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SAMMANFATTNING 

Ytan är en av kommunernas viktigaste resurser. På ytan spenderar människor sin vardag, möter andra 

människor, bygger tillit, utbyter idéer och förväntar sig kunna transportera sig på ett enkelt och bekvämt 

sätt. Transporter är nära förknippat med ytanvändning där det finns tydliga samband mellan de två. Här 

har planeraren en central roll när kommunerna ställs inför stora utmaningar som ökad 

befolkningstillväxt, urbanisering och föroreningar som med bristfälliga åtgärder riskerar att fördärva 

platsens värden. 

 

I den här uppsatsen studeras ytanvändning i Örebro, Helsingborg och Norrköping kommun. Studien 

besvarar hur olika trafikslag påverkar ytanvändningen, hur överbliven yta disponeras, vilken effekt 

kommunernas policys får för den fysiska miljön och vilka ytbesparande förutsättningar studerade 

kommuner har för att ställa om med hänsyn till rådande trafiksituation. Syftet i denna studie uppnås 

genom kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt där kommunala dokument från Örebro, Helsingborg 

och Norrköping kommun, statistik samt trafikrelaterade teorier och tidigare forskning inkluderas. 

 

Resultatet av studien visar att det finns ytbesparande potential. Kommunerna planerar numera för 

förtätning, funktionsblandning, varierade upplåtelseformer samt ytsnåla trafiklösningar som GC och 

KT som förväntas spara yta och öka tillgängligheten. I kommunernas planeringen identifieras mönster 

med planering från centrum där enklare DP:s hittas i centrum medan mer omfattande DP:s sker runt 

stadskärnan. Planeringen har en tydlig social dimension som måste beaktas. Slutligen visar studien att 

det finns flera möjliggörande och begränsande aspekter såsom inlåsningseffekten av bilen samt diverse 

externa och interna förhållanden. 
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1. INLEDNING 

Liksom många västerländska samhällen planerades flera svenska kommuner för det modernistiska 

samhällsbygget under efterkrigstiden. Hög ekonomisk tillväxt med starka vindar för rationalitet, 

funktionalitet och ordning innebar omfattande stadsomvandlingar för stora delar av svenska kommuner 

(Wahlgren 2006), synnerligen transportinfrastrukturen som baserades på bilismen (Lundin 2008:19). 

Många arkitektoniska, kulturella och ekologiska värden ställdes åt sidan för motorleder, 

parkeringsplatser och andra funktioner för bilen (Wahlgren 2006). Det innebar att äldre bebyggelse revs 

och människor splittrades fysiskt och emotionellt från sina hem (Lilja 2013:176). Kommunerna fick en 

annan karaktär, där ytan i större utsträckning togs i anspråk av biltrafik istället för de gångstråk som 

tidigare präglat stadsbilden. 

 

Ytan är en av de mest värdefulla resurserna i en stad (Gunnarsson & Löfgren 2001:52), som ska vara 

en funktionell och inkluderande resurs för alla (Parkinson 2012:2). Istället har städerna planerats för 

ytineffektiva färdmedel (Sanner et al. 2018:26) som bidragit till omfattande problem som 

klimatförändringar, hälsoproblem från diverse föroreningar (Naturvårdsverket 2019) och socialt 

exkluderande effekter (Parker & Doak, 2012:133). Rådande planering har också inneburit ökat antal 

resor och ökade reslängder (Bannister 2002:14). Dessutom ställs ytterligare krav på städerna när 

befolkningsmängden ökar, allt fler lockas till städerna och. För att möta dessa utmaningar måste 

ytanvändningen effektiviseras med ytsnåla trafiklösningar för en attraktiv och hållbar kommun där 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt välstånd florerar.  

 

Att studera vilken effekt olika trafikslag har på ytanvändningen blir intressant för att förstå vilken 

potential kommunerna har för ytbesparande åtgärder. När potentiell besparad yta identifierats är det 

även intressant att se hur den överblivna ytan disponeras och vilken effekt det får på människors 

rörlighet och möjlighet att enkelt nå önskade destinationer. Hur ytan används är en viktig 

planeringsfråga då ytan blir en allt viktigare resurs med utmaningar som urbaniseringen, 

befolkningsökningen samt ökade och ändrade krav på transportering.  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Uppsatsens syfte är att studera, jämföra och förstå Örebro, Helsingborg och Norrköping kommuns 

förutsättningar och planering för ytsnåla trafiklösningar. För att besvara syftet har följande 

frågeställningar formulerats:  
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1. Hur påverkas ytanvändningen av olika trafikslag 

2. Hur disponeras ytan i Örebro, Helsingborg, Norrköping kommun och vilken effekt får nuvarande 

policys för den fysiska miljön? 

3. Vilka ytbesparande förutsättningar har Örebro, Helsingborg och Norrköping kommun med hänsyn 

till rådande trafiksituation? 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen avgränsas till tre medelstora kommuner: Örebro, Helsingborg och Norrköping som är tre 

kommuner med liknande demografiska storlek och geografiska förhållanden med verksamhet för högre 

utbildning i centralorten. Kommunala dokument som studeras är aktuella översiktsplaner (ÖP), 

resvaneundersökningar (RVU), parkeringsnormer samt pågående (ej antagna eller laga kraft) 

detaljplaner (DP). Den kommunala avgränsningen valdes då mycket data finns på denna administrativa 

nivå, men centralorten är mest relevant för studiens syfte och därför är den i fokus i uppsatsen. 

 

Vidare avgränsas uppsatsen till persontransporter och utesluter därav godstransporter samt sjö- och 

luftfart då persontransporter har en starkare lokal anknytning än godstransporter som kommer från andra 

platser. Transportsätten som studeras i uppsatsen är biltrafik, gång-och cykling (GC) och kollektivtrafik 

(KT) där andra transportsätt såsom skateboards, segway, mopeder, kickbikes och liknande. 

1.3 DISPOSITION 

Den här uppsatsen följer en typisk disposition för en vetenskaplig uppsats där varje kapitel inleds med 

en kort beskrivning om dess innehåll. Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel där en bakgrund till 

ämnet, studiens syfte och frågeställningar samt avgränsningar presenteras. Efter det inledande kapitlet 

redovisas och diskuteras metoden följt av ett teoriavsnitt där tidigare och internationell forskning kring 

ämnet redovisas. I följande kapitel redovisas empirin där bakgrund, plandokument och statistik 

presenteras med ett avsnitt för varje kommun samt ett gemensamt för trafikdata. Avslutningsvis 

redovisas resultatet av studien som analyseras och sedan sammanställs i slutsatsen. 

