektivtrafik, gående och
cyklande. Samtidigt blir det ett bättre underlag för
butiker, skolor och service. Nya trafikalstrande
anläggningar ska ligga vid kollektivtrafikens knut-
punkter.

• Tillgänglighet ska vara den ledande principen – inte
framkomlighet och hastighet. Alla ska kunna ta sig
dit de vill på egen hand och utan att behöva vara
beroende av bil. Barn ska kunna komma till skolan
och fritidsaktiviteterna, utan att behöva skjutsas i
bil. Funktionsnedsättning får inte vara ett hinder
att besöka offentliga byggnader och platser. Alla
ska kunna ta sig till butiken på egen hand.

Stadsmiljörådet gör också en koncentrerad historie-
beskrivning över 1900-talets stadsbyggande. Det är
först under det senaste århundradet som stadsbygden
utökats kraftigt. Modernismen var ett genombrott
för goda och hälsosamma levnadsförhållanden för
hela den svenska befolkningen. Vi fick bra bostäder,
barnsäker utemiljö, ljus, luft och grönska. Samtidigt
raserades mycket av det kulturarv och den stadskul-
tur som är en del av vår civilisation. Staden förändra-
des, från den täta och komplexa staden till den glesa
och funktionsuppdelade stadsbygden. Vi fick
bostadsområden, industriområden, förortstorg och

friluftsområden. Den gamla staden blev bara en av
öarna i denna arkipelag. Bilen blev det dominerande
färdsättet. 

Stadsbygdens förändring följer den ekonomiska,
tekniska och sociala utvecklingen, men den påverkas
också av medveten politik. Stadsbyggandet under det
gångna seklet följde de principer som formulerades i
reaktion mot det tidiga 1900-talets förhållanden.
Stadsmiljörådets analys avslutas med att sedan dess
har Sverige förändrats åtskilligt både socialt och eko-
nomiskt. ”Nu är det dags att också se över principer-
na för stadsbyggandet och ta upp diskussionen om
Sverige behöver en stadspolitik.”

2.6 Boverkets skrift Stadsplanera – istället för 
trafikplanera och bebyggelseplanera

Utan trafik ingen stad. Staden och trafiken är inte
motpoler; de förutsätter varandra. Trafiken måste
därför lösas genom att man anlägger en helhetssyn
på staden. Detta är enligt Boverket en av utgångs-
punkterna i STADSPLANERA – istället för
trafikplanera och bebyggelseplanera (2002).

Att stadsplanera innebär enligt skriften att männi-
skors vardagsliv och de unika kvaliteter som finns i
varje stad måste vara den ständiga ledstjärnan i arbe-
tet. Visionen är den blandade och attraktiva staden
för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollek-
tivtrafik och där även biltrafiken fungerar. Målet är
att gå i riktning mot den hållbara staden med ett
långsiktigt hållbart transportsystem, från normernas
mot riktningarnas epok. Det är också att uppnå
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

I boken lyfter Boverket fram fem ansatser och
metoder tänkta som ett led i att uppfylla stadsvisio-
nen. Det innebär en stad som inbjuder till att gå eller
cykla. Och där man lätt och bekvämt kan ta bussen,
spårvagnen eller tåget. De gånger vi använder bilen
ska vi också kunna förflytta oss på ett tryggt och
säkert sätt, men på människornas och stadens vill-
kor. De fem ansatserna är:

1. Utgå från stadens gestaltning och identitet
2. Utgå från närhet så att man kan gå och cykla
3. Utgå från kollektivtrafikens möjligheter och

konkurrenskraft
4. Utgå från trafiksäkerhet och trygghet 1

5. Utgå från en öppen och jämställd planerings-
process i samverkan

Det är främst i ansats 2 och 3 som aspekter på
beslutsunderlag inom området tillgänglighet fram-
träder. I ansatsen om närhet pekar Boverket på
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behovet att planera för gång- och cykeltrafik.
”Bebyggelsens struktur och de inbördes sambanden
mellan bostäder, skolor, arbetsplatser med mera läg-
ger grunden för hur hållbart stadens transportsystem
kan bli. Detta faktum har varit sorgligt negligerat i
planeringen. […] Närhet har ett värde i sig. Närhet
inbjuder till att gå och cykla och gör därigenom sta-
den mer tillgänglig och miljövänlig. 

Boverket skriver vidare att ansatsen innebär att
inför ”varje lokaliseringsbeslut studera vad en
föreslagen placering innebär för stadens förflyttning-
ar. Man bör fråga sig om det blir lättare, tryggare och
bekvämare att gå och cykla. finns det till exempel
gator som är öde på kvällen och där nya bostäder
skulle göra gatan till ett gång- och cykelstråk?”

I ansatsen om kollektivtrafiken beskrivs hur
bebyggelsen och kollektivtrafiken måste anpassas
till varandra. För att få fler bilister att välja tåget,
bussen eller spårvagnen är det därför angeläget att
minska restiden så att skillnaden blir så liten som
möjligt. Boverket skriver om beslutsunderlag ”där
man med hjälp av GIS kan räkna på så kallade res-
tidskvoter, det vill säga hur lång tid det tar från dörr
till dörr med olika färdmedel”. Ett exempel från
Växjö som visar hur detta kan göras finns också
med i boken. 

Kollektivtrafikens konkurrenskraft kan enligt
Boverket beskrivas på olika sätt. Till exempel som
förhållandet mellan antalet arbetsplatser som nås
från en stadsdel inom en viss tid med buss respektive
med bil, alternativt hur många boende som nås inom
en viss tid med respektive transportmedel. De mått
som man då får fram beskriver både trafiksystemets
uppbyggnad och stadens fysiska struktur. Ett gemen-
samt strategiskt mål för bebyggelse och trafik kan på
så sätt formuleras enligt författarna. 

Trots ovanstående råd och förslag är STADSPLA-
NERA enligt författarna ingen handbok där det står
hur man ska göra. Det är snarare en kunskaps- och
inspirationsbok som resonerar kring hur man kan
göra och som också visar hur ett antal kommuner
har gjort. Boken vill visa på handlingsalternativ som
leder till en sammanhållen stadspolitik.

2.7 Avslutning
Flera av de här utvalda publikationerna har en lik-
nande problembeskrivning. De är utgivna av olika

offentliga myndigheter eller organ. Alla berör
trafiken i våra städer och staden som livsmiljö i stort
men från olika utgångspunkter.

Problembeskrivningarna i Boverkets, Stadsmiljö-
rådets och regeringens publikationer är mycket lika
varandra. De betonar alla vikten av ett varierat
utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur,
vilket är en motsats till det tidigare planeringsidealet
med funktionssegregering. 

Samtliga publikationer förutom Lugna Gatan! dis-
kuterar eller redovisar exempel på vilka krav på
beslutsunderlag som krävs för att följa, förutspå och
handla i enlighet med målen. Lugna gatan! skiljer ut
sig eftersom den mycket tydligt redovisar en metod
för att ta fram ett beslutsunderlag för att fatta beslut
om trafiksäkerhetsåtgärder på det man kallar bland-
trafikgator. 

Det kan ses som en paradox att det som Lugna
Gatan! definierar som vårt största trafiksäker-
hetsproblem är det som regeringen tydligt pekar ut
som ett mål att skapa mer av. Gator med ett varierat
utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur
där gång, cykel-, bil- och yrkestrafik måste samsas.
Regeringen skriver i sina miljöpolitiska och trans-
portpolitiska propositioner att syftet med detta är att
alla människor ges möjlighet till ett rikt och utveck-
lande liv, eller om man så vill bättre tillgänglighet till
samhället. Ett andra syfte är att förbättra förutsätt-
ningarna för miljöanpassade och resurssnåla trans-
porter. Nedan visas återigen det aktuella utdraget ur
regeringens proposition 2000/01:130, Svenska miljö-
mål – delmål och åtgärdsstrategier (sidan 171).

”Senast år 2010 skall fysisk planering och samhälls-
byggande grundas på program och strategier för hur
ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service
och kultur kan åstadkommas så att bilanvändningen
kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade
och resurssnåla transporter förbättras”

Varken Regeringen, Boverket, Stadsmiljörådet, Väg-
verket eller Svenska Kommunförbundet kan dock
peka ut hur ett bra beslutsunderlag för att åstadkom-
ma detta ser ut. Det ger stöd åt behovet av denna stu-
die och fortsatta studier som syftar till att utveckla
beslutsunderlaget för gemensam planering av trafik
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Nederländerna och Storbritannien har i respektive
land sedan ett antal år arbetat aktivt med gemensam-
ma policies, riktlinjer och metoder för den fysiska
planeringen av både trafik och bebyggelse. Syftet är
att på ett effektivt sätt kunna nå mål inom såväl det
transportpolitiska området, till exempel högre till-
gänglighet, som inom det miljöpolitiska området. I
detta avsnitt behandlar vi först den nederländska
fysiska planeringen, eller ABC-principen som den
också kallas. Därefter beskrivs EU-projekten Trans-
land och Optimum ur ett tillgänglighetsperspektiv.

3.1 Fjärde programmet för fysisk planering, 
Nederländerna

ABC-principens syfte är att öka tillgängligheten i
städer och minska miljöpåverkan från transporter.
Genom att förbättra möjligheten att gå, cykla och
framförallt åka kollektivt till arbetsplatser och till
viss del också service kan stadsplaneringen bidra till
att minska tillväxttakten av biltrafikarbetet och vita-
lisera stadskärnornas liv.2 ABC Location Policy eller
The right business at the right place gör detta genom
ett system med tillgänglighetsprofiler för olika typer
av företag och organisationer. När företag flyttar
eller nyetableras matchas deras transportprofil med
olika stadsdelars tillgänglighetsprofiler. På så sätt
kan rätt företag lokaliseras på rätt plats. ABC-prin-

cipen introducerades 1988 i Nederländernas plan-
lagstiftning (Wet RO) och finns beskriven i Neder-
ländernas Fjärde nationella program för fysisk pla-
nering. Det fjärde programmet för fysisk planering
utkom 1990 och var fram till 2000 den gällande
nationella policyn.  

ABC-principen introducerades efter en kraftig
ökning av antalet kontor utmed vägnätet och har
därefter inarbetats i regionala planer3. Regionerna
har sedan börjat använda ABC-principen som ett
verktyg för att följa upp och övervaka markanvänd-
ningen i kommunerna. 

Transport- och tillgänglighetsprofiler
Transportprofilerna (mobility profiles) är indelade i
olika typer av företag med jämförbara transport-
behov, se Tabell 3.1. De huvudsakliga kriterierna är
personintensitet (antal anställda per lokalyta), trans-
portbehov hos anställda (bilberoende i samband med
tjänsteärenden), besöksfrekvens (antal besökande
per lokalyta) och behov av godstransporter4. Målet
är att matcha transportprofilerna med tillgänglig-
hetsprofilerna – att finna rätt företag för rätt plats. 
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3. World Bank (2000) Relationship between urban land use planning, land markets, transport provisions and welfare of the 
poor. Final report to World Bank (Cities on the move, A World Bank Urban Transport Strategy Review). NEA Rijswijk, 
The Netherlands, August 2000. Sid: 29–31 http://worldbank.org/.

4. Verroen, E.J, de Jong M.A., Korver W. & Jansen G.R.M. (1990); Mobility profiles of companies and public facilities; 
INRO-TNO; Research report nr. 1990-03; Delft; July 1990.



Tabell 3.1 Matchning av transportbehov/karaktäristik och 
tillgänglighetsprofiler.

Lokalisering A B C

Personintensitet Intensiv Medel Extensiv

Bilberoende vid Låg Medel Hög
tjänsteärenden

Besöksfrekvens Intensiv Medel Emellanåt 

Behov av gods- Låg Medel Hög
Transporter

Tillgänglighetsprofilerna delas in i A, B och C-områ-
den, se Tabell 3.2. A-områdena har mycket god till-
gänglighet till kollektivtrafiken. B-områdena har
rimligt god tillgänglighet med kollektivtrafik och
med bil medan C-områdena är typiska bilorienterade
lägen. R(est)-områden har dålig tillgänglighet till
både kollektivtrafiknätet och vägnätet.

Placeringen av olika företag i de tre lokaliserings-
grupperna kan inte ske med helt låsta kriterier 5. En
del företag kommer inte helt och hållet kunna inrym-
mas inom en och samma kategori. Tillämpningen
måste därför inrymma en viss flexibilitet. 

Tabell 3.2 Exempel på klassificering av olika verksamheter 
enligt ABC-principen. (Ministry of Housing, 
Physical Planning and Environment, 1991).

Typ av verksamheter

A-lokalisering Kontor, serviceindustri, detaljhandel,
kommersiell service, myndigheter och
kommunala kontor, utbildningsinstitutio-
ner och skolor med mer än lokalt upptag-
ningsområde, kulturlokaler, sjukvård.

B-lokalisering Grossisthandel, bilorienterad kommersiell
service, transportfirmor, uthyrningsfirmor,
klädindustri, grafisk industri, sport och
fritidsanläggningar, 

C-lokalisering Petroleumindustri, trä- och möbel-
industri, kemisk industri, pappersindustri,
viss bilorienterad grossisthandel, trans-
portföretag, bilberoende serviceföretag,
produktionsenheter inom offentlig
förvaltning

I A-områden lokaliseras besöks- och personintensiva
verksamheter såsom kontor, handel, banker, sjukhus
och kulturlokaler. B-områdena är ett mellanting. C-
områdena är platser dit man lättast tar sig med egen
bil. Hit lokaliseras personextensiva verksamheter
som lagerlokaler, ytkrävande tung industri och väg-
transportföretag.