1.4 BEGREPPSLISTA 

KT  -  Kollektivtrafik 

GC  -  Gång och cykel 

ÖP   -  Översiktsplan 

FÖP   - Fördjupad översiktsplan 

DP   - Detaljplan 

RVU  -  Resvaneundersökning  
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2. METOD 

I detta kapitel redogör och diskuterar vi vår metodik i fem avsnitt. I de tre första avsnitten beskrivs den 

vetenskapliga grunden bakom valda metoder: kvalitativ litteratur- och dokumentstudie, kvantitativ 

sekundäranalys av offentlig statistik och jämförande fallstudie. Vidare redovisas hur studien genomförts 

och slutligen diskuteras genomförandet där metoderna sätts i sammanhanget av vår metod. 

2.1 KVALITATIV LITTERATUR- OCH DOKUMENTSTUDIE 

Kvalitativ litteratur- och dokumentstudie är en metod där en bred skara av litteratur och dokument 

insamlas för vidare analysering av dess betydelse och innehåll (Bowen 2009:28). Kvalitativ metod är 

ett induktivt tillvägagångssätt där tonvikten ligger vid tolkning av innehåll snarare än stor mängd 

analyserbara kvantitativa data (Bryman 2011:340-341). Metoden beskrivs vidare av Bryman 

(2011:102) som en “replikerbar, vetenskaplig och transparent process” där partiskheten ska minska och 

vetenskapligheten samt transparensen ökar samtidigt som det är viktigt att beakta den kulturella 

kontexten den är hämtad från och i (Bryman 2011:495). 

 

Detta tillvägagångssätt har fem fördelar. Det är lätt att identifiera källorna och innehållet i dem vilket 

ökar transparensen i uppsatsen. En annan fördel är dess möjlighet till longitudinell studie, alltså en 

studie över tid. Även dess icke-reaktiva karaktär är av stor vikt där studien inte påverkas av forskarens 

närvaro samt struktur som möjliggör tillämpning av den stora omfattningen forskning som finns 

tillgänglig (Bryman 2011:296). Det är även lättare att identifiera kunskapsluckor som underlättar för 

forskaren att bidra till vetenskapen (Bowen 2009:30).  

 

Den kvalitativa litteratur- och dokumentstudien har också nackdelar. Att dokumenten har framställts i 

ett annat syfte komplicerar datainhämtningen då dess flexibilitet gör det svårt att anpassa data för sin 

egen studie genom att variabler är låsta eller att datat framställts på en aggregerad nivå (Bryman 

2011:495). Samtidigt som det är viktigt att beakta data som den kulturella produkt ur den tidsepok samt 

sociala sammanhang den är skapad i. Den ursprungliga framställaren kan också påverka innehållet i 

materialet då det kan finnas en vinkling i materialet. Det kan även vara svårt att nå arkiverade eller 

sekretessbelagda data (Bowman 2009:32). 

2.2 KVANTITATIV SEKUNDÄRANALYS AV OFFENTLIG STATISTIK 

Kvantitativ sekundär analys av offentlig statistik innebär analys av sekundärdata, det vill säga data som 

framställts av någon annan (Clark 2005:57). Med en sådan metod fås data av god kvalitet med ett tids- 

och kostnadseffektivt sätt som frisätter mer tid till andra delar av uppsatsen. Dessutom möjliggörs nya 

tolkningar och analyser av datan än det som den framställdes då datan kan sättas i en annan kontext. 
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Även denna metod är icke-reaktiv som diskuterades i det tidigare avsnittet (Bryman 2011:300-303, 312-

313). 

 
            ¯\_(ツ)_/  ̄

Kritiken mot den kvantitativa sekundäranalysen av offentlig statistik är dess komplexitet och 

avsaknaden av kontroll och bekantskap över materialets kvalitet som försvårar möjligheten att dra 

fullständiga slutsatser och tolkningen av insamlingen av materialet. Att materialet redan är framtaget 

innebär att forskaren måste förlita sig på den ursprungliga dataframkallaren samtidigt som datat blir 

inflexibel när framtagandet inte kan anpassas för studiens syfte (Bryman 2011:304-308). Det innebär 

att viktiga aspekter kan uteslutas.  

2.3 JÄMFÖRANDE FALLSTUDIE 

Fallstudie är en undersökning av en plats eller ett område utifrån dess särskilda egenskaper (Bryman 

2011:74). Undersökningen sker av en specifik företeelse (program, händelse, plats, institution et cetera) 

ur ett särskilt perspektiv (kritisk eller avgörande, extremt eller unikt, representativt eller typiskt et 

cetera) (Bryman 2011:73-77) som ger en bättre helhetsbild över hur exempelvis trafiken och 

samhällsplaneringen samspelar. Fallstudier kan ske genom exempelvis intervjuer, observationer och 

dokumentstudier eller bara någon utav dessa som bidrar till en djupare förståelse, information och praxis 

kring studerade fall (Merriam 1994:20-24, 121). 

 

En jämförande fallstudie är en undersökning kring två eller fler fall som är lika eller olika varandra. 

Jämförande design kan användas inom både kvalitativa och kvantitativa studier där Bryman (2011:83) 

beskriver det som en hybrid och förlängning av tvärsnittsdesign (studie av många objekt) och fallstudie. 

Vidare skiljer sig inte jämförande fallstudier med tvärsnittsundersökningar i reliabilitet, validitet, 

replikerbarhet och generaliserbarhet då båda tillvägagångssätten inkluderar exempelvis fler än ett fall, 

de utgörs vid en specifik tidpunkt, kvantifierar data och söker sambandsmönster mellan studerade 

objekt. En fördel med en sådan metod är att det inte går att manipulera variabler (Bryman 2011:64-66, 

82). Andra fördelar är att det går att urskilja dragen av de studerade fallen som därmed kan vara 

utgångspunkt för nya teoretiska reflektioner. Det kan även hjälpa att förklara vilka teorier som håller 

eller inte håller. Dessutom kan jämförelse bredda tankegångarna på andra begrepp eller teorier som kan 

inkluderas eller vara relevanta att inkluderas (Bryman 2011:82-83). 

 

Jämförande fallstudie som metod har också nackdelar. Tillvägagångssättet har en brant startkurva där 

fokus måste bestämmas i ett tidigt stadie samt hur fallen ska ställas mot varandra och jämföras. 