För att förstärka effekten av ABC-principen
kombineras matchningen av transport- och tillgäng-
lighetsprofilerna med parkeringsnormer för A- och
B-lokalisering, se Tabell 3.3. Den goda kollektiv-
trafiktillgängligheten i dessa områden gör att många
anställdas och besökares resor sker eller kan ske med
detta färdmedel. Tanken är att den extensiva mark-
användningen för bilparkering kan minska och mar-
ken frigöras för effektivare användning såsom fastig-
heter för bostäder och verksamheter. Flera förslag
till hur prissättning och reglering av parkering på
offentlig platsmark har också tagits fram av det
Nederländska Transportministeriet. I tabellen nedan
visas ett exempel på parkeringsnormer, dessa är dock
ej obligatoriska.

Tabell 3.3 Förslag till parkeringsnormer för olika områden i 
Nederländerna. Observera att riktlinjerna avser 
maximalt antal bilparkeringsplatser som får till
handahållas. Siffran 1:10 står för en bilparkerings-
plats per tio anställda.

Randstad* och andra 
urbana regioner Övriga områden

A-lokalisering 1:10 1:5

B-lokalisering 1:5 1:2,5

C-lokalisering Ingen rekommen- Ingen rekommen-
derad maxgräns derad maxgräns

* Randstad – området kring Amsterdam, 
Rotterdam och den Haag

ABC-principen är alltså tänkt att fungera på två sätt.
Först och främst genom att hitta rätt plats för ett
företag som ska flytta eller nyetablera en anläggning
eller kontor. Men också genom att tydliggöra beho-
vet av ökad tillgänglighet på de platser där glappet
mellan företagens transportprofiler och områdets
tillgänglighet är stort (bättre kollektivtrafik etc.).  

20 Två metoder

5. Ministry of Housing, Physical Planning and Environment. Ministry of Transport and Public Works samt Ministry of 
Economic Affairs (1991) The right business in the right place, VROM 91111/4-91.



3.2 Femte programmet för fysisk planering, 
Nederländerna

År 2000 fastställdes det Femte programmet för fysisk
planering i Nederländerna 6. I programmet har förfat-
tarna bl.a. behandlat det fjärde programmets styrkor
och svagheter. Denna utvärdering har sedan legat till
grund för det nya programmet. Den viktigaste styr-
kan i det fjärde programmet var tydliga koncept, vil-
ket gjorde det relativt lätt att kommunicera dem till
kommuner, län och den privata sektorn. 

Det har emellertid visat sig att en del av koncepten
har varit svåra att implementera, trots tydligheten.
ABC-principen har applicerats på drygt en tredjedel
av all ny företagsplacering under det fjärde program-
mets tid, vilket anses vara en för liten del. Vad detta
beror på tas inte upp i rapporten. Dessutom har det
visat sig att effekterna av lokaliseringsprincipen på
trafikflödena har varit små. Utvärderarna anser att
mobilitet skapas av många faktorer som inte kan
påverkas av fysisk planering och som är starkare än
effekten av fysisk planering. Trots detta vill man inte
helt förkasta de olika koncepten som har legat till
grund för det fjärde programmet.

I det femte programmet fokuserar regeringen
något mindre på den fysiska planeringen av de urba-
na delarna i landet, och säger att det behövs mer kon-
troll vid ny bebyggelse i de perifera delarna. Funk-
tionsblandning anses fortfarande oerhört viktigt,
men istället för att rekommendera nybyggnation
anser regeringen det allt viktigare med förtätning.
Därför kallas det femte programmet för ”Making
space, sharing space”. ABC-principen kommer inte
att finnas kvar i det nya programmet som ett enskilt
koncept, utan modifieras och integreras i andra delar
av programmet. Regeringen har som mål att inte
skapa en alltför rigid plattform för kommuner och
provinser att stå på, utan har ställt upp ett motto för
implementeringen –”Centralised when necessary,
decentralised whenever possible”.

3.3 Planeringspolicy 13, Storbritannien
I mars 2001 introducerades den nya planeringspoli-
cyn för transporter i Storbritannien 7. Denna så kalla-
de Planeringspolicy 13 har tre syften:

• Befrämja hållbara transportval för både männi-
skor och gods

• Öka tillgängligheten till arbete, affärer, fritidsaktivi-
teter och service med kollektivtrafik, gång och cykel

• Reducera resbehovet, speciellt med bil

Enligt policyn spelar den fysiska planeringen en
mycket stor roll för att transportstrategin ska lyckas.
Genom att påverka lokalisering, skala, täthet, ut-
formning och funktionsblandning kan den fysiska
planeringen hjälpa till att reducera resbehov och
reslängd, samt göra resandet säkrare och lättare med
kollektivtrafik, gång och cykel. För att kunna för-
verkliga de tre målen bör de lokala myndigheterna
bl.a:
• Aktivt verka för mer kollektivtrafikresande
• Lokalisera besöksintensiv verksamhet i lokala

centra för att de ska vara tillgängliga med cykel
och gång

• Bygga nya bostadsområden inom befintliga stads-
områden samt förtäta ytterligare i områden med
hög tillgänglighet med kollektivtrafik, gång och
cykel

Det är inte bara Planeringspolicy 13 som behandlar
vikten av en integrerad trafik- och fysisk planering. 
I Planeringspolicy 3 – Housing – från 1999 står det
tydligt att vid ny bostadsbebyggelse skall de lokala
myndigheterna följa en specifik sekvens vid sökning
efter nya exploateringsmöjligheter. Sekvensen inleds
med förtätning i redan bebyggda områden och bygg-
nader i städer, följt av bebyggelse i ytterområden och
slutligen ny bebyggelse runt noder i korridorer med
goda möjligheter till kollektivtrafikresande. Detta
har även hämtats in i Planeringspolicy 13. 

Själva ABC-principen nämns inte i Planerings-
policy 13, men konceptet finns ändå med. Lokala
myndigheter skall:
• Bygga eller t.o.m. flytta person- och besöksinten-

siv verksamhet i/till områden med goda möjlighe-
ter till kollektivtrafikresande. Detta gäller kontor,
affärer, sjukhus och konferensanläggningar. På så
sätt försäkrar sig myndigheten om att markan-
vändningen blir effektiv. Men det är lika viktigt
med funktionsblandning, så därför ska det även
finnas bostäder i dessa områden.

• Bygga eller t.o.m. flytta verksamhet som inte
behöver nås med kollektivtrafik i/till områden där
det inte finns kollektivtrafik.

Vid nyexploatering som kommer att påverka trans-
portbehovet, skall en transportutvärdering (Trans-
port Assessment) genomföras. För större projekt ska
utvärderingen illustrera tillgängligheten till platsen
med alla transportmedel och den sannolika fördel-
ningen mellan de olika färdmedlen. Den ska också
beskriva olika åtgärder som förbättrar tillgänglighe-
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ten med kollektivtrafik, gång och cykel, för att mins-
ka parkeringsbehov och transporteffekter.

Planeringspolicy 13 är starkt inriktad på att funge-
ra som ett stöd för de lokala myndigheterna. Ett vik-
tigt budskap i dokumentet är att de lokala myndighe-
terna måste ta en mer proaktiv ansats för att integre-
ra fysisk planering och transporter. 

3.4 EU-projektet TRANSLAND 1999
TRANSLAND är ett EU-finansierat projekt med
syfte att identifiera ”best practices” för en integrerad
planering av bebyggelse och trafik. Fokus ligger på
det man kallar innovativa policies, bland dessa den
Nederländska ABC-policyn. Projektet ger också för-
slag till fortsatt forskning inom området. Projektet
pågick under perioden januari – december 1999. Del-
tagare var ett konsortium av konsulter och forskare
från Storbritannien, Frankrike, Nederländerna,
Tyskland och Italien.

Slutsatser om ABC-principen
Enligt TRANSLAND har det Nederländska koncep-
tet med mobilitets- och tillgänglighetsprofiler och
den grundläggande principen ett brett stöd bland
planerare på lokal nivå. TRANSLAND konstaterar
att i de mer urbaniserade områdena finns mycket
intressanta fall och generellt har ABC-policyn fram-
gångsrikt reglerat offentliga och privata investering-
ar för infrastruktur och kollektivtrafik, speciellt i
städer. Sammanfattningsvis verkar ABC-policyn
också fungera som bäst när den används parallellt
med ett paket av andra åtgärder inom såväl transport
som markanvändning. Denna tes stöds också av
andra. Det är tydligt att ABC-principen endast är
lyckosam om den kombineras med andra samtidiga
åtgärder och styrmedel såsom vägavgifter och par-
keringsstyrning och om förbättringar av kollektiv-
trafiken vidtas samtidigt 8.  

Påverkar bara nybyggnation
ABC-principen påverkar naturligtvis endast lokali-
seringen av ny bebyggelse och inte befintlig. När
lokaliseringspolicyn utvärderas i nationella siffror
blir effekten på kort sikt därav begränsad. För att
rätt företag ska hamna på rätt plats krävs två grund-
läggande saker. Först och främst ska det finnas eller
skapas tillräckligt många lediga lokaler eller ytor att
bebygga. För det andra ska företag och organisatio-
ner vilja flytta till A-platser.

Enkelhet en styrka och svaghet
Systemets enkelhet är både dess styrka och dess svag-
het. Det är enkelt att förmedla till andra men det finns
också kritik mot att ABC-principen är för fyrkantig
och borde innehålla fler nivåer och större upplösning.
En mer grundläggande kritik berör dock det faktum
att företagskategorin inte ger tillräcklig förklaring till
besökares och anställdas färdmedelsval. Färdme-
delsvalet verkar istället enligt TRANSLAND vara
mer beroende av de anställdas individuella preferen-
ser. Utgångspunkten bör därför enligt TRANS-
LAND vara ”mobilitetsprofiler” för individer. Man
förklarar dock inte vidare vad man avser med detta.

Allvarlig kritik mot implementering 
och ansvarsfördelning
Implementering och övervakning av ABC-policyn
var ursprungligen tänkt att genomföras av de nya
regionala organen i Nederländerna som även omfat-
tade kollektivtrafikhuvudmännen. Detta genomför-
des dock endast i en del av storstadsregionerna.
Enligt TRANSLAND gjorde de institutionella förut-
sättningarna att utrymmet för de regionala myndig-
heterna begränsades. Det är tydligt att de organisa-
toriska aspekterna kan spela stor roll för vilka förut-
sättningar som finns för att tillämpa ABC-policyn i
olika länder. När det gäller implementeringen av
ABC-principen finns det enligt TRANSLAND en
befogad och allvarlig kritik och därför förutspår för-
fattarna en förändring från en vertikal styrning från
nationell nivå till att större ansvar läggs hos regioner-
na. Ett problem är också att ABC-principen ger liten
effekt på kort sikt vilket är naturligt för åtgärder som
rör markanvändningen. För beslutsfattare kan där-
för tillämpningen uppfattas som mindre angelägen
relativt andra åtgärder. 

Mer om TRANSLAND-projektet kan du läsa på
(April 2002): www.inro.tno.nl/transland/   

3.5 EU-projektet OPTIMUM 2001
Man säger att OPTIMUM tar vid där TRANS-
LAND slutar. En av slutsatserna i TRANSLAND är
att ABC-policyn fungerar som bäst när den används
parallellt med ett paket av andra åtgärder. Syftet med
OPTIMUM är att finna sätt att främja hållbara
transportmedel inom ramen för stadsplaneringen. En
av frågorna man ställer sig är hur regionala myndig-
heter kan bidra till att integrera Mobility Manage-
ment i den fysiska planeringen. 
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Deltagare var ett konsortium av konsulter samt loka-
la och regionala myndigheter från Belgien, Storbri-
tannien, Nederländerna samt Luxemburg

Projektet genomfördes i tre steg. Först inventera-
des på vilket sätt Mobility Management och fysisk
planering är eller inte är integrerade idag i de delta-
gande länderna. Därefter togs fyra pilotområden
fram: strategier och policies, tillgänglighetsmodeller-
ing, offentliga/privata partnerskap samt åtgärder
inom Mobility Management. Slutligen sammanställ-
des och analyserades materialet i en slutrapport. Här
refereras endast till de resultat som berör tillgänglig-
hetsmodellering (accessibility modelling).

Slutsatser om tillgänglighetsmodellering
Det finns flera olika modeller och programvaror som
kan användas som stöd inom tillgänglighetsplaner-
ing. I projektet testades två metoder – PTAL och
Strasbourgmetoden – som var och en enligt förfat-
tarna har sina för- och nackdelar. 

PTAL används i Storbritannien för att redovisa
tillgänglighet med kollektivtrafiken i olika orter och
stadsdelar. Den andra är en mer sofistikerad modell
utvecklad vid Strasbourgs Universitet. PTAL kan
enkelt sägas mäta tillgängligheten till kollektiv-
trafiken, det vill säga avstånd till hållplatser med viss
kollektivtrafikservice. Strasbourgmetoden mäter
istället tillgänglighet med kollektivtrafiken i form av
restid och inte avstånd. Ingen av modellerna tar hän-
syn till bil eller cykel som färdmedel. 

I utvärderingen av de båda metoderna framhålls
PTAL-metodens enkelhet och tydlighet som en för-
del. Det går enkelt att förklara hur tillgängligheten är
genom kartredovisning. Kartan redovisar i 6 nivåer
hur bra tillgängligheten till kollektivtrafiken är. Sam-
tidigt menar författarna att i praktiken måste mer
sofistikerade tillgänglighetsmodeller användas. För-
fattarna skriver att Mobility Management och till-
gänglighetsmodellering även måste omfatta cykel
och tillgång till bilpooler. Det är därför angeläget att
dessa inkluderas i varje framtida studie inom områ-
det. Ett exempel på sätt att göra detta är att ta fram
en kvot över tillgängligheten med kollektivtrafik och
cykel.