Forskaren kan då missa andra avgörande faktorer som skulle kunna bidra till ett helhetsperspektiv 

(Bryman 2011:83). Därför måste försiktighet antas gällande vad ‘verkligheten’ säger då forskaren på 

ett selektivt sätt valt teorier som bekräftar dennes uppfattningar. Materialet som används kan 
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ifrågasättas då det är fragmentariskt, där forskaren samlat ihop ofullständiga material från andra källor 

med ett annat syfte än uppsatsens (Merriam 1994:47, 122). 

2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I denna studie har kvalitativ litteratur- och dokumentstudie, kvantitativ sekundäranalys av offentlig 

statistik samt fallstudier används som metod. För en förståelse om vad som händer med överbliven yta 

i Örebro, Helsingborg och Norrköping kommun jämförs empirisk data från studerade kommuner i form 

av diverse policys och trafikdata med teoretisk forskning. Med den induktiva metoden bekräftas empirin 

med teorin, det vill säga en iterativ process där en lämplig teori kontinuerligt sökes genom processen 

som är vanlig med kvalitativ metod (Bryman 2011:26-29). Genom vidare inkludera en jämförande 

studie kan arbetet ge oss en förbättrad förståelse (Bryman 2011:80) för hur ytan disponeras och på så 

vis kunna dra slutsatser för kommunernas potentiella utveckling gällande ytanvändning. 

 

I studien har teoretiskt och empiriskt material insamlats och sammanställts under varsitt kapitel. 

Vetenskapliga artiklar och annan litteratur inhämtades från databaserna Primo, Libris, Geographical 

compass och universitetsbiblioteket i Örebro. Med hjälp av handledaren, externa kontakter och 

andrahandskällor har annan litteratur hittas. Empiriskt data har främst hämtats från kommunernas 

hemsidor i form av översiktsplan (ÖP), fördjupning av översiktsplan (FÖP), detaljplan (DP). Trafikdata 

har hämtats från resvaneundersökningar (RVU), SCB och Trafikanalys (TRAFA), se tabell 1. Vid 

datainsamling från ÖP:s användes Helsingborg kommuns stadsplan 2017 (som är en precisering av 

ÖP:n) och ÖP:n 2010 då båda används som måldokument. 

 

 

ÖREBRO KOMMUN 
HELSINGBORG 

KOMMUN 

NORRKÖPING 

KOMMUN 

 

ÖVRIGT 

Översiktsplan år 2018

  

 

Fördjupning ÖP 

Trafikprogram för Örebro 

kommun 

 

RVU  2017 

 

Pågående DP:s 2018 

Översiktsplan år 2010 & 

Stadsplan 2017 

 

Fördjupning ÖP 

Trafikprogram 

Trafikplan 

 

RVU 2013 

 

Pågående DP:s 2018  

 

Översiktsplan år 2017  

 

Fördjupning av ÖP 

Hållbar trafikstrategi 

(SUMP) 

 

RVU 2018 

 

Pågående DP:s 2018 

SCB 

Trafikanalys 

 

Tabell 1. Översikt på de plandokument och den statistik som använts. Källa: egen bearbetning. 
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För denna studie har 54 detaljplaner med 18 från respektive kommun sammanställts. Detaljplanerna är 

i planprocessen och har inte tagit laga kraft eller antagits samt valdes slumpvis utifrån Örebro kommuns 

20, Helsingborg kommuns 58 och Norrköping kommuns 103 pågående detaljplaner. Pågående 

detaljplaner valdes för att få en insikt i det aktuella målet och antalet detaljplaner för en överblick av 

den fysiska planeringen, se Bilaga 1 och 2. 

 

Vid insamling, bearbetning och analysering av materialet har källornas pålitlighet, användbarhet och 

tillgänglighet beaktats. Holme och Solvang (1997:131) pekar på vikten av att uppmärksamma de 

faktorer som kan påverka källans innehåll och utformning som vem som skrivit källan, var, när och hur 

den är skriven och till vilken målgrupp den är skriven för, samt huruvida källan är primär eller sekundär. 

För att garantera källans trovärdighet studeras dessa faktorer innan information insamlats. Valda källor 

har som nämnt noggrant granskats och uppfattats som pålitliga. Statliga principer som 

offentlighetsprincipen (SFS 1949:105) styrker innehållets äkthet då de kan granskas av utomstående. 

2.5 METODDISKUSSION 

Vi hävdar att vald metod har bäst förutsättningar att uppnå studiens syfte men är inte helt okomplicerat. 

På grund av materialets inflexibilitet har dokumentet blivit fragmentariskt då många sekundära källor 

(Flowerdew & Martin 2005:57) som ÖP:s, DP:s, FÖP:s, RVU:s och annan trafikdata behövts insamlas 

för att besvara valda frågeställningar. Det har inneburit omfattande tidsåtgång för insamling, analys och 

bearbetning, men har samtidigt styrkt materialet då det fungerat bekräftande dokumenten sinsemellan 

(Holme & Solvang 1997:87). På grund av att viss data saknas i några kommuner, synnerligen gällande 

andel färdsätt och ärende i empirin där enbart Örebro kommun förde denna statistik, även reslängd för 

olika färdmedel där Norrköping och Helsingborg kommun hade statistik gällande detta, men inte 

Örebro. Den stora omfattningen material har även inneburit viss flexibilitet då vi haft stor tillgång till 

brett utbud av högkvalitativt material där vi kunnat välja mellan diverse ingående data (Bryman 

2011:296). 

 

Dokumentens sekundära karaktär har även skapat osäkerheter kring datainhämtningens kvalitet och 

komplicerat tolkningen av datainsamlingen (Bryman 2011:305). Vid kvantitativ sekundäranalys av 

offentlig statistik finns svårigheter i att granska eventuella brister eller skevheter vid framställningen av 

data kopplat till framförallt resevaneundersökningarna i vår studie (Merriam 1994:47). Likaså har vi 

icke-reaktiv data. Vi har inte påverkat respondenterna eller resultatet av datat (Bryman 2011:296), men 

eftersom den primära datainsamlaren kan ha gjort det så har komplexiteten ökat då många perspektiv, 

kulturella sammanhang, syften och förutfattade meningar påverkade inhämtningen som är svårare att 

identifiera. 
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Vid studerade DP:s uppkom många komplikationer. Studerade DP:s är ej antagna vilket innebär att vi 

fått en aktuell bild av kommunernas planering, men eftersom de inte trätt laga kraft kan de komma att 

förändras som innebär att resultatet av denna studie kan få en annan karaktär om den vore utförd vid ett 

annat tillfälle. Då enbart 18 DP:s studerades från varje kommun kan ett stort projekt få stort utfall på 

resultatet när många DP:s i ett område planeras under samma tid. Vidare har små detaljplaner delvis 

fått lika stor tyngd som en omfattande DP vid sammanställningen. Vid kvantifieringen av exempelvis 

avstånd till centrum kan det ge en skev bild när exempelvis en ombyggnation av en trädgård får lika 

stor tyngd som ett omfattande byggprojekt av bostäder, badhus, skola och verksamheter. Slutligen kan 

avstånd till centrum problematiseras. I den här studien har kommunernas benämning av avstånd till 

centrum sammanställts där många DP:s saknar angivelse och därav uteslutits samtidigt som det inte 

framgår vad som definieras som “centrum”. Vi hade kunnat mäta själva med något digitalt mätverktyg, 

men samma problem med att definiera centrum. 

 

Som tidigare nämnt har metoden en iterativ process använts för att induktivt bekräfta empirin med teori. 

På så vis kan empirin testas mot teorin och om de stämmer så styrker empirin teorin och teorin styrker 

empirin, det finns en dialektik mellan dem (Bryman 2011:26-29). Däremot kan ett sådant 

tillvägagångssätt fungera paradigmatiskt bekräftande utan att hitta någonting nytt (Öhman 1994:39). 

 

Med vår metod har data huvudsakligen hämtats från kommunala dokument medan teoretiska data är 

hämtad i en bredare kontext. Därav saknas andra administrativa nivåer såsom överstatliga, statliga, 

regionala och lokala nivåer samt minoritetsperspektiv. Samtidigt strävar kommunerna efter att skapa en 

positiv bild av sin enhet och Bryman (2011:495) pekar på hur det kan skapa skevheter eller förvränga 

datan för att uppnå detta syfte. Detta kan vara särskilt tydligt i måldokument som ÖP:s och FÖP:s samt 

i planbeskrivning i DP:s, men kan även förekomma i resevaneundersökningarna där frågeställningar 

kan vinklas och intervjupersonernas lokala kultur påverkar dess tolkning av ställda frågor. Därför är det 

viktigt för läsaren och forskaren att beakta kommunens material som en kulturell produkt med en viss 

agenda (Merriam 1994:47). Dessutom är den teoretiska kunskapen sprungen ur en kulturell produkt 

med särskilda syften, förutfattade meningar och tidsperioder. 

 

Vid val av en annan metod hade intervjuer och observationer kunnat komplettera den litteratur och data 

samt de policys som används i vår metod (Merriam 1994:121). Med intervjuer hade ett lokalt perspektiv 

från invånarna kunnat erhållas för en platsspecifik kunskap (Merriam 1994:86). Observationer hade 

bidrag med objektiv data kring hur medborgare använder och beter sig på ytan utan risk för reaktivitet. 

Dessutom hade observationerna kunnat bidra med ett ‘outsider-perspektiv’ som kan ta hänsyn till 

aspekter som andra inte lagt märkte till eller känsliga ämnen som social utsatthet och sexuella 
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trakasserier (Merriam 1994:102). En inkludering av dessa metoder hade bidragit till ett mer holistiskt 

perspektiv (Merriam 1994:115). 
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3. TEORI 

I det här kapitlet redogörs samt utvald teori för att besvara ställda frågeställningar. Kapitlet är uppdelat 

i sex avsnitt. I det första avsnittet återges en historisk översikt av planeringsteori fram till dagens ideal 

med fokus på frågor rörande transport följt av ett avsnitt som berör transporternas komplexitet där 

flertalet faktorer som berör transport lyfts under varsin underrubrik. I avsnitt tre hanteras begrepp 

tillgänglighet och mobilitet. Vidare behandlar två avsnitt kvantitativa förhållningssätt där Haatveits 

teori rörande ytanvändning av olika transportmedel lyfts och en markanvändningsmodell för hur yta 

allokeras i rummet. I det sista avsnittet lyfts tidigare forskning med några exempel som är relevanta för 

studiens ämne. 

3.1 TRAFIKPLANERING FRÅN DÅ TILL NU 

Skiftande stadsideal och planeringsteori gör det intressant med en historisk översikt för att förstå varför 

städer ser ut som de gör idag. Innan industrialiseringen var gång det huvudsakliga sättet att ta sig fram 

i staden och därför begränsades stadens urbana spridning av att stadens utbud av bostäder, tjänster och 

produkter behövde kunna nås genom gång. Likaså omringades staden ofta av fortifikationer som 

ytterligare begränsade dess urbana spridning (Knox & Marston 2016:468). Under Barocken började 

gatustrukturen anpassas efter de förändrade trafikbehoven där vägarna breddades och knöts samman, 

men det var inte förrän under 1700-talet och början av 1800-talet med större städer och 

industrialiseringen som trafikplaneringen fick en central roll i stadsplaneringen (Wahl & Jonsson 

2008:24-28) och de låsta stadsstrukturerna slogs ut av järnvägar, ringleder och den urbana spridningen 

kunde ta fart (Knox & Marston 2016:468). 

1800-TALET: INDUSTRIALISERINGENS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER 

Industrialiseringens nya transportmöjligheter ledde till omfattande förändringar i hur, hur ofta och hur 

långt människor transporterade sig. Medan ångfartygen förenklade sjöfarten så var det ändå järnvägen 

som fick en nyckelroll för handel och industri i städerna samt bidrog till en omfattande urbanisering 

(Wahl & Jonsson 2008:15-16). Andra transportsätt som hästomnibussar och hästdragna spårvagnar fick 

också se dagens ljus under denna tid följt av ökad cykeltrafik och elektrifieringen av spårvagnstrafiken 

efter sekelskiftet (Wahl & Jonsson 2008:31). Trafikplaneringen blev därmed en mycket viktig del av 

stadsplaneringen där stora insatser genomfördes i städerna för att underlätta trafikflödet. 

1900-TALET: BILISM, RATIONALITET, MILJÖTÄNK OCH RADIKALISM 

Efter andra världskriget expanderade bilismen kraftig i Sverige som förvandlade stadsbilden i grunden. 