En slutsats i rapporten är att det är viktigt med
vidare studier och undersökningar för att finna lämp-
liga metoder i olika sammanhang. Ett antal andra
slutsatser tas i korthet upp här:

• OPTIMUM menar att de använda tillgänglighets-
modelleringarna ger värdefull kunskap för att
kunna fastställa minimumservicenivåer inom
landsbygdstrafiken liksom att sätta mål för lokala
plan och policydokument (trafik- och stads-
utvecklingsplaner).

• Varken PTAL eller Strasbourgmetoden ger dock
enligt OPTIMUM i sig ett tillräckligt underlag för
att etablera en robust modell för tillgänglighet och
Mobility Management inom den fysiska planer-
ingen. 

• I ett nästa steg är det viktigt att ta fram riktlinjer
för tillgänglighetsmodellering som kan användas
inom stadsplanering. OPTIMUM beskriver att
kommunikation av olika metoder mellan främst
professionella men även andra människor med
intresse av området slutligen kan leda till en stan-
dardmetod som kan användas inom EU.

• OPTIMUM avgränsar sig till tillgänglighet med
och till kollektivtrafiken. Författarna skriver att
Mobility Management och tillgänglighetsmodel-
lering naturligtvis måste omfatta även cykel och
tillgång till bilpooler. Det är därför angeläget att
dessa inkluderas i framtida studier inom området.

• Ett användningsområde som lyfts fram är praktis-
ka metoder för offentliga organisationer och pri-
vata företag så att de kan bidra till hållbara trans-
portlösningar i ett fastighetsutvecklingsprojekt.

• Mer forskning och kunskap om hur lämpliga olika
åtgärder inom Mobility Management är för olika
typer av områden/stadsdelar behövs också. 

Det ställs inte inom OPTIMUM upp några tydliga
kriterier för vad som kännetecknar en bra modell
eller programvara för tillgänglighetsmodellering
(förutom enkelhet). Det är därför svårt att utifrån
OPTIMUM dra några egentliga slutsatser om vilka
utvecklingsmöjligheter som finns inom tillgänglig-
hetsmodellering och hur tillgänglighetsmodellering
kan användas för att förbättra beslutsunderlaget
inom fysisk planering. Författarna konstaterar dock
att det är värt att göra fortsatta studier inom områ-
det, kanske inte minst för att med hjälp av tillgäng-
lighetskartor/modellering ge bra beslutsunderlag för
val av åtgärder inom Mobility Management. Förfat-
tarna pekar också ut flera andra användningsområ-
den, såsom att fastställa minimumservicenivåer inom
landsbygdstrafiken liksom att sätta upp mål för loka-
la plan- och policydokument (trafik- och stadsut-
vecklingsplaner).

3.6 Avslutning
Det främsta syftet med ABC-principen är att öka
tillgängligheten i städer samt att minska miljöpåver-
kan från transporter. Problemet i Nederländerna,
innan ABC-principen togs fram, var att allt fler kon-
tor etablerades utmed vägnätet, vilket medförde ett
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större resandebehov. Med ABC-principen förvänta-
des man minska trafikflödena genom att placera nya
företag i områden som passade deras struktur. ABC-
principen används än idag i Nederländerna, trots att
den inte finns kvar som ett enskilt begrepp utan är
integrerad i planeringen. I Storbritannien används
inte namnet heller, trots att själva konceptet är av
stor betydelse.

ABC-principen har både styrkor och svagheter.
Den största styrkan är att principen är förhållandevis
lätt att applicera vid nybyggnation och nylokaliser-

ing. Konceptets svaga sidor är att det endast påver-
kar vid nybyggnation och att det borde innehålla fler
nivåer. Enligt TRANSLAND ligger emellertid det
största problemet med principens integrering i
Nederländerna på institutionella förutsättningar.
Därför tror man att om regionerna fick ta större
ansvar för principen skulle resultaten förbättras.

ABC-principen har som tankemodell haft stor
betydelse för planerare i hela Europa. Vi har därför
funnit det intressant att se på hur tänkandet i model-
len skulle kunna användas även här.
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4.1 Beskrivning av orten och aktuella
stadsbyggnadsfrågor

Malmö Stad är Sveriges tredje största kommun med
över 260000 invånare. Befolkningen ökar för närva-
rande stadigt och förväntas nå 275000 invånare år
2005. Befolkningsökningen beror främst på ungdo-
mar som flyttar in från sydvästra Skåne och männi-
skor som kommer från andra länder. Idag kommer
var fjärde malmöbo från en annan kultur än den
svenska 9. 

Kommunen har en med svenska förhållanden kon-
centrerad bebyggelse som medför både möjligheter
och svårigheter. I den täta stadsbebyggelsen där
avstånden är korta kan det vara lätt att ta sig mellan
olika start- och målpunkter till fots eller med cykel.
Å andra sidan uppstår trängselproblem när många
förflyttar sig med bil och andra motordrivna fordon. 

Bilinnehavet varierar starkt mellan de olika stads-
delarna. I de mer perifera delarna, såsom Oxie och
Husie, finns nästan 40 bilar per 100 invånare, medan
det i centrum bara är drygt 20 bilar per 100 invån-
are 10. Gatunätet i Malmö har en sammanlagd längd
av drygt 70 mil, varav en tredjedel utgörs av huvud-
vägnätet. Cykelvägarnas totala längd är ca 25 mil
och förbättras och byggs kontinuerligt ut. Totalt
används 32 % av tätortens areal till kommunikatio-
ner. Motsvarande tal för Stockholm och Göteborg är
21–22% 11. 

Drygt 55 % av alla resor sker med bil i Malmö, vil-
ket är ungefär samma andel som i Göteborg och
Stockholm. Däremot är andelen kollektivtrafikresan-
de i Malmö lägre än i de andra två storstäderna.

Resorna med kollektivtrafik utgör endast 15–20% av
alla resor, vilket kan jämföras med 25% i Göteborg
och hela 40–45% i Stockholm. Å andra sidan sker
drygt 20% av alla resor med cykel i Malmö, vilket är
ungefär dubbelt så stor andel som i Stockholm.

Den planerade Citytunneln, som beräknas vara
färdigställd år 2010, kommer att ge kollektivtrafiken
större utrymme i regionen och i staden. Tågtunneln
kommer att leda tågen från centralstationen in under
staden med en ny station i centrum (vid Triangeln)
och en vid Hyllie i södra utkanten av staden. På så
sätt kan pendlande från kringliggande kommuner
och inom Malmö lättare ta sig igenom Malmö med
kollektivtrafik jämfört med tidigare.

I Malmös översiktsplan från 2000 slås viljeinrikt-
ningen fast att Malmö ska utvecklas till ett kommu-
nikationscentrum för Öresundsregionen samtidigt
som de miljövänliga transportmedlen ska få en fram-
trädande plats.  

I följande analys vill vi ge exempel på hur Malmö
idag är uppdelad i olika kollektivtrafikstråk och vad
det har för effekter på planering och rörelsemönster.

4.2 Projektmetodik
Målet med denna fallstudie är att ta fram en zonindel-
ning för Malmö som bygger på den holländska till-
gänglighetsplaneringen. Mer om denna planerings-
princip kan du läsa i avsnitt 3.1. Genom att dela in
Malmö i dessa A-, B- och C-zoner blir det möjligt att
analysera hur dagens verksamheter är placerade och
hur detta påverkar tillgängligheten. Man får också ett
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9. Översiktsplan för Malmö 2000. Samrådsförslag.
10. SCB Bilstatistik 1998.
11. Miljöprogram för Malmö Stad 1998–2002. Problembeskrivning Mål–Åtgärder–Genomförande.



bra underlag för placering av framtida verksamheter.
Arbetsplatsdata och data över vägtransportsyste-

met för studien har tillhandahållits av Malmö Stad.
Data om kollektivtrafiken har främst inhämtats via
tidtabeller och papperskartor. Data om kollektivt-
rafikens linjesträckningar har därefter digitaliserats
inom ramen för detta projekt. De kartor som redovi-
sas har tagits fram med hjälp av GIS-programvaran
ESRI Arc-View med tillhörande tilläggsfunktion för
presentation av diagram och nätverksanalys.

ABC-zonerna har som brukligt tagits fram med
hjälp av kollektivtrafikstandarden eller om man så
vill kollektivtrafiktillgängligheten. Kriterierna för
detta har endast diskuterats internt inom Trivector
och ej med representanter för Malmö Stad på grund
av resursbrist. Resultatet, kartor och tillhörande text
har sedan presenterats för representanter för Malmö
Stad. Deras synpunkter och kommentarer samman-
fattas i avsnitt 4.4.

Kriterier för ABC-zonering
Kartan i figur 4.1 visar Pågatågsstationerna i staden
samt det så kallade stombusslinjenätet. Det är denna
befintliga infrastruktur och kollektivtrafiktillgänglig-

heten som bildat grunden för framtagandet av ABC-
zonerna.

Zon A 
Zon A är det område som har den bästa lokala och
regionala kollektivtrafikstandarden. Detta har mätts
utifrån följande kriterier.

• Inom 1000 meter från en Pågatågsstation
• Inom 250 meter från regional- eller expressbuss

som har förbindelse med minst en Pågatågsstation 
• Inom 250 meter från frekvent och direkt stads-

busslinje som förbinder två Pågatågsstationer, dvs.
Malmö C och Svågertorp

Zon B
Zon B har tagits fram utifrån följande kriterier.

• Inom 500 meter från regional- eller expressbuss
som har förbindelse med minst en Pågatågsstation 

• Inom 500 meter från frekvent och direkt stads-
busslinje som förbinder två Pågatågsstationer, dvs.
Malmö C och Svågertorp 

• Inom 500 meter från den centrala ringlinjen, buss
nummer 20
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Figur 4.1 Malmös Pågatågsstationer samt stombusslinjenät.

Pågatågsstation
Stombusslinje
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Zon C
Zon C har tagits fram utifrån följande kriterium.

• Inom 50 meter från övriga frekventa stadsbuss-
linjer. Måttet är framtaget med hjälp av linje 19,
linje 22, linje 90–99. Dessa linjer täcker i allt
väsentligt in även övriga stadsbussar 10–23

Zon R
R-områden är övriga områden som ej täcks in av
ovanstående zoner. Dessa platser har dålig eller
mycket dålig tillgänglighet med kollektivtrafiken.

4.3 Resultat och diskussion
Malmö är som tidigare konstaterats en kompakt stad
med en relativt stor andel kvarterstadsbebyggelse.
Stadsformen är cirkulär och något halvmåneformad.
I figur 4.2 redovisas utbredningen av ABC-zonerna i
Malmö. 

A-zonen är det område som har den bästa lokala och
regionala kollektivtrafikstandarden. Hit skall besöks-
och personintensiv verksamhet lokaliseras. Zonen
formas av tre huvudsakliga såväl lokala som

regionala kollektivtrafikstråk med utgångspunkt från
Malmö Centralstation: 

• Det nordöstra stråket mot Burlöv och Lund
• Det sydöstra stråket via Södervärn och vidare ut

mot Oxie, Svedala och Trelleborg 
• Det nya södra stråket, också via Södervärn ner till

den nya järnvägstationen på Köpenhamnsbanan
vid Svågertorp

B-zonen omfattar i princip hela kvarterstadsbebyg-
gelsen samt Västra Hamnen. Västra Hamnen är
gammal industrimark från Kockumsvarvets storhets-
tid som sedan ett tiotal år sakta omvandlas med
bland annat bostäder (BO01), utbildningslokaler
(Malmö Högskola) och kontor. Kaj och bryggor vid
BO01 har också börjat utvecklas till en mötes- och
badplats under varma dagar.

C-zonen täcker stora delar av ytterstaden, industri-
och handelsområden liksom de äldre villastäderna. 

I följande avsnitt har olika person- och besöksinten-
siva verksamheter i Malmö matchats mot A-zonen.

Figur 4.2 Utbredning av ABC-zoner för Malmö. ABC-klassificering
A-område
B-område
C-område



All person- och besöksintensiv verksamhet
Figur 4.3 visar antalet arbetstillfällen (anställda) i
olika person- och besöksintensiva branscher. Dessa
branscher är:

• Vård och omsorg
• Persontjänster
• Offentlig förvaltning
• Finansiella tjänster
• Handel
• Utbildning

Det finns en tydlig koncentration av den här typen av
arbetsplatser i centrum samt i det nordöstra stråket
mot Burlöv och Lund. Det finns också relativt
många arbetstillfällen där kollektivtrafiktillgänglig-
heten är dålig (t.ex. i Bunkeflostrand) och vice versa.
Ett exempel på det senare är det låga antalet person-
och besöksintensiva verksamheter längs det nya söd-
ra stråket, via Södervärn ner till den nya järnvägsta-
tionen på Köpenhamnsbanan vid Svågertorp. Här

finns därmed en stor potential till förtätning med
person- och besöksintensiva företag.

I Tabell 4.1 redovisas fördelningen av arbetstillfäl-
lena i de olika zonerna. 

Tabell 4.1 Fördelning av arbetstillfällena inom de person- 
och besöksintensiva branscherna i resp. zon.

Sektor Zon A Zon B Zon C Zon R

Handel 37% 9% 39% 15%
Utbildning 44% 21% 18% 17%
Finansiellt 59% 9% 22% 10%
Vård 53% 9% 23% 15%
Person 56% 14% 22% 8%
Offentlig 77% 9% 11% 3%
Totalt 50% 11% 27% 13%

Totalt finns hälften av alla person- och besöksrelate-
rade arbetstillfällen belägna i zon A och drygt 10 % i
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Figur 4.3 Antalet arbetstillfällen i olika person- och besöksintensiva
branscher. Det lila underliggande fältet illustrerar A-zonen.
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Utbildning
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zon B. Mer än tre fjärdedelar av de anställda inom
den offentliga sektorn arbetar i zon A, vilket kan
anses vara en mycket hög siffra. Detta tyder på att
det är förhållandevis lätt att ta sig till de flesta av des-
sa målpunkter med kollektivtrafik. Endast 3 % av de
offentliga arbetstillfällena ligger i zon R.