Med inspiration från amerikanska ideal (Lundin 2008:29) så arbetade man med principer som 

funktionsuppdelning (uppdelning av stadens funktioner), separering (uppdelning av GC-trafiken med 
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biltrafiken) och grannskap (bostäder koncentrerades kring skolor, affärer, lekplatser och dylikt) där 

bilismen fyllde en central roll i samhällsbygget (Wahl & Jonsson 2008:35). I 1960-talets modernistiska 

och funktionalistiska förhållningssätt prioriterades effektivitet över goda vistelsemiljöer vilket 

resulterade i att många byggnader revs för trafikfunktioner (Wahl & Jonsson 2008:36-39). 

 

Under 1970-talet och 80-talet förändrades debatten och bilismens roll i transportplaneringen. Under 

1970-talet växte en miljömedvetenhet fram och en diskussion om bevarande kontra förnyelse av 

befintlig gatustruktur. Fysiska ingrepp skulle begränsas och istället optimera befintliga miljöer genom 

exempelvis utökad KT och gågator (Wahl & Jonsson 2008:39). Likaså myntades begreppet hållbar 

utveckling i Brundtlandrapporten (World Commission on Environment and Development 1987). 

NEW URBANISM 

Dagens stadsplaneringsideal: new urbanism, en konceptuell förståelse av urbana designs (Fisherman 

2012:72), grundar sig i en kritik mot bilismens hegemoni av stadsbilden. Kritiken riktades mot hur 

bilismens monopolisering av den offentliga miljön som länge varit central för sociala möten, handel 

och politiska budskap som en inkluderande plats (Gehl 2010:29) hade kullkastats. Bilismen 

möjliggjorde framväxten av förortsmiljöer där människor ‘låstes in’ och ‘assimilerades’ i ett 

bilberoende där bilen blev en nödvändighet för att nå dagliga aktiviteter som inköp och rekreation 

(Frändberg et al. 2005:28-29, 56). Människor isolerades från varandra av långa avstånd och otillräckliga 

offentliga rum samtidigt som stadskärnan urholkades av sviktande skatteintäkter, minskad charm och 

funktionalitet (Boarnet & Crane 2001:5-8). Lewis Mumford uttryckte sig om den senare halvan av 

1900-talets stadsplanering som total urban förvittring (Fishman 2012:65).  

 

Idag finns istället en strävan för en koncentrerad decentralisering av verksamheter och människor där 

bilismen ska samexistera med GC och KT i ett livligt stadsrum av välfungerande offentliga miljöer. 

Med förtätning och blandad bebyggelse ges förutsättningar för en diversifierad ekonomi där en stad av 

mänsklig mångfald kan växa fram (Fishman 2012:61). Mångfalden förstärks av att GC och KT 

tillgängliggör stadsrummet för fler individer av olika bakgrunder som attraherar ytterligare folkliv då 

människor tenderar att söka sig till andra människor (Gehl 2010:23). Med GC-trafik bjuds människor i 

större utsträckning in till sociala aktiviteter där människor ser, hör och skapar trygghet i stadsrummet 

(SKL & Trafikverket 2010:7; Gehl 2010:28). Vidare kan alternativa färdmedel bistå i att skapa ökad 

gemenskap och identitetsskapande där lokala arrangemang kan anordnas i större utsträckning 

(Appleyard 1980:106). Tät bebyggelse förenklar GC genom att avstånden mellan aktiviteter förkortas 

och det ökade befolkningsunderlaget skapar förutsättningar för tätare och mer frekventa KT-linjer. 

Tidigare konkurrerande idéer har nu förenats och ligger till grund för den samling idéer new urbanism 
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handlar om idag: den täta och diversifierade staden orienterade kring GC och KT och genomtänkta 

offentliga miljöer (Fishman 2012:61).  

3.2 TRANSPORTERS KOMPLEXITET 

Förändringar i markanvändning kan sällan förenas med en enda faktor. Förhållandet mellan 

markanvändning och samhälleliga faktorer är komplext där socioekonomiska förändringar, omfattning 

och tajming av ett projekt samt politiskt agerande kan ha avgörande effekt på utfallet av 

markanvändningen och bör därför inte ses som en isolerad process (Sinha & Labi 2007:403). Det går 

att identifiera flertalet relationer som listas nedan under varsin underrubrik. 

YTANVÄNDNING OCH TRANSPORT 

Det råder en dialektik mellan transport och markanvändning. Transportsystemet kan påverka formen 

och användningen av markanvändningen samtidigt som markanvändningen kan påverka formen och 

omfattningen av transportsystemet. Implementeringen av förbättrade transportsystem ökar mobiliteten 

som påverkar markanvändningen genom att aktiviteten på ytan förändras som i sin tur påverkar 

transporterna. Omloppet fortsätter tills naturliga förutsättningar eller en policy sätter stopp för det 

alternativt att ett jämviktstillstånd i systemet är uppnått (Sinha & Labi 2007:403), se figur 1. Om 

exempelvis en ny motorled byggs ut till ett område i ytterkanten av staden ökar mobiliteten och 

tillgängligheten till det området för en stor del av stadens invånare. En investerare ser detta som en god 

möjlighet att etablera en ny butik och förändrar därav markanvändningen samtidigt som den nya butiken 

attraherar fler av stadens invånare så ökar transporterna till området vilket ställer nya krav på 

transporterna. 

 

Figur 1. Modell som visar hur ytanvändning påverkar transport genom aktivitetsmönster, och hur transport 

påverkar ytanvändning genom tillgänglighet. Källa: Sinah & Labi (2007:403). 

 

Förändringar i transportinfrastruktur och tjänster kan alltså få rumsliga konsekvenser, men det påverkar 

däremot markanvändningen på olika sätt. Stora motortrafikleder tenderar att få bredare rumsliga 

påverkan i staden då vägar även kan användas av andra samtidigt som kommersiella verksamheter 

tenderar att klustra intill stora motortrafikleder medan KT-lösningar tenderar att enbart bidra till lokala 

förändringar (Sinah & Labi 2007:403-409). 
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DENSITET OCH TRANSPORTER 

Hög urban densitet är idag en nödvändighet för en hållbar stadsutveckling (Bannister 2002:110). Många 

studier pekar på att hög befolkningstäthet tenderar att ha lägre direkta utsläpp från transportsektorn per 

person (Kennedy et al. 2009), likaså minskad efterfrågan på bilresor. Men densitet allena har inte någon 

stor effekt på graden av koldioxidutsläpp (Nakamura & Hayashi 2013), utan fungerar som en 

möjliggörande faktor som ska kombineras med andra förstärkande åtgärder för högst effekt (Mashayekh 

2012 et al.). Täta samhällen skapar förutsättningar för gångvänliga stråk, välfungerande KT (Ewing & 

Cervero 2010). Tätheten skapar även förutsättningar för ökad mångfald av människor och verksamheter 

(Jacobs 2005:172-173). 