Resultatet kan sägas vara ganska bra, och tyder på
en medvetenhet om dessa samband hos planerare
under en lång tidsperiod. Men det finns också en
potential att vid förtätning skapa en ökad andel av
besöksintensiva verksamheter i zon A. 

Utbildningssektorn
Utbildningssektorn är en av de person- och besöksin-
tensiva verksamheterna. Kartbilden i figur 4.4 visar
antalet anställda inom utbildningssektorn i staden.
Det finns en tydlig koncentration av dessa arbetsplat-
ser till stråk där kollektivtrafiktillgängligheten är god
men också relativt många arbetstillfällen där kollek-
tivtrafiktillgängligheten är dålig. Endast 44 % av de

anställda arbetar inom zon A, se Tabell 4.1. Detta
kan dock ha sin förklaring i att skolans upptagnings-
område i allt väsentligt är lokalt, speciellt när det gäl-
ler grundskolor. 

Handelssektorn
Handelssektorn är en i högsta grad besöksintensiv
bransch. I figur 4.5 framgår det att det inte finns nå-
gon tydlig koncentration av dessa målpunkter i stråk
där kollektivtrafiktillgängligheten är god. I Tabell 4.1
framgår det att knappt 40 % av de anställda i denna
sektor arbetar i zon A, ytterligare 9 % arbetar i zon
B. Alla inköp lämpar sig emellertid inte att genom-
föras med kollektivtrafik. flertalet hushåll väljer där-
för bilen vid dessa resor. Samtidigt är det så att en
stor andel av befolkningen har gång och cykel som
sina huvudsakliga och enda transportmedel även vid
inköpsresor. 

Handelsbranschen är den sektor som i denna
studie verkar vara svårast att nå med kollektivtrafik,

Figur 4.4 Antal anställda inom utbildningssektorn 
Det lila underliggande fältet illustrerar A-zonen.
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trots dess besöksintensitet. Det finns därför anled-
ning att göra en djupare undersökning av vilka sek-
torer inom handeln som är lokaliserade var för att
bättre kunna beskriva människors tillgänglighet till
service och i förlängningen kunna förbättra den. Går
det överhuvudtaget att nå all service med kollektiv-
trafik från olika stadsdelar, och hur lång tid tar det i
så fall? Är den existerande handelsstrukturen ett
resultat av avsaknad av styrmedel och politisk ambi-
tion? Eller är situationen en brist på medvetenhet och
relevant beslutsunderlag?

Boendetäthet
I A-zonen är det inte enbart av vikt att det finns verk-
samhet som är person- och besöksintensiv. Funk-
tionsblandning är också ett nyckelord. Därför är det
viktigt att även boendetätheten är hög i denna zon,
eftersom det i områden med hög boendetäthet bör
finns goda möjligheter att resa med kollektivtrafik.
Figur 4.6 visar antalet boende per hektar i Malmö.

Ju mörkare/rödare färg desto högre är befolknings-
tätheten i området. Stombusslinjenätet knyter sam-
man de allra flesta av de befolkningstäta områdena.
Många av dessa befolkningstäta områden är därför
belägna i A-zonen, även om två större delar av sta-
den inte omfattas av A-zonen. Dessa områden är
markerade med ellipser i figur 4.6. Totalt bor drygt
30 % av invånarna i zon A, knappt 20 % i zon B och
resten i zonerna C+R, se Tabell 4.1. För dem som
bor i zon A finns det mycket goda möjligheter att ta
sig med kollektivtrafik till en mycket stor del av den
person- och besöksintensiva verksamheten i Malmö.

Diskussion
Ett problem vid tillämpningen av ABC-systemet är
att anpassa A-områden efter stadens storlek och
växtkraft. ABC-systemet bygger på befintlig kollek-
tivtrafikstandard och inte på områdets bärkraft för
kollektivtrafik när det är fullt utbyggt eller omvand-
lat om tio år. Planer och förhoppningar om framtida
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Figur 4.5 Antal anställda inom handelssektorn. Det lila 
underliggande fältet illustrerar A-zonen.
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10-minuterstrafik utan täckning i budgeten kan alltså
inte ligga till grund för klassificeringen av ett områ-
de. Detta statiska synsätt kan vara såväl en politisk
som tjänstemannamässig svårhanterbar problema-
tik. Denna princip har också klara fördelar: 

• Det blir svårare att ta kortsiktiga beslut om eta-
bleringar som för över kostnader på nästa mandat-
period

• Vid avvikelser från planen tvingar planeringssyste-
met fram en diskussion mellan exploatören/etable-
raren, kollektivtrafikhuvudmannen och kommu-
nen. Detta kan i förlängningen också involvera
övervakande myndigheter som Länsstyrelsen.

• Transparens och tydlighet i planeringsprocessen
ökar. Det finns tydliga kriterier för vad som krävs
för att etablera sig i olika områden. Det blir också
svårare för inblandade parter att förhandla sig till
subventioner och stjälpa över infrastrukturkostna-

der, t.ex. en ny eller förlängd busslinje pga. en eta-
blering på den offentliga skattebasen.

Ökad ekonomisk effektivitet med nya 
administrativa styrmedel
Det är påtagligt att de mål och riktlinjer som ställs
upp för att alla människor ska få ett rikt och utveck-
lande liv, och bättre tillgänglighet till samhället, mot-
verkas av en mängd administrativa regelverk och
kulturella faktorer. För att bara nämna en faktor – en
arbetsgivare har rätt att subventionera bilparkering
för arbetstagare medan liknande subventioner för
kollektivtrafik eller cykelresor förmånsbeskattas.
Detta motverkar naturligtvis också regeringens
andra syfte, att förbättra förutsättningarna för miljö-
anpassade och resurssnåla transporter. 

Det saknas svensk erfarenhet av hur nya administ-
rativa styrmedel bör genomföras men som kraftigt
kan påverka hur planeringen av bebyggelse och
trafik bör utformas och implementeras. Kunskap be-

Figur 4.6 Befolkningstäthet (boende per hektar). Ellipserna 
illustrerar två områden i staden med hög boende-
täthet men som ligger utanför A-zonen.
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1–50 invånare
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hövs också om hur stora vinsterna kan bli om admi-
nistrativa styrmedel får samverka med den fysiska
planeringen. Erfarenheter kan inhämtas från fram-
förallt Storbritannien, bl.a. vad gäller styrmedel som
berör arbetsplatsparkering och utformning av så kal-
lade ”Travel Plans” för företag och organisationer.

4.4 Avslutande kommentarer
Rapporten har skickats till Trafikavdelningen på
Malmö Stad som har sammanställt de kommentarer
som har inkommit angående resultaten.

Överlag anser de som har satt sig in i rapporten att
materialet är bra presenterat och att det går snabbt
att förstå vad det innebär. En stark sida är att model-
len visar en koppling mellan lokalisering av verksam-
heter/bostäder och kollektivtrafiken på ett tydligt
sätt. En annan intressant sak som framträder tydligt
är de tätbefolkade områdena som ligger utanför A-

zonen, t.ex. Rosengård och Slottsstaden. Det är 
emellertid viktigt att materialet inte tolkas ”rakt av”
där man glömmer bort restider m m från andra orter
in till Malmö.

Modellen är också bra eftersom den gör skillnad
på olika standard inom kollektivtrafik. En förenklad
bild där enbart hållplatstäckningen tas med (oavsett
standard) kan ge sken av att trafiken är attraktivare
än vad den i verkligheten är. Järnvägstrafik och buss-
trafik till viktiga omstigningspunkter värderas högt. 

Nyttan med underlaget är att det kan lyfta upp
kollektivtrafikfrågorna högre upp på dagordningen
inom planeringen. Modellen ger en grund för en
utveckling av kollektivtrafiken med nya stombusslin-
jer och pendeltåg med strategiskt placerade stationer.
Pendeltågsstationerna kan sedan bindas samman
med busslinjer. Modellen bör dock kanske anpassas
så att den är användbar för större områden, såsom
en hel region.
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5.1 Beskrivning av orten och aktuella 
stadsbyggnadsfrågor

I Trollhättans kommun bor närmare 53000 personer,
varav drygt 44000 bor i huvudorten Trollhättan.
Kommunen präglas av teknik och industri sedan en
lång tid tillbaka och mer än 40 % arbetar inom när-
ingsgrenen tillverkning och utvinning. På företagen
Saab Automobile AB och Volvo Aero Corporation i
Trollhättan arbetar sammanlagt 10000 personer, vil-
ket utgör lite mer än en tredjedel av stadens alla
arbetstillfällen. Till arbetet görs varje dag ca 8000
resor med cykel och 20000 resor med bil 12. Staden är
relativt gles i sin struktur, jämfört med exempelvis
Lund. Körsträckan mellan norra och södra delen av
staden är drygt 11 km, medan den i Lund endast är
drygt 8 km. Detta bör jämföras med att det bor
53000 personer i Trollhättan och 76000 personer i
Lund.

Kommunen antog 1995 en översiktsplan för Troll-
hättans tätort. En grundläggande inriktning har varit
att anpassa stadens utbyggnad till kollektivtrafiken
och till ett effektivare och mer miljöanpassat trans-
portarbete. Efter denna har både Trafikledsplan
(1996) och Energiplan (1998) tagits fram. I slutet av
2001 har även en Transport- och Miljöplan antagits
för åren 2002–2005. Syftet med denna är att kom-
plettera de tidigare planerna samt att fungera som ett
verktyg i arbetet med att erhålla transporter som är
mindre energikrävande och mer trafiksäkra 13. 

Trollhättans kommun anser sig nu behöva göra en
översyn och uppdatering av sina översiktsplaner för

kommunen och Trollhättans tätort. Den nya över-
siktsplanen beräknas färdigställas under 2003. Kom-
munen har en vision att öka antalet invånare från
drygt 50000 personer till 70000 personer inom 30 år.
Flera nya utbyggnadsområden tas därför fram och
stora förändringar kan komma att ske. Eftersom de
ligger så långt fram i tiden behandlas inte de nya pla-
nerade områdena i denna studie. Däremot får Troll-
hättans kommun med hjälp av denna studie en över-
blick av tillgängligheten såsom den är idag. 

I figur 5.1 visas de fem stadsdelar i tätorten som
denna studie fokuserar på. 

5.2 Projektmetodik
Tillgänglighetsprofiler har tagits fram för fem stads-
delar i Trollhättan. Främst handlar det om jämförel-
ser mellan resor med bil, cykel och buss till arbets-
platser och livsmedelsbutiker. Kartredovisning och
analys har skett med hjälp av GIS-programvarorna
ArcView, med tilläggsmodul för multipel nätverks-
analys, och MapInfo samt med kollektivtrafikverkty-
gen VIPS och VISUM. För beräkningsmetoder hän-
visar vi till Lyborg (2000) 14. Allt relevant material
har inhämtats från Trollhättans kommun eller pro-
ducerats av Trivector Traffic. 

Det digitala vägnät som använts är Trollhättans
NVDB-nät. Till varje vägsegment har vi kopplat
information om gatutyp, områdestyp, skyltad has-
tighet, antal körfält samt enkelriktningar etc. Utifrån
denna information har sedan generella medelhastig-
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12. SCB (1998) Resvaneundersökning 1998.
13. Trollhättans kommun (2001) Transport- och Miljöplan 2002–2005. Antagen av kommunfullmäktige 19/11 2001.
14.Lyborg J. (2000) Tillgänglighetsanalys med GIS. En undersökning av tillgången till potentiella arbetstillfällen med tre 

transportmedel i Växjö. Lunds Universitet.
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Figur 5.1
Trollhättans tätort och de fem 
stadsdelarna som studien fokuserar på.

Tabell 5.1 De 15 gatutyperna med medelhastighet från Västeråsstudien (Ericsson 2000) som används i denna studie 
(BO = bostadsområde, ind. = industri). Gatutyperna i kursiv text är specifika för Trollhättan.

Nr Gatutyp Antal filer Hast.begr (km/h) Medelhast. (km/h) Standard-fel (km/h)

1 Lokal/Huvud BO/ind-gata 2 30 20.2 * 4.2
2 Lokal BO-gata 2 50 26.6 0.5
3 Huvud BO-gata 2 50 46.6 0.5
4 Huvud BO/ind -gata 2 70 52.9 1.1
5 Huvud/Lokal BO-gata 4 50 35.6 0.8
6 Lokal ind-gata 2 50 27.1 1.2
7 Huvud ind-gata 2 50 46.7 1.6
8 Lokal centrumgata 2 30/50 14.3 0.8
9 Huvud centrumgata 2 50 26.6 1.0

10 Huvud centrumgata 4 50 26.8 1.9
11 Radiell 2 50 42.1 0.9
12 Radiell 2 70 53.6 1.4
13 Radiell 4 50 38.6 0.6
14 Radiell 4 70 52.1 0.5
15 Radiell, Motorväg 2/4 90 86.5 0.7

*Standardfel på 4.2 km/h bör jämföras med ett medelfel på 0.9 km/h för de andra 14 gatutyperna.

Skogshöjden

Torsred
Centrum

Halvorstorp

Sylte
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heter kunnat sättas på varje vägsegment, baserat på
en studie genomförd i Västerås av Tekn Dr Eva
Ericsson 15, se Tabell 5.1. För att kompensera för den
tid det tar att gå från och till bilen vid start- och mål-
punkt har 2 minuter lagts till vid alla nätverkskör-
ningar. 

Trivector Traffic har producerat ett digitalt
cykelvägnät med Trollhättans NVDB-vägnät och en
papperskarta av cykelvägnätet som underlag. Medel-
hastigheten i cykelvägnätet har satts till 17km/h,
baserat på Ljungberg (1987) 16 och efter samråd med
kommunen.

Kollektivtrafiknätet har byggts upp av Trivector
Traffic i programvarorna VIPS och VISUM. Tidta-
beller och kartor över bussnätet har använts som
underlag. För varje bussresa mellan start- och mål-
punkt har även gångtid, väntetid och bytestid lagts
till. Här bör tilläggas att servicelinjer samt gymnasie-
linjer inte har tagits med i analysen då vi främst har
varit inriktade på dem som reser till arbetet. Vi har
endast tagit med de tyngsta industrilinjerna som går
från olika stadsdelar till den stora arbetsplatskon-
centrationen i nordöstra Trollhättan, och inte alla
industrilinjer. Anledningen är att vi har utgått ifrån
att det största resandet med kollektivtrafik sker på
morgon (06.00–09.00) och eftermiddag/kväll
(15.00–18.00), medan många av industrilinjerna går
endast ett par gånger per dag och då utanför högt-
rafikperioden. 

Trollhättans kommun har försett oss med digitala
filer av antal boende på kvartersnivå (6-siffernivå,
nyckelkodsområdesindelning, från 2001-12-31) och
livsmedelsbutiker (från 1999). Eftersom 6-siffernivån
är för fint indelad, har vi slagit samman grannkvarter
till 4-siffernivå som representerar bostadsområden.
På så sätt har vi begränsat antalet analyserade områ-
den till 94 st. För att få tillgång till antalet arbetstill-

fällen i dessa 94 områden har manuellt arbete varit
nödvändigt, eftersom denna information endast
fanns i pappersformat (AMPAK 1998). 

Dessutom har vi erhållit ett utdrag från CFAR
(2002) över stadens livsmedelsbutiker. Butikerna är
lägesbundna med hjälp av nyckelkodsområdesindel-
ning på 6-siffernivå. På så sätt har de kunnat placeras
ut i det digitala stadsnätet.

Resultatet, kartor och tillhörande text har sedan
presenterats för representanter för Trollhättans kom-
mun. Deras synpunkter och kommentarer samman-
fattas i avsnitt 5.4.

5.3 Resultat och diskussion
En stor del av allt resande i svenska städer sker idag
mellan hem och arbete 17. Så är även fallet i Trollhät-
tan. Därför är det intressant att undersöka hur stor
valmöjligheten är att resa med olika färdmedel till
stadens arbetsplatser. Vidare sker en stor del av
resorna mellan hem och service också, varför vi
senare i kapitlet även undersöker tillgängligheten till
stadens livsmedelsbutiker samt till centrum. 

Tillgänglighet till arbetsplatser
I figur 5.2 och Tabell 5.2 visas tiden det tar att nå
50% av stadens arbetstillfällen med bil, cykel och
buss. Överlag är det mest tidskrävande att resa med
buss till hälften av stadens knappt 28500 arbetstill-
fällen. Från alla studerade stadsdelar tar det mer än
dubbelt så lång tid att genomföra denna resa med
buss jämfört med bil. I merparten av fallen tar det
mer än 3 gånger så lång tid att resa med buss.

Det är endast vid resor från centrum och ut till alla
arbetstillfällen som bussen tar drygt dubbelt så lång
tid. Detta är egentligen för stora restidsskillnader för

Tabell 5.2 Tiden det tar att nå 50 % av stadens arbetstillfällen med bil, cykel och buss, 
samt restidskvoten för cykel/bil resp. buss/bil.

Stadsdel Bil Cykel Restidskvot Buss Restidskvot 
Cykel/Bil Buss/Bil

Centrum 10 min 17 min 1,70 23 min 2,30
Skogshöjden 14 min 28 min 2,00 41 min 2,93
Torsred 12 min 19 min 1,58 39 min 3,25
Sylte 13 min 28 min 2,15 46 min 3,54
Halvorstorp 8 min 14 min 1,75 34 min 4,25

15. Ericsson E. (2000) Driving pattern in urban areas – Descriptive analysis and initial prediction model. Bulletin 185. 

Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola.
16. Ljungberg C. (1987) Cykeltrafik – En kunskapsöversikt. Stockholm: Byggforskningsrådet, Rapport 78: 1987.
17. Res 2000. Den nationella reseundersökningen. SIKA.



att bussen verkligen ska vara konkurrenskraftig
gentemot bilen. Restidskvoten mellan buss och bil
bör högst vara 2, vilket betyder att bussresan tar 2
gånger så lång tid som samma resa med bilen, men
för alla studerade resrelationer inom Trollhättans
tätort är kvoten över 2. 

De höga restidskvoterna kan bero på flera fakto-
rer. En av de viktigaste orsakerna är troligen att de
stora arbetsplatskoncentrationerna ligger långt ifrån
bostadsområdena, se figur 5.3, varför de som åker
buss måste åka genom centrum och där byta buss för
att nå de stora arbetsplatserna. Detta tar lång tid.
Åker man istället bil tar man sig direkt från sitt
bostadsområde till arbetsplatsen. Dessutom kan de
höga restidskvoterna för buss/bil bero på att turtät-
heten är för låg. Ju lägre turtäthet, desto längre vän-

tetider brukar planeraren räkna med. En tredje orsak
kan vara att invånarna har för långt att gå till/från
busshållplatserna. Ungefär 50 % av de som går från
hemmet och 30 % av de som går från sin arbetsplats
har mindre än 2 minuters gångtid till närmaste håll-
plats. Det är därmed en stor andel av invånarna som
har längre än fyra minuters total gångtid när de reser
mellan hem och arbete med buss.

Att resa med bil från de fem stadsdelarna till hälf-
ten av stadens arbetstillfällen tar mellan 8 och 14
minuter. Man skulle kunna tänka sig att det borde gå
snabbast att nå hälften av arbetstillfällena från
centrum, eftersom det bör vara kortast avstånd
därifrån ut till alla arbetsplatser. Men i Trollhättan
är det stadsdelen Halvorstorp som har den bästa till-
gängligheten. Anledningen till detta är för att mer än

Figur 5.2
Tiden det tar att nå hälften av alla
arbetstillfällen med bil, cykel och buss
från de fem stadsdelarna.
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en tredjedel av stadens arbetstillfällen inte ligger
långt från Halvorstorp i det nordöstra hörnet, se
figur 5.3.

Med cykel tar det mellan 14 och 28 minuter att nå
50% av arbetstillfällena. Från tre av stadsdelarna är
restidskvoten mellan cykel och bil under 2, vilket gör
att cykeln kan anses vara ett bra alternativ till bilen
för dessa resrelationer. Detta gäller vid arbetsresor
från stadsdelarna centrum, Torsred och Halvorstorp. 

Däremot tar det närmare en halvtimme att nå
hälften av arbetsplatserna med cykel från Skogshöj-
den och Sylte, vilket medför att restidskvoten blir
strax över 2. Anledningen är till stor del att det tar
tid att nå den stora arbetsplatskoncentrationen i nor-
döstra delen av staden från dessa två områden. De
som cyklar från Skogshöjden kan inte ta Stallbacka-

bron rakt österut för att komma från stadsdelen till
industriområdet, eftersom den endast är tillåten för
biltrafik. De måste istället åka rakt söderut tills de
kommer till järnvägsbron som ligger lite norr om
centrum och därefter åka norrut igen. Detta är orsa-
ken till den långa cykelvägen från Skogshöjden till de
flesta arbetsplatserna.

I figur 5.4 och figur 5.5 redovisas andelen
arbetstillfällen som kan nås inom en viss restid från
de fem stadsdelarna och med de olika färdmedlen.
För så gott som alla stadsdelar gäller att bilen är
snabbast, cykeln näst snabbast och bussen långsam-
mast om man ska nå så många arbetstillfällen som
möjligt inom en viss tidsperiod.

Det skiljer sig en hel del mellan olika stadsdelar.
Från den norra stadsdelen har man med bil en excep-

Figur 5.3
Fördelning av arbets-
tillfällen i Trollhättan. 
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Figur 5.4
Andelen arbetstillfällen som kan nås
inom en viss restid från stadsdelarna.
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Figur 5.5 Andelen arbetstillfällen som kan nås inom 
en viss restid från de sju stadsdelarna, 
uppdelat på färdmedel.

Restid med bil

Arbetstillfällen (%)

100

80

60

40

20

0
0 5 10 15 20 25 30 min

Centrum
Sylte
Halvorstorp

Torsred
Skogshöjden

Restid med cykel

Arbetstillfällen (%)

100

80

60

40

20

0
0 5 10 15 20 25 30 min

Restid med buss



tionellt mycket bättre tillgänglighet än vad man har
med både cykeln och bussen. Anledningen till att till-
gängligheten med cykel är så dålig har vi redan dis-
kuterat – att Stallbackabron endast är avsedd för
biltrafik, vilket medför att man på cykel måste ta en
stor omväg för att nå de nordöstra delarna av staden.
Från Halvorstorp är det emellertid inte stor skillnad
mellan tillgängligheten med bil och buss.

Tillgängligheten med buss från Skogshöjden skil-
jer sig inte märkbart jämfört med bussresor från
stadsdelarna Torsred och Sylte. Däremot är skillna-
den stor om man jämför med tillgängligheten från
Halvorstorp och centrum. På drygt 25 minuter nås
mer än 95% av arbetstillfällena från centrum och på
35 minuter nås över 90% av arbetstillfällena från
Halvorstorp. Från de andra tre stadsdelarna nås inte
mer än 20–40 % av arbetstillfällena på 35 minuter,
vilket återigen beror på den stora arbetsplatskon-
centrationen i den nordöstra delen av staden.

Centrum skiljer sig från de andra stadsdelarna,
främst när det gäller restider för cykel och bil under
de första fem minuterna. Då når man med cykel fler
arbetstillfällen än med bil. Anledningen till detta är
att det ofta är svårt att ta sig ut ur centrum med bil,
medan det är lättare att cykla.

Avslutningsvis kan vi säga att en avgörande faktor
för att tillgängligheten till arbetstillfällen från de oli-
ka stadsdelarna skiljer sig så mycket beror på den
stora arbetsplatskoncentrationen i nordöstra delen av

staden. Detta skulle kunna åtgärdas genom en jäm-
nare fördelning av arbetstillfällen runt om i staden,
samt genom att det finns gena och snabba bussför-
bindelser till det området. En mer omfattande studie
av kollektivtrafiksystemet (en linjenätsutredning)
skulle här kunna visa på nya möjligheter.

Tillgänglighet till service
Resor mellan hem och service för inköp av dagligva-
ror/livsmedel är en mycket vanlig typ av resa. I de
flesta fall sker dessutom resorna med start- och mål-
punkt i hemmet. Därför har vi också undersökt till-
gängligheten till livsmedelsbutiker i Trollhättan.

I figur 5.6 har vi undersökt avståndet till stadens
drygt 35 livsmedelsbutiker från de fem stadsdelarna.
Invånarna har troligen olika preferenser när det gäl-
ler inköp av varor. En del storhandlar t.ex. en gång i
veckan på något av de större köpcentrumen, men
väljer kanske att köpa vissa produkter i andra affärer
för att de där kan få t.ex. fräschare grönsaker eller
varumärken. Tillgängligheten till dessa butiker är
bäst för dem som bor i centrum, vilket beror på att
det därifrån är relativt kort avstånd till flertalet av
butikerna. Redan vid 3 km avstånd nås drygt hälften
av stadens livsmedelsbutiker som man utgår från
centrum. För de andra stadsdelarna har man vid det-
ta avstånd nått mellan 2 affärer (Skogshöjden) och
10 affärer (Sylte och Torsred). 
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Figur 5.6 Gångavstånd från olika bostadsområden i Trollhättan till stadens 
31 livsmedelsbutiker. Endast de boende i centrum når alla 31 butikerna 
inom 5 km gångavstånd.
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Tillgänglighet till centrum
Precis som i de flesta städer är Trollhättans eget
centrum en mycket viktig målpunkt. Det är hit de
flesta tar sig för att göra specifika inköp eller besöka
hårfrisör, gå på café, äta på restaurant etc. Därför
har vi även undersökt hur tillgängligt centrum är
från resp. stadsdel.

I figur 5.7 och Tabell 5.3 redovisas hur lång tid det
tar att nå centrum från de mer perifera stadsdelarna.
Generellt uppstår samma mönster som vid arbetsre-
sor, även om det finns några skillnader. Den största
skillnaden är att bussen i detta fall är mer konkurren-
skraftig gentemot bilen än vad den är om man ska
resa till hälften av arbetstillfällena. En bussresa till
centrum bör därmed vara mer attraktiv än en bussre-

sa till arbetet (om man reser mellan två skilda stads-
delar). Den största orsaken till skillnaden är troligen
att resenärerna inte behöver byta buss i centrum, vil-
ket ofta tar några minuter extra. Trots detta är
restidskvoten mellan buss och bil över 2 för alla
stadsdelar, vilket gör att bilen fortfarande är ett
mycket mer attraktivt alternativ än bussen. Det bör
dock tilläggas att en bussresa inkl. gångavstånd på
lite över 20 minuter till centrum (vilket ungefär är
den tid det tar från resp. stadsdel) är helt acceptabel.