 

Newman et al. (2000:113) har studerat sambandet mellan energianvändning av transporter per capita 

och urban densitet över flertalet städer. Resultatet av studierna kan ses i figur 2 där det tydligt framgår 

att energianvändningen från transporter per capita minskar med ökad densitet. Medan kopplingen 

mellan energianvändning av transporter och ytanvändning från transporter inte är självklar så är det 

tänkbart att energianvändningen för transporter ökar i en stad som är mer beroende av transporter, 

synnerligen motordrivna transporter som exempelvis bilen. Värt att notera i diskussionen om täthet och 

bilism är Newman et al. (2000:111) resonemang om att biltrafik tenderar att skapa en ond spiral av 

urban spridningseffekt där bilen tar mycket yta i anspråk som glesar ut staden ytterligare vilket kräver 

ytterligare bilväg och så fortsätter spiralen. 

 
 

Figur 2. Relationen mellan energianvändning från transporter och urban densitet. Källa: Newman et al. 

(2000:113). 
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FUNKTIONSBLANDNING OCH TRANSPORT 

Genom att sprida ut verksamheter och tjänster minskar beroendet av transporter (Handy 2002:10). 

Istället för att ha en tydlig funktionsuppdelning där stadens utbud av varor och tjänster separeras i staden 

borde de spridas ut genom funktionsblandning. Ewing och Cervero (2010) pekar på det tydliga 

sambandet mellan funktionsvariation och transportsätt som exempelvis hur avstånd till närmsta affär 

har särskild stor påverkan på gångtrafiken samt hur andra faktorer som att korta kvarter skapar bättre 

förutsättningar för gångtrafikanter. Funktionsblandning ökar också incitamenten att handla lokala varor 

och tjänster (Frändberg et al. 2005:59). Korta avstånd till affären (Jacobs 2005:173) gör det mer 

attraktivt att promenera istället för att ta bilen, likaså möjliggör de korta kvarteren för gångtrafikanter 

att bättre navigera sig i landskapet istället för att ta stora omvägar runt kvarteren (Jacobs 2005:208-

209). Detta resonemang om funktionsblandning sammanfaller tätt med tillgänglighet och Handys 

(2002:4-5) resonemang om att planera för att få aktiviteter närmre hemmet istället för ett fokus på ökad 

mobilitet genom högre hastigheter. Dessutom fungerar bostadsområden med fler destinationer som 

jobb, handel och tjänster som en naturlig destination för besökare (Boarnet & Crane 2001:11) vilket 

undviker ‘vakuum’ i staden. Däremot kommer en viss del av trafiken förbli då många kör av intresse 

för bilar (Handy 2002:5). 

EKONOMI OCH TRANSPORT 

Det finns ett nära samband mellan ekonomi och transport. Den ekonomiska tillväxten har möjliggjort 

ett kraftigt ökat bilägande i västvärlden som i sin tur ökat antal resor, destinationer och total 

transportsträcka. Med den ekonomiska tillväxten ökade också deltagandet och mängden aktiviteter 

utanför arbetet. Både barn och vuxna började delta i diverse sociala arrangemang såsom sporter och 

frivillighetsorganisationer samtidigt som fler åker på semesterresor som gjort resmönstren allt mer 

komplexa (Bannister 2002:6-8). Medan bilresandet har mättats bland höginkomsttagare så fortsätter 

flygresor att öka med ökat BNP (Lundin & Sundberg 2016:84). 

 

De flesta låginkomsttagare bor i perifera områden där bostäderna är billiga men har dålig tillgång till 

service, arbetsplatser och KT. Det innebär att låginkomsttagare är mer beroende av bilen, även fast det 

det är dyrare att åka bil än kollektivt (Apparicio & Seugim 2006:189) vilket också syns statistiskt där 

höginkomsttagare reser mer med bil än medel- och låginkomsttagare (TRAFA 2018:75-76).  

 

Relationen ekonomi och transport är mycket komplex. Med en svag ekonomi och höga räntor stagnerar 

bostadsmarknaden som tvingar människor att resa längre istället för att flytta närmre arbetet vilket ökar 

efterfrågan på transporter (Bannister 2002:6-8). Likaså är korrelationen mellan bränslepriset och 

transportefterfrågan stark (Lund & Sundberg 2016:28) men att många grupper i samhället är 

prisresistenta till för förändrade oljepriser (Bannister 2002:105), där särskilt låginkomsttagare påverkas 
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mest av höjda bränslepriser (Zhili & Boqiang 2017:72). Bränslepriset är i sin tur starkt korrelerat med 

internationella företeelser där som exempelvis oljekrisen på 70-talet orsakade omfattande förändring i 

hur transporterna skedde (Wahl & Jonsson 2008:39).  Dessutom har kvinnors ingång på 

arbetsmarknaden förändrat resmönstren där det är två arbetande i varje hushåll. Dock är det viktigt att 

poängtera att inte bara är den totala reslängden som påverkas, utan även resmönstren (Bannister 

2002:6). 

 

Med teknikutvecklingen har förflyttningar fått förändrad karaktär. Idag sker förflyttningar i tre former: 

fysiska (geografisk), virtuella (digital, exempelvis med internet, telefon och postorder) och mediala 

(exempelvis TV, radio och video) (Frändberg et al. 2005:17). Definitionen härstammar från den 

tekniska och ekonomiska utvecklingen som möjliggör att fler arbetar hemifrån och därav besöker 

kontoret mer sällan (Frändberg et al. 2005:35) vilket minskar behovet av vissa transporter och 

transportefterfrågan. 

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR OCH TRANSPORT 

Det finns också ett starkt samband mellan befolkningsförändringar och transport. Sverige har en ökande 

andel äldre (SCB 2018c:6) som har mycket tid och resurser samt är uppvuxna i en bilkultur och 

förväntar sig kunna fortsätta utöva denna samtidigt som en åldersgrupp (80+) är beroende av särskilda 

faciliteter och transporttjänster (såsom rullstolsanpassade transporter) för sina särskilda behov 

(Bannister 2002:4). Å andra sidan är det grupper som inte längre efterfrågar transporter i lika hög 

utsträckning. Bilen har länge varit en symbol för ekonomiskt status (Bannister 2001:1) som ungdomar 

idag omvärderar där det tillsammans med ett växande miljötänk gör att många ungdomar inte tar 

körkort. Fler ungdomar studerar längre vilket med mindre resurser inte har råd med bil (Frändberg et 

al. 2005:49-50). 