Med bil tar det mellan 7 och 10 minuter att nå
centrum från de fyra stadsdelarna (inkl. ett
tidstillägg på 2 minuter för parkering etc.). Med
cykel är variationen i tid större. Det tar bara 8 minu-
ter från Torsred men 21 minuter från Skogshöjden.
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Figur 5.7
Tiden det tar att nå centrum med 
bil, cykel och buss från de fyra mer
perifera stadsdelarna.
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Restidskvoten mellan cykel och bil för Torsred är
strax över 1, vilket gör att i den resrelationen är
cykeln ett mycket bra alternativ till bilen. Restids-
kvoterna för Sylte och Halvorstorp ligger på drygt
1,5, vilket också kan anses bra. Däremot utmärker
sig Skogshöjden än en gång med en restidskvot på
över 2, vilket sannolikt beror på gena och snabba
bilvägar och det långa avståndet mellan stadsdelen
och centrum.

5.4 Avslutande kommentarer
Rapporten har spridits till ett antal tjänstemän inom
Trollhättans kommun. Stadsbyggnadsförvaltningen
har sammanställt de kommentarer som inkommit
angående resultaten och rapporten. 

En generell uppfattning är att man inom kommu-
nen har varit medveten om förhållandena som redo-
visas här, men att materialet ger ett förtydligande
som inte på ett enkelt sätt har kunnat presenteras
innan. Studien ger därmed kunskap som man tidiga-
re bara haft mer intuitiv kännedom om. Illustratio-
nerna gör att man enkelt kan ta till sig underlagsma-
terialet och att det ger en detaljerad bild som är lätt
att förstå. 

Kommunen föreslår också att materialet skulle
kunna presenteras som isokroner med olika tidsav-
stånd som illustrerar hur långt man hinner från en
given punkt under 5 min, 10 min osv med bil, cykel
och buss. På så sätt ökar studiens användbarhet.

Metodens svaga sidor är enligt kommunen hur
mycket resurser denna analys tar i anspråk i förhål-
lande till vad man får ut av materialet. En svaghet är
att det just är en beräkningsmodell – tar beräkningen

av t.ex. cykeltiden hänsyn till topografin? ”Visst går
det fort att cykla till Centrum från Torsred, men det
tar nästan dubbelt så lång tid att cykla tillbaka (på
grund av uppförsbacken!)”. Detta är ett problem i
många städer med en varierande topografi. Vind och
regn är andra faktorer som påverkar hastigheten
med cykel. Det är möjligt att ta med sådana faktorer
vid analys av restid med cykel, men då skulle en
mycket diger inventering först vara nödvändig. Vi
vet idag för lite om cykelhastigheten under olika för-
hållanden. 

Dessutom anser kommunen att fler industribussar
borde ha varit med i analysen, eftersom man med
dessa kan färdas från sin stadsdel till arbetsområde-
na i norr utan att behöva åka genom centrum. Indus-
tribussarna är oftast anpassade efter arbetsskiften vid
de stora företagen i det norra industriområdet. Efter-
som vi inte har tagit med flera av dessa linjer i analy-
sen bör man ha detta i åtanke när man jämför resti-
den för kollektivtrafik med de andra färdmedlen. 

Vidare håller kommunen med om att en jämnare
fördelning av arbetsplatserna i staden är en avgöran-
de faktor för tillgängligheten. Med den näringslivs-
struktur som emellertid finns i Trollhättan väger den
fysiska närheten tungt. Det finns bl.a. många mindre
underleverantörer som mer eller mindre är tvungna
att finnas i det norra industriområdet där de stora
företagen ligger. Detta är ett av kommunens stora
planeringsproblem och återfinns i översiktsplanen
som mål att se över och förändra.

Kommunen avslutar med att underlagsmaterialet
är lämpligt att användas för olika former av planer-
ing, såsom etablering av nya utbyggnadsområden/-
stadsdelar och nya kollektivtrafiklösningar. 
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Tabell 5.3 Tiden det tar att nå centrum med bil, cykel och buss, samt restidskvoten för cykel/bil resp. buss/bil.

Stadsdel Bil Cykel Restidskvot Buss Restidskvot 
Cykel/Bil Buss/Bil

Skogshöjden 10 min 21 min 2,10 22 min 2,20
Torsred 7 min 8 min 1,14 21 min 3,00
Sylte 9 min 14 min 1,56 25 min 2,78
Halvorstorp 9 min 15 min 1,67 21 min 2,33



6.1 Beskrivning av orten och aktuella 
stadsbyggnadsfrågor 

Lund är Sveriges tolfte största kommun med närma-
re 100 000 invånare. I huvudorten Lund, se figur 6.1,
bor drygt 75 000 invånare, varav mer än 20 % är i
åldern 20–29 år. Detta kan jämföras med ett riks-
genomsnitt på 13%. Till en mycket stor del beror den
höga andelen ungdomar på att Sveriges största uni-
versitet med 30 000–35 000 studenter ligger i staden.

Lunds kommun satsar hårt på utvecklingen mot
ett långsiktigt hållbart samhälle och att trafikens
negativa miljöpåverkan måste minska. Därför har
LundaMaTs tagits fram, en särskild plan för hur
Lund ska kunna miljöanpassa transportsystemet. I
denna plan är Lundalänken en betydelsefull delåt-
gärd. Lundalänken är en 10 km lång sträcka från
Lund C via Universitetssjukhuset, Lunds Tekniska
Högskola, forskningsparken Ideon, Brunnshög och
vidare österut där busstrafiken prioriteras genom
nya, snabba körvägar som så långt som möjligt är
separerade från övrig trafik. 

Dessutom investerar kommunen stora resurser i
att förbättra cykelvägnätet. Idag finns det drygt 20
mil cykelvägar i staden, vilket kan jämföras med 30
mil bilväg. Stadens struktur främjar cykling eftersom
den är så pass kompakt. Stadsstrukturen, det väl
utbyggda cykelvägnätet, universitetet med alla stu-
denter och även andra orsaker har medfört att Lund
idag är Sveriges cykelgladaste stad. Utöver de fysiska
åtgärderna genomförs även en stor del ”mjuka”
åtgärder, även kallat Mobility Management. Dessa

åtgärder bygger på kunskaps-, attityd- och beteende-
påverkan. Syftet är att påverka resan eller transpor-
ten innan den börjat. 

6.2 Projektmetodik
Tillgänglighetsprofiler har tagits fram för ett antal
stadsdelar i Lund. Främst handlar det om jämförel-
ser mellan resor med bil, cykel och buss till arbets-
platser och livsmedelsbutiker. Kartredovisning och
analys har skett med GIS-programvarorna ArcView,
med tilläggsmodul för multipel nätverksanalys, och
MapInfo samt med kollektivtrafikverktygen VIPS
och VISUM. För beräkningsmetoder hänvisar vi till
Lyborg (2000) 18. Allt relevant material har inhämtats
från Lunds kommun eller producerats av Trivector
Traffic. 

Det digitala vägnätet som använts är framställt av
Lantmäteriförvaltningen i Lunds kommun. Till varje
vägsegment har information om gatutyp, områdes-
typ, skyltad hastighet, antal körfält samt enkelrikt-
ningar etc. kopplats. Utifrån denna information har
sedan generella medelhastigheter kunnat sättas på
varje vägsegment, baserat på en studie genomförd i
Västerås av Tekn Dr Eva Ericsson 19, se Tabell 5.1.
För att kompensera för den tid det tar att gå från och
till bilen vid start- och målpunkt har 2 minuter lagts
till vid alla nätverkskörningar. 

Trivector Traffic har producerat ett digitalt
cykelvägnät med stadens vägnät och en digital ver-
sion av huvudcykelnätet som underlag. Medelhastig-
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18. J. Lyborg (2000) Tillgänglighetsanalys med GIS. En undersökning av tillgången till potentiella arbetstillfällen med tre 
transportmedel i Växjö. Lunds Universitet.

19. Ericsson E. (2000) Driving pattern in urban areas – Descriptive analysis and initial prediction model. Bulletin 185.

Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola.



heten i cykelvägnätet har satts till 17 km/h, baserat
på Ljungberg (1987) 20.

Kollektivtrafiknätet har inhämtats från Lunds
kommun och därefter bearbetats av Trivector Traffic
i programvarorna VIPS och VISUM. Tidtabeller och
kartor över bussnätet har använts som underlag. För
varje bussresa mellan start- och målpunkt har även
gångtid, väntetid och bytestid lagts till.

Av kommunen har vi fått tillgång till en digital fil
över antalet invånare per fastighet samt nyckelkods-
indelningen på 4-siffernivå (ungefär bostadsområ-
desnivå). Totalt har staden delats in i 191 bostadsom-
råden med totalt 74 000 invånare från 2001-12-31.
Dessutom har en inventering av livsmedelsbutiker

och bensinmackar genomförts under sommaren
2001, vilken vi har erhållit i digitalt format. 

Data om stadens drygt 51 000 arbetstillfällen har
erhållits från Lunds kommun på 4-siffernivå från
1999-12-31. 

Resultat, kartor och tillhörande text har slutligen
presenterats för representanter för Lunds kommun.
Deras synpunkter och kommentarer sammanfattas i
avsnitt 6.4.

6.3 Resultat och diskussion
Precis som i restidsanalyserna för Trollhättan är just
resor mellan hem och arbete samt mellan hem och
service två av de typer av resor som är av störst vikt i

Figur 6.1 Lunds tätort och de sju stadsdelarna 
studien fokuserar på.

20. Ljungberg C. (1987) Cykeltrafik – En kunskapsöversikt. Stockholm: Byggforskningsrådet, Rapport 78:1987
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vårt dagliga resande, även i Lund. Därför har vi
genomfört samma analyser i Lund, med ett tillägg.
Eftersom vi har fått tillgång till antalet invånare på
fastighet för Lunds tätort har vi kunnat genomföra
ett par extra analyser i avsnittet om tillgänglighet till
livsmedelsbutiker.

Tillgänglighet till arbetsplatser
I figur 6.2 och Tabell 6.1 visas tiden det tar att nå 50%
av alla arbetstillfällen i Lund med bil, cykel och buss. 

Precis som i analysen av tillgänglighet i Trollhät-
tan är bussen det färdmedel med överlägset längst
restider, med andra ord med sämst tillgänglighet, till

hälften av stadens 51 000 arbetstillfällen. Restids-
kvoten mellan buss och bil är i alla relationer över 2
och i alla utom en relation över 3. Det är endast vid
resor från centrum ut till den närmaste hälften av
stadens arbetsplatser som restidskvoten är under 3. 

Anledningen till de förhållandevis höga restiderna
till hälften av arbetstillfällena med buss kan vara att
en stor del av stadens industriområden med många
anställda ligger i de yttre regionerna av staden, se
figur 6.3. För att nå dessa områden måste man med
bussen åka in om centrum, byta buss eller vänta någ-
ra minuter, och sedan åka vidare ut till industriområ-
dena. Eftersom det tar 18 minuter att åka från cent-
rum ut till hälften av arbetstillfällena tar det också

Figur 6.2 Tiden det tar att nå hälften av alla arbetstillfällen 
med bil, cykel och buss från de sju stadsdelarna.
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lång tid från de olika stadsdelarna. De flesta busslin-
jerna har en hög turtäthet under högtrafik (vardagar
6–9 samt 15–18), i många fall 12 minuter, vilket talar
för att den låga tillgängligheten beror på andra orsa-
ker än att bussarna går för sällan. Det kan däremot
bero på att det inte finns hållplatser tillräckligt nära
de berörda arbetsplatserna.

Åker man istället bil har man möjlighet att snabbt
och förhållandevis gent ta sig runt på stadens ringle-
der och motorvägen i den östra delen av staden. Det
tar mellan 6 minuter och 10 minuter att nå hälften av
arbetstillfällena från de sju stadsdelarna. Anledning-
en till de låga restiderna är troligen att de större ar-
betsplatserna finns mer eller mindre jämnt utspridda
i staden, se figur 6.3. 

Med cykel tar det mellan 6 minuter och 19 minuter
att nå hälften av arbetstillfällena från de sju stadsde-
larna. Från centrum går det t.o.m. fortare att cykla
än att åka bil som tar 7 minuter. En större ansamling
arbetsplatser centralt och i stadsdelen nordöst om
centrum (Ideon med omnejd) bidrar till de korta res-
tiderna. Från Stångby, som ligger utanför staden
men som ändå tagits med i studien, tar det 19 minu-
ter att nå 50 % av arbetstillfällena. Detta är nästan
dubbelt så lång tid som om man reser med bil, vilket
troligen beror på det långa avståndet. Med bil har
man då möjlighet att köra mycket snabbare under en
lång sträcka, jämfört med om man cyklar.

I figur 6.4 och figur 6.5 redovisas andelen
arbetstillfällen som kan nås inom en viss restid från

de sju stadsdelarna och med de olika färdmedlen.
Även i Lund är bilen i de flesta fall snabbast, cykeln
näst snabbast och bussen långsammast om man ska
nå så många arbetstillfällen som möjligt inom en viss
tidsperiod. 

Centrum skiljer sig markant från de andra stads-
delarna. Med cykel når man under de första sju
minuterna fler arbetstillfällen än vad man gör med
bil. På sju minuter når den som cyklar nästan 70 %
av stadens alla arbetstillfällen. Anledningen är att det
i Lund är svårt att ta sig ut ur centrum pga. många
enkelriktningar och gågator som inte tillåter
biltrafik. Med cykel tar man sig däremot lätt ut från
centrum. Dessutom är tillgängligheten med buss som
bäst från denna stadsdel. På drygt 30 minuter kan
bussresenären nå så gott som alla arbetstillfällen,
vilket kan jämföras med 20–70 % från de andra
stadsdelarna. 

Klostergården, Lund Väster samt Norra Fäladen
uppvisar mycket lika egenskaper när det gäller till-
gängligheten för alla tre färdmedlen. Detta kan bero
på att avstånden till centrum och omkringliggande
arbetsplatskoncentrationer är ungefär lika stora.
Gunnesbo och Östra Torn uppvisar ungefär samma
mönster, fast tillgängligheten med buss är något säm-
re. Stångby som ligger ett par kilometer utanför sta-
den uppvisar stora skillnader mellan de tre färdmed-
len, vilket till stor del beror på avståndet till staden.
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Tabell 6.1 Tiden det tar att nå 50 % av stadens arbetstillfällen med bil, cykel och buss, 
samt restidskvoten för cykel/bil resp. buss/bil.

Stadsdel Bil Cykel Restidskvot Buss Restidskvot
Cykel/Bil Buss/Bil

Centrum 7 min 6 min 0,86 18 min 2,57
Gunnesbo 9 min 13 min 1,44 31 min 3,44
Klostergården 9 min 11 min 1,22 27 min 3,00
Lund V 7 min 11 min 1,57 28 min 4,00
N Fäladen 6 min 10 min 1,67 23 min 3,83
Ö Torn 7 min 10 min 1,43 34 min 4,86
Stångby 10 min 19 min 1,90 36 min 3,60



Figur 6.3 Fördelning av arbetstillfällen i Lund. 
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Figur 6.4
Andelen arbetstillfällen som kan nås
inom en viss restid från stadsdelarna.
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Figur 6.5 Andelen arbetstillfällen som kan nås inom 
en viss restid från de sju stadsdelarna, 
uppdelat på färdmedel.
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Tillgänglighet till service
Resor mellan hem och service för inköp av daglig-
varor/livsmedel är en typ av resa som hushållen i de
flesta fall är tvungna att genomföra. Därför har vi
undersökt tillgängligheten till livsmedelsbutiker och
bensinstationer i Lund. Anledningen till att vi har
tagit med bensinstationer i denna analys är för att
dessa idag ofta har ett livsmedelssortiment där när-
boende kan komplementhandla.

Stadens drygt 74 000 invånare har i genomsnitt
400m till närmaste livsmedelsbutik, om de även får
använda gång- och cykelnätet. Detta bör anses vara
ett helt acceptabelt gångavstånd som endast tar 5
minuter att tillryggalägga. Den allra största gruppen,
ca 20 % av befolkningen, har mellan 200 och 300 m
till den närmaste butiken, se figur 6.6.

I figur 6.7 redovisas det ackumulerade resultatet för
invånarnas tillgänglighet till den närmaste butiken.

Drygt 5 % av Lunds invånare har inte någon livsme-
delsbutik inom 1000m avstånd. Detta beror till exem-
pel på att Stångby, som ligger ett par kilometer utan-
för staden, inte har någon livsmedelsbutik. Det är
anmärkningsvärt att närmare en femtedel av stadens
invånare har mindre än 200m till närmaste butik.

I figur 6.8 har vi undersökt avståndet till Lunds 51
livsmedelsbutiker (ej bensinmackar) från de sju stads-
delarna. Orsaken till analysen är att många kan antas
föredra att göra sina inköp i olika livsmedelsaffärer
beroende på vad man vill handla. Tillgängligheten är
inte helt oväntat bäst i centrum, eftersom det därifrån
är kortast avstånd ut till alla andra stadsdelar. Redan
vid 1500m avstånd nås drygt hälften av stadens livs-
medelsbutiker från centrum. För de andra stadsdelar-
na har man vid detta avstånd nått mellan 0 butiker
(Stångby) och 7 butiker (Klostergården). 
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Figur 6.6 Lundabornas avstånd till den närmaste av
stadens 84 butiker och bensinstationer.
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Figur 6.7 Lundabornas avstånd till den närmaste av stadens 84 butiker 
och bensinstationer, ackumulerat resultat. 



Tillgänglighet till centrum
Det är inte bara livsmedelsbutiker som är ett nöd-
vändigt resmål för hushållen, utan i många fall måste
de boende i Lund ta sig till centrum för att nå det sto-
ra utbudet av t.ex., hårfrisörer, caféer, restauranger
och klädaffärer. Precis som i de andra genomförda
analyserna tar bussen även längst tid vid resor från
respektive stadsdel till centrum, se figur 6.9 och
Tabell 6.2. Restidskvoterna mellan buss och bil är
emellertid lägre än vid resor till arbetstillfällena. Det-
ta beror troligen på samma anledning som i Trollhät-
tan, att bussresenären slipper byta buss eller vänta
några minuter vid centrum.Figur 6.9

Från resp. stadsdel tar det mellan 6 minuter och 12
minuter att nå centrum med bil. Med cykel tar det
7–20 minuter beroende på stadsdel. Restidskvoten
mellan cykel och bil är under 1 för stadsdelarna Klos-
tergården och Lund V, vilket betyder att cykeln är
mycket konkurrenskraftig gentemot bilen i dessa res-
relationer. I alla andra resrelationer, förutom för
Stångby, är kvoten drygt 1,5 vilket talar för att till-
gängligheten med cykel är god.

Tabell 6.2
6.4 Avslutande kommentarer
Den 18 oktober 2002 kallade Stadsbyggnadskontoret
i Lunds kommun till möte för diskussion kring resul-
taten som framkommit i denna studie. Närvarande

vid mötet var Lars Brümmer, Luminita Popescu,
Christer Källqvist samt Åke Hellström från Stads-
byggnadskontoret, Päivi Elmkvist från Mobilitets-
kontoret samt Helene Wingren från Kollektivtrafik-
avdelningen på Tekniska förvaltningen.

Många var överens om att materialet möjliggör en
kvalitetsbeskrivning av Lund, som kan ligga till
grund dels vid jämförelse av staden med andra städer
och dels vid jämförelse av t.ex. olika stadsdelar.
Materialet ger även ett slags svar på var man bör sat-
sa ytterligare på trafiknätet. 

Den illustration som föredrogs av flera var stapel-
diagrammen i figur 6.2. Där ges information om
dagsläget för de tre färdmedlen. Med en uppföljning
om några år kan man se om det har skett några för-
ändringar. Helst vill man att t.ex. staplarna för restid
med buss ska bli lägre. En omläggning av linjenätet
skulle troligen medföra detta. 

Med resultaten går det också att utläsa att cykeln
är mycket konkurrenskraftig gentemot bilen i många
resrelationer. På flera sträckor är cykeln till och med
snabbare än bilen. Detta känner man till om man
cyklar i Lund, men med denna studie blir det hela
tydligare och mer kommunicerbart. Orsaken till att
tillgängligheten med cykel är så hög är en lyckad
kombination av en kompakt stadsstruktur och en
mycket intensiv cykelplanering under lång tid.

Tidigare har Mobilitetskontoret 21 genomfört en
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Figur 6.8 Gångavstånd från olika bostadsområden 
i Lund till stadens 51 livsmedelsbutiker.
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21. Mobilitetskontorets uppgift är att med information, utbildning och rådgivning hjälpa företag, organisationer och 
enskilda som vill miljöanpassa sina transporter. Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret har huvudansvar 
för Mobilitetskontoret.



Tillgänglighetsplanering med restidskvoter i Lund  53

Tabell 6.2 Tiden det tar att nå centrum med bil, cykel och buss, samt restidskvoten för cykel/bil resp. buss/bil.

Stadsdel Bil Cykel Restidskvot Buss Restidskvot
Cykel/Bil Buss/Bil

Gunnesbo 11 min 14 min 1,27 25 min 2,27
Klostergården 9 min 7 min 0,78 19 min 2,11
Lund V 9 min 8 min 0,89 20 min 2,22
N Fäladen 7 min 10 min 1,43 17 min 2,43
Ö Torn 6 min 8 min 1,33 26 min 4,33
Stångby 12 min 20 min 1,67 29 min 2,42

Figur 6.9
Tiden det tar att nå centrum
med bil, cykel och buss från
de sex mer perifera stads-
delarna.
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empirisk studie där man körde bil, åkte buss och
cyklade mellan 7 bostadsområden och 7 större
arbetsplatser. På detta sätt kunde man få fram en
jämförelse mellan de tre trafikslagen med hänsyn till
restid, reskostnad, energiåtgång (Kcal) samt koldi-
oxidutsläpp. När Mobilitetskontoret sedan har varit
ute på någon av de studerade arbetsplatserna har man
kunnat presentera för de anställda t.ex. hur mycket
pengar de kan spara om de cyklar istället för att åka
bil under ett år. Mobilitetskontoret anser att det är
viktigt med sådan individanpassad information efter-
som man då lättare når enskilda invånare, men att
vår mer teoretiska metod är ett nödvändigt komple-
ment till deras empiriska metod. Med vår metod kan
man t.ex. undersöka många fler relationer än vad som
är möjligt om man ska genomföra studien empiriskt. 

De närvarande tyckte att det fanns brister i analy-
sen av restider till centrum, eftersom vi endast har
gjort ett tidstillägg på två minuter för parkering och
gångtid. Det är förhållandevis svårt att ta sig runt i
Lunds centrum med bil pga. att många gator är
avstängda för biltrafik. Därför bör gångtidstillägget
variera beroende på var i staden man kan parkera
bilen. Det man kan göra för att undvika detta är att
välja ut ett antal parkeringshus/parkeringsplatser i
centrum och först genomföra restidsanalyser till des-
sa och sedan göra ett tidstillägg för gångtiden till
målpunkten. På så sätt får man ett mer sanningsen-
ligt resultat. Dessutom ligger centrumpunkten i den-
na analys vid Domkyrkan. flera närvarande ansåg
att en lämpligare målpunkt skulle vara Lund C, vid
järnvägsstationen. Denna typ av justeringar är enkla
att genomföra vid användning av modellen.

Restiden med buss påverkas också beroende på
var man lägger start- och slutpunkt. En kommentar
var att bussresan från Linero till centrum tar drygt 10
minuter, inte 20 minuter som den visar på i vår ana-
lys. Anledningen till att den blir 20 minuter i denna
analys är för att väntetid har lagts till, samtidigt som
startpunkten ligger en bit från närmaste hållplats.

Frågan är om startpunkten ska ligga vid tyngdpunk-
ten i stadsdelen (där flest invånare bor) eller vid när-
maste busshållplats. Noggrannheten i ingångsdata är
därmed mycket viktigt, och en nära dialog mellan
kommunen och konsulten som genomför en sådan
här analys är av stor betydelse. En lösning på detta
problem är att ha flera startpunkter i varje stadsdel
istället för endast en startpunkt. flera restidsanalyser
genomförs på så sätt från varje stadsdel och sedan
tar man ett medelvärde av dessa körningar. En annan
fråga är om det är realistiskt att anta att alla ska kun-
na åka buss? 

För att kunna besvara frågor såsom ”Var ska vi
bygga ut nästa arbetsplats?” räcker inte riktigt mate-
rialet ända fram, anser kommunen, eftersom vi
endast har presenterat resultat för sju specifika stads-
delar. Ett ännu mer användbart underlagsmaterial
går emellertid att skapa relativt lätt med denna
metod. Vad man då får ut är en karta för varje färd-
medel, där staden är indelad i stadsdelar eller ännu
mindre enheter. Varje stadsdel erhåller ett värde
beroende på dess tillgänglighet med respektive färd-
medel. På så sätt belyses vilka delar av staden som
idag har god tillgänglighet med t.ex. kollektivtrafik.
Tar man sedan reda på vilka av dessa stadsdelar som
har oanvända industriytor, parkeringsytor etc., kan
dessa med fördel istället användas för t.ex. utbygg-
nad av bostäder och/eller arbetsplatser. 

Trots en del brister anser Lunds kommun att mate-
rialet är lätt att ta in och att diagrammen är lättöver-
skådliga. flera idéer på nya projekt med dessa data
som utgångspunkt lades fram, t.ex. framtagning av
tillgänglighetskartor enligt ovan, samt att göra nya
analyser med flera startpunkter i varje stadsdel och
även flera slutpunkter i centrum. Vidare kan det vara
av stor betydelse att inte bara fokusera på resor till
arbete och service, utan även till rekreation. Detta
gäller t.ex. resor till simhall, idrottsanläggningar, etc.
Med dessa analyser tror kommunen att materialet
kan komma att ha betydelse i översiktsplaneringen. 
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I detta kapitel drar vi slutsatser om hur vi ser att
användandet av de båda metoderna kan genomföras
vid olika planeringsinsatser. Vi diskuterar också
förutsättningar för metodernas användbarhet.

7.1 Koppling till Vägverkets fyrstegsprincip
Vägverkets s.k. fyrstegsprincip är ”ett allmänt för-
hållningssätt i åtgärdsanalyser för vägtransportsyste-
met” 22. Principen är en planeringsprincip för ”hus-
hållning av resurser och minskning av vägtransport-
systemets negativa effekter”. Den innebär att åtgär-
der ska prövas i fyra steg:

1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet 
och val av transportsätt

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av
befintligt vägnät och fordon

3. Begränsade ombyggnadsåtgärder

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

Syftet med detta förhållningssätt är bl.a. att få ett
mera effektivt utnyttjande av befintliga vägar och att
öka möjligheten att vidta andra åtgärder istället för
infrastrukturåtgärder 23. Det betyder att man i steg 1

ska pröva åtgärder också utanför vägtransportsyste-
met, dvs sådant som påverkar behovet av att resa 24. 

Fyrstegsprincipen finns numera omnämnd i flera
officiella dokument, t.ex. i infrastrukturpropositio-
nen (2001/02:20). I regeringens direktiv för upprät-
tande av nya transportinfrastrukturplaner för perio-
den 2004–2015 anges också att analyser bör göras
enligt fyrstegsprincipen 25. 

För att kunna föreslå åtgärder enligt de två första
stegen kan analys med de två metoder som denna rap-
port beskrivit vara ett viktigt sätt att skaffa underlag.
Det kan handla om såväl kunskapsunderlag för analys
i de olika stegen, som underlag för olika åtgärder.