 

Det har skett förändringar i familjestrukturen. Med ökat antal skilsmässor och lägre antal födda barn 

har efterfrågan på mindre hushåll ökat som mättas genom uppdelning av större lägenheter eller 

byggnation av bostäder i förortsmiljöer för denna grupp. Skulle ökningen i förortsmiljöerna vara stor 

kommer behovet av parkeringsplatser öka samt resornas antal och längd också öka väsentligt (Bannister 

2002:5). 

 

Under de senaste decennierna har det skett omfattande förändringar rörande jämställdhet och jämlikhet. 

Kvinnors intåg på arbetsmarknaden har inneburit nya transportmönster där det blir svårare att bosätta 

sig nära arbetsplatsen hushållets båda arbetstagare vilket innebär att ena eller båda måste pendla till 

arbetet. Kvinnor resmönster är avsevärt mer komplexa än männens på grund av sin multi-funktionella 

roll i att skjutsa barnen till och från skolan, göra inköpen, hushållsarbeten och liknande (Bannister 
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2002:6). Samtidigt är det viktigt att poängtera att dynamiken i befolkningsförändringen innebär att den 

rumsliga fördelningen av trafikökningen inte kommer vara lika. Det är sannolikt att de rika med hög 

inkomst och god teknologisk kunskap kommer att gynnas i första hand medan de socioekonomiskt 

svaga grupperna möjligtvis gynnas på längre sikt (Bannister 2002:5-9). 

VAL AV TRANSPORTER 

Det är många faktorer som påverkar transportval. Faktorer rörande transportmedlets egenskaper (som 

snabbhet, flexibilitet, lastningsmöjligheter, komfort och pris), resans syfte (som arbete, inköp, 

rekreation) och infrastruktur (underhåll och funktionella stråk) visar sig avgörande där bilen ofta bär 

med sig många fördelar (Frändberg et al. 2005:58-59; Hydén et al. 1999:21-25). Hydén et al. (1999:14-

15) pekar på hur förhållandet mellan fordonets egenskaper och resans syfte ligger till grund för många 

korta bilresor. 

RESVANOR 

Hydén et al. (1999:12) fortsätter med att poängtera att 50-80 procent av transporter i tio europeiska 

städer inom korta sträckor som en till två km sker till fots, men förekommer också upp till fem kilometer 

i liten utsträckning. Cykling brukar ske inom cirka två kilometer, men beroende av topografin och 

infrastruktur kan det ske i större utsträckning som 3-5 km. Däremot pekar forskning från Sverige av 

Jägerhök, Kihlborg och Nordström (2011:13, 40) på att cykling tenderar att ske i upp till 5 kilometer, 

ett avstånd som cirka hälften av Sveriges befolkning har mellan bostad och arbetsplats. De bilresor som 

sker inom avstånden 3-5 km skulle biltransporterna kunna minskas med hälften i Europa (Hydén et al. 

1999:16-17). 

3.3 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET 

Att stadens invånare kan nå samhällets utbud av varor och tjänster samt att arbetstagare och arbetsgivare 

ska hitta varandra är centralt i en fungerande stad. Inom trafikplanering studeras detta med begreppen 

tillgänglighet (accessibility på engelska): antalet resmöjligheter eller destinationer inom en radie av 

restid eller avstånd och mobilitet (mobility på engelska): möjligheten att effektivt förflytta sig i ett 

nätverk (Sinha & Labi 2007:404). En region med enkel åtkomst till aktiviteter (bostad, arbete och 

rekreation) har således hög grad av tillgänglighet, medan en region med goda transportmöjligheter (god 

KT, GC-banor och vägbanor) har hög mobilitet. 

 

Det har skett ett skifte från planering för mobilitet till planering för tillgänglighet. Länge planerades 

städer för ökad mobilitet genom infrastruktur som stora bilvägar och parkeringsplatser för biltrafik, men 

fokus är nu på att främst öka tillgängligheten. Medan det går att förena ökad mobilitet med ökad 
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tillgänglighet så har de senaste årtiondens planeringsåtgärder lett till urbana spridningseffekter och 

separering på ett sätt som minskat tillgängligheten istället för att öka den, särskilt för de som saknar 

tillgång till bil. Samtidigt har infrastrukturkostnader och transporttider ökat. Genom att planera för 

tillgänglighet kan invånarna nå stadens utbud av service och tjänster utan långa restider och dyra 

infrastruktursatsningar (Handy 2002:4-5). 

3.4 YTANVÄNDNING AV TRAFIKSLAG 

Ytanvändning per individ i trafik varierar i hög grad beroende på val av transportmedel. Biltrafiken är 

jämfört med många andra transportmedel som KT och GC är mycket ineffektivt gällande ytanvändning 

då den tar upp mycket yta i relation till andra transportmedel. En övergång från biltrafik till andra 

transportmedel som GC och KT kan alltså spara yta i staden. Haatveit (1987) se Sanner et al. (2018:26) 

redogör för relationen av storleken på mark i anspråk mellan dessa färdmedel som ses i tabell 2. 

Dessutom upptar bilar mycket yta i anspråk då det står parkerade 96 procent av sin livstid (Lundin 

2008:48) och behöver parkeringsplatser på flera ställen: en vid hemmet, en vid affären, en vid jobbet 

och så vidare. Vidare poängterar Gehl (2010:55) att parkeringsplatser för 20-30 bilar upptar lika stor 

yta som ett kvarter i de centrala delarna av staden. 

 

Trafikslag Mark i anspråk, m2 per passagerare 

Personbil 22,1 

Buss 2,1 

Cykel 9,7 

Fotgängare 0,8 

Tabell 2. Haatveits teori om hur mycket mark (m2) som tas i anspråk per passagerare beroende av vilket färdmedel 

som används. Källa: Haatveit (1987) se Sanner et al. (2018:26).  