Exempel på det förstnämna är t.ex. analyser av
tillgänglighet som en del i problembeskrivningen för
det objekt som fyrstegsprincipen behandlar. 

Exempel på det andra kan vara beskrivning på res-
tidskvoter mellan olika områden som kan användas
som underlag i olika Mobility Managementåtgärder i
steg 1. 

7.2 Koppling till översiktsplaneringsmetoder
Analyser av tillgänglighet, med någon av de båda
beskrivna metoderna kan utgöra ett viktigt underlag
i översiktsplanearbetet. På detta sätt kan nya former
av underlag tas fram, för att beskriva konsekvenser-
na av olika utbyggnader osv.
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Det finns idag ansatser till användande av denna 
typ av metoder i översiktsplanearbetet hos många
kommuner. Med de båda beskrivna metoderna kan
detta arbete utvidgas och förfinas. Nedan beskrivs
mer ingående hur metoderna kan användas i olika
situationer.

7.3 Metodens användbarhet
Studien visar att de två metoderna har olika styrkor
och svagheter och passar olika typer av städer. I de
relativt små städerna, Trollhättan och Lund, visar
materialet något som planerarna säger sig ha haft
”intuitiv kännedom om” förut, men att det förtydli-
gar förhållanden som tidigare inte har kunnat visas.
Planerarna använder sin lokalkännedom för att för-
bättra noggrannheten i analysen. Metoden leder på
så sätt snabbt in på en diskussion om varför till
exempel tillgängligheten till service är dålig och vad
för åtgärder som kan vidtas. Slutsatser kring meto-
dernas användbarhet är följande:

• Metoden med restidskvoter redovisar samtliga
relevanta trafikslag, vilket är en fördel. ABC-prin-
cipen fokuserar å andra sidan på tillgänglighet
med kollektivtrafik

• En styrka med båda metoderna är att resultatet av
analysen och kartorna är relativt enkla att kom-
municera och kan inrymmas i en tidningsartikel
eller broschyr.

• Båda metoderna kan användas som ett delresultat
för att kvalitetsbeskriva det transportpolitiska
målet om tillgänglighet. Restidskvotsanalysen är
dock enklare att jämföra mellan olika städer, vil-
ket bör vara viktigt för nationella och regionala
ändamål och planering.

• Det kan vara svårt att fastställa och nå konsensus
om vilket kollektivtrafiknät som ska räknas till
högtrafiknätet, eftersom olika städer har olika
trafikeringskoncept. Detta gäller båda metoderna
men i synnerhet ABC-principen. Därför bör man
ta fram ett standarddokument som innehåller rikt-
linjer för att underlätta för framtida användare.

• En brist i modellen med restidskvoter är att lut-
ningsförhållanden inte finns med. Det gör model-
len svår att tillämpa i städer med stora nivåskillna-
der. En bättre beskrivning av tillgänglighet med
cykel är på sikt nödvändig för att på ett korrekt
sätt beskriva tillgänglighetsmålet. Sådant arbete
pågår för närvarande i Vägverkets regi.

• ABC-principen förutsätter en större politisk med-
vetenhet och kunskap om stadsplanering för att
implementeras och tillämpas till fullo i en kom-
mun. I Nederländerna infördes planeringsprinci-
pen först på regional nivå.

• Restidskvoternas högre upplösning gör att besluts-
underlaget kan användas for att ge eller bidra till
svar på vilka trafikåtgärder som är nödvändiga,
till exempel på var kollektivtrafiktillgängligheten
är dålig eller om en stadsdel saknar närservice.

• ABC-principen är bäst lämpad för större städer
(>200000 invånare) och i den regionala planering-
en, medan restidskvoter är bäst lämpade för
mindre städer (<100000 invånare) men bör även
kunna användas i större städer.

Olika kommuner har inte bara olika geografiska
förutsättningar utan också olika planeringskulturer.
Trots detta ger restidskvotsmetoden intressanta upp-
slag och en relevant beskrivning av staden. Resulta-
ten kan användas inom mycket olika planerings-
frågor som är på dagordningen i respektive stad. En
generell metod med en gemensam bas bör vara sär-
skilt viktig då kommunens planmonopol gör att de
själva i hög grad kan välja mål och syfte med planer-
ingen. 

ABC-principen är intressant för en kommun eller
en region som har förutsättningar att förbättra kol-
lektivtrafiken och som har valt det som medel för att
nå många andra planeringsmål. Detta kan gälla t.ex.
minskad trängsel, bättre ekonomi och bättre till-
gänglighet för bilfria hushåll. 

Sambandet mellan de två metoderna är att en
kommun som använder restidskvoter för att forma
en kostnadseffektiv stadsbyggnadsstrategi mycket väl
kan meranvända detta material som utgångspunkt
för att senare implementera ABC-principen.

7.4 Noggrannhet, databehov och 
kostnadseffektivitet

Vägnätet
I dagsläget har alltfler kommuner bra GIS-underlag,
såsom digitala vägdatabaser och annat digitalt mate-
rial. Anledningen till att digitala vägnät blir allt van-
ligare är att Vägverket tillsammans med kommuner-
na tar fram underlagsmaterial till NVDB – den natio-
nella vägdatabasen. Detta medför att noggrann och
uppdaterad digital data över vägar inom och mellan
tätorter kommer att bli alltmer lättillgängliga. Dessa
data har fram tills nu varit den del av det geo-
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grafiska informationssystemet som varit svårast att
få tag på för den här typen av analys. 

Det räcker emellertid inte att ha ett digitalt och
sammanhängande vägnät om vi inte också har has-
tigheter på varje länk. I denna studie har vi använt
oss av tekn dr Eva Ericssons doktorsavhandling för
att hastighetsklassa Trollhättans och Lunds vägnät.
Denna hastighetsklassning anser vi vara den bästa
som finns att tillgå i dagsläget. För att kunna använ-
da modellen är det nödvändigt att samla in fler attri-
but för varje vägsegment – typ av område vägen lig-
ger i, den skyltade hastigheten, om vägen är en del av
lokalnätet, huvudnätet eller det radiella vägnätet,
samt antalet körfält. Det kan låta som ett stort arbe-
te att samla in dessa data, men faktum är att många
kommuner har uppdaterad och lättillgänglig infor-
mation om dem. Totalt tar insamling, attributsätt-
ning samt kontroll av vägnät ett par dagar att
genomföra.

Kollektivtrafikvägnätet
Kollektivtrafikvägnätet är ofta det nät som tar längst
tid att genomföra nätverksanalyser i. Detta beror på
komplexiteten i nätets uppbyggnad där vi måste ta
hänsyn till gångtid, väntetid, restid samt eventuell
bytestid. Därför genomförs inte restidsanalyser av
kollektivtrafik i GIS, utan i nätutläggningsprogram,
såsom VIPS och VISUM, som är utformade för att
ta hänsyn till komplexiteten i kollektivtrafikkartlägg-
ning. För de allra flesta städer måste helt nya nät
byggas upp, tidtabeller och turtäthet infogas, och
start- samt slutpunkter måste läggas in. På så sätt
kan så noggrann data som möjligt erhållas. Upp-
byggnaden av kollektivtrafiknät i Lund och Trollhät-
tan har tagit drygt tre dagar per stad att genomföra. 

Cykelvägnätet
Fullständiga digitala cykelnät är idag ovanliga i
kommunerna. Ofta har ett icke sammanhängande
nät digitaliserats. För att detta nät ska kunna bli
användbart i nätverksanalyser måste det göras sam-

manhängande och länkas samman med vägnätet,
eftersom en stor del av cyklingen sker längs vägar
och gator. Momentet är inte så tidskrävande som det
låter, utan tar som regel bara någon dag att uppdate-
ra, om bra underlag finns.

Befolknings- och sysselsättningsstatistik
När det gäller boende och arbetande varierar kvalite-
ten på underlaget, men överlag är den god. Det som
kan vara problem i vissa kommuner är att det inte
finns en digital karta över nyckelkodsområden, som
kan vara nödvändig för vissa delar av analysen.
Befolkningsdata kan vanligtvis erhållas på fastighets-
nivå med koordinater, vilket medför att den digitala
nyckelkodsdatan är överflödig. Vad gäller arbets-
platsdata är den i de flesta fall uppdelad på nyckel-
kodsområden, varför en digital karta ändå är nöd-
vändig. 

Ett annat problem kan vara att statistiken inte
uppdateras årligen, men pga. de små variationerna
som oftast föreligger år för år anser vi att det går bra
att använda data som är ett par år gammal. 

7.5 Diskussion
De båda metoderna i denna rapport ger värdefull, ny
information i många olika planeringsprocesser. Det-
ta gäller till exempel vid diskussioner om hållbara
transportsystem, till exempel vid tillämpning av Väg-
verkets fyrstegsprincip, men även vid planeringspro-
cesser som översiktsplanering.

Dataunderlaget, i form av vägdatabaser etc., för-
bättras idag i snabb takt. Allt fler kommuner har till-
gång till GIS-data över vägar och kollektivtrafiknät,
medan cykelvägnät fortfarande är ovanligt i digital
form. En fortsatt satsning på metoder som de här
presenterade kommer att påskynda utvecklingen mot
ett mer heltäckande dataunderlag.

Det finns idag en spirande insikt om att tillgänglig-
het måste ersätta rörlighet som planeringsnorm. I
detta sammanhang ger de båda metoderna nya verk-
tyg i arbetet.
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I denna studie har fokus legat på att testa de två
metoderna i tre svenska städer. Dessutom har respek-
tive kommun fått möjlighet att kommentera meto-
dernas resultat och potential som beslutsunderlag
inom stadsplanering. Kommentarerna tyder på att
det finns anledning att gå vidare med den här typen
av beslutsunderlag. För att förankra användbarheten
av de två metoderna är det nödvändigt att gå vidare
med en bredare dialog med professionella planerare,
samt med medborgare och intresseorganisationer.
Nedan ges ett förslag på hur det fortsatta arbetet
skulle kunna gå till.

8.1 Dialog med professionella planerare
De två olika planeringskoncepten presenteras för
planerare på kommuner, Vägverket och Länsstyrel-
sen. Arbetet sker i dialog, enligt en så kallad fokus-
gruppsmodell där 8–12 professionella planerare del-
tar. Gruppen leds av en diskussionsledare som är
kunskapsmässigt stöd om innehållet i planeringskon-
cepten och organiserar arbetet. Trivector har god
erfarenhet av denna modell och arbetssätt från tidi-
gare forskningsprojekt, bland annat i projektet
PIRATE som handlar om resenärernas perspektiv på
kollektivtrafiken.

De s.k. fokusgrupperna tar fram de aspekter som
är relevanta vid utvärderingen. Deltagarna i dessa
grupper ”representerar” vanligen olika slags intresse-
grupper eller ”användare”. Ofta brukar man även
samla en grupp ”icke-användare”, dvs. sådana som ej
har någon erfarenhet, eller endast liten erfarenhet, av
det som studeras/utvärderas.

Fokusgruppen genomförs som 3–4 gruppdiskus-
sioner under ca två timmar, där deltagarna diskuterar
de olika aspekterna och hur de hänger samman på
olika vis. Vid sammansättning av gruppen tas hän-

syn till ålder, kön, erfarenhet av ämnesområdet etc så
att en viss spridning uppnås. Förslagsvis skickas en
del information ut i förväg så att alla förstår bak-
grunden och syftet med mötet.

Diskussionsledarens uppgift är att agera som
någon form av ordförande. En av huvuduppgifterna
är att underlätta diskussionen samt att styra diskus-
sionen rätt igen i det fall den är på väg att avvika från
huvudämnet. Till sin hjälp har diskussionsledaren en
sekreterare. Förslagsvis antecknas aspekter/åsikter
även i ett rutschema på en whiteboard så att alla lät-
tare kan följa diskussionen.

Deltagare i fokusgrupperna tas fram med hjälp av
förslagsvis Vägverkets, FORMAS och Boverkets
kontaktnät. Det viktiga är inte att få fullständig
representation utan att få en grupp som vill och kan
komma med värdefulla synpunkter. Dessutom är det
av stor vikt att samla både trafikplanerare respektive
stadsplanerare i varje fokusgrupp, bl.a. därför att
planeringskoncepten än så länge är något nytt som
det troligen finns olika åsikter om, även hos de som
professionellt arbetar med trafikfrågor.

Slutligen sammanställs och utvärderas resultaten
från fokusgruppen av Trivector. 

8.2 Dialog med medborgare och 
intresseorganisationer 

De två olika planeringskoncepten presenteras för
intresseorganisationer och en grupp intresserade
medborgare. Tar man med medborgare och intresse-
organisationer i undersökningen kan jämförelser
göras av åsikter mellan de olika grupperna. Detta ger
ofta intressanta resultat och det är inte ovanligt att
de professionella planerarnas åsikter om vad som är
viktigt väsentligt skiljer från vad användarna tycker.
Upplägget följer i stort dialogen med de professionel-

58 Två metoder

8. Förslag till fortsatt arbete



la planerarna och avslutas med en sammanställning
och utvärdering av resultaten från fokusgruppen av
Trivector. 

8.3 Förväntade effekter och resultat
Den här typen av analys har främst effekt på målet
om ett tillgängligt och miljöanpassat transport-
system. Metoderna förväntas kunna bidra till att öka
medvetenheten om och möjligheten att planera
bebyggelse och trafik tillsammans för att uppnå vissa
syften, såsom framförallt tillgänglighet för äldre och
samhällsekonomisk effektivitet. Metoden förväntas
bidra till ökad transparens i politiska beslut om
trafik och stadsbyggnad.

Förslag till fortsatt arbete  59







78187 Borlänge. Telefon 0243-75000. Telefax 0243-75825. Texttelefon 0243-75090. 
E-post: vagverket@vv.se, Internet: www.vv.se