3.5 MODELL FÖR MARKANVÄNDNING 

För att förstå och förutspå markanvändningen i tätorter och rurala områden kan man studera generella 

modeller för hur marken allokeras (Bannister 2002:47). Människor och verksamheter i urbana miljöer 

tenderar att sträva efter en lokalisering i närhet till stadskärnan i enlighet med modellen i figur 3 där 

Boarnet och Crane (2001:34) pekar på hur mark- och huspriser tenderar att minska med avståndet från 

var de vill åka. Konkurrensen om den centrala ytan skapar mönster i den urbana miljön där bara vissa 

verksamheter eller hushåll med viss omsättning eller ekonomi rationellt kan rättfärdiga en central 
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lokalisering. Exempelvis hittas oftast stora grossister och tillverkningsindustrier i utkanterna av städerna 

medan detaljhandel, bank och service finns i centrum eftersom de sistnämnda tjänar mest på att vara 

där. Hierarkin kring konkurrensen om mark i stadskärnan råder till viss del i även kring privata hushåll. 

De med starkare ekonomi har möjligheten att bekosta hyran i de centrala delarna (van Otten & Bellafiore 

u.å.) medan de socioekonomiskt svaga grupperna hamnar längre från stadskärnan. 

 

 
Figur 3. Modell för grundläggande mönster för ytanvändning i en stad. Källa: van Otten & Bellafiore (u.å.). 

 

 

Dessa modeller visar enbart de generella mönstren där geologiska skillnader, policys, attityder och 

liknande kan skapa avvikelser. Likaså kan moderna företeelser som satellitstäder och externa 

shoppingcentrum förvränga modellen (van Otten & Bellafiore u.å.). Bannister (2002:5) redogör också 

för brister i klassisk lokaliseringsteori då befolkningstrender såsom två arbetande individer i varje 

hushåll istället för en, ökad andel egenföretagare, ökad äldre befolkning som inte arbetar samt ökad 

attraktivitet av långdistanspendling kan förvränga dessa modeller, något som måste tas i beaktning. 

Andra befolkningstrender som påverkar bosättningen lyfts av Lees et al. (2008) och Smith (1982) där 

socioekonomisk starka hushåll börjar söka sig till nya större hem i förortsmiljöer, men att det dock 

fortfarande finns en efterfrågan för äldre bostäder i den urbana kärnan. 

3.6 TIDIGARE FORSKNING 

Sammanställningen av tre artiklar med exempel från Oslo, Köpenhamn och Melbourne visar olika 

exempel på utfall och frågor att beakta vid övergången till ytsnåla trafiklösningar. Vidare visar en studie 

hur nöjdheten med sitt bostadsområde ökar med ökad täthet. 
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STUDIE AV TRIVSEL I TÄT OCH GLES BEBYGGELSE I OSLO 

Studier av täthet och människors belåtenhet av sitt bostadsområde i Oslo pekar på en tydlig relation 

mellan de två. Oslo är en snabbt växande stad karaktäriserad av tät bebyggelse, god KT och blandad 

markanvändning där förortsmiljöer i periferin har en kontrasterande bild av småhus, bilberoende och 

separerad markanvändning. Mouratidis (2018) kommer fram till tre slutsatser i sin studie. För det första, 

att medborgare boende i kompakt bebyggda områden är väsentligt mer nöjda med sitt bostadsområde 

än de i glesbebygda förortsmiljöer. För det andra, tät bebyggelse skapar enkel tillgång till 

bekvämligheter, KT och andra platser som ökar trivseln av sitt bostadsområde. Däremot visade 

barnfamiljer ungefärligt lika hög grad av trivsel i täta som glesa stadsområden. För det tredje, det 

longitudinella resultatet visar att flytt från gles till tät stad ökar nöjdheten med sitt bostadsområde medan 

en flytt åt andra hållet inte ändrar nöjdheten och att de som bott i en tät och gles stad de senaste fem 

åren är mest nöjda i en tät miljö. 

TRE EXEMPEL OM ÅTGÄRDER FÖR EN LEVANDE STADSKÄRNA 

Gehl (2010:12-17) nämner två exempel från Köpenhamn och Melbourne på hur den fysiska planeringen 

och omvandlingen står i relation till människors användning och rörelse. Köpenhamn har sedan 1962 

ökat antalet bilfria områden och minskat antalet bilparkeringar i centrala delar av staden. Åtgärderna 

möttes av stor skepsis men resultatet visade sig skapa ett ökat stadsliv där fler kunde röra sig tryggt, 

fritt och bekvämt i staden. I Melbourne skedde en liknande utveckling. Staden såg länge ut som en 

‘munk’ där den centrala delen var tom och omgärdad av bebyggelse. Med bredare gator, gatumöbler, 

grönstruktur, konst och ökad belysning genererades ökat stadsliv och andel rörelse i området med cirka 

39 procent om dagarna och det dubbla om nätterna. Gehls två exempel visar hur förbättrade villkor för 

alternativa rörelser till bilen i städerna kan leda till utveckling av stadsliv och fotgängare där nya 

användningsmönster av området utvecklas. 

 

Ett annat exempel är Bilfritt byliv som är ett initiativ för att reducera koldioxidutsläppen och samtidigt 

skapa ett attraktivt stadsliv i Oslo. Kärnan i projektet är att avlägsna biltrafiken från stadskärnan och 

öka alternativa transportsätt. Projektet genomförs i tre steg där det första handlar om att begränsa 

biltrafik och parkeringsplatser för bilen, det andra steget om att öka framkomligheten med GC och det 

tredje ombyggnation av gator och torg där privatbilismen begränsas helt med undantag för 

rörelseförhindrade. Diskussion kring vad som ska hända med överbliven yta ligger i vem som ska få ta 

del av denna? Det finns en konflikt mellan ekonomiska aktörer som vill skapa ekonomiska värden i 

rummet medan en part vill skapa offentliga rum för alla såsom parker, utomhusscener, utegym, 

ungdomsgårdar et cetera. Politiskt finns en önskan om en kombination av de två (Grandin 2018:55-59). 
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4. EMPIRI  

I detta kapitel redogörs för trafiksituationen, policys och detaljplaner i tre kommuner: Örebro, 

Helsingborg och Norrköping kommun. Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt där det i första avsnittet 

redogörs för översiktsplanens och detaljplanens juridiska innehåll och betydelse. I de följande tre 

avsnitten redogörs korta beskrivningar om kommunernas allmänna tillstånd, policys och detaljplaner 

med en underrubrik för respektive kommun. Slutligen redogörs kvantitativa data rörande trafik i 

respektive kommun. 

4.1 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN 

Enligt plan och bygglagen (SFS 2010:900) måste varje kommun ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för 

hela kommunen där inriktningen för den framtida utvecklingen av den fysiska miljön anges. 

Översiktsplaner är inte juridiskt bindande och fungerar därför enbart som riktlinjer för hur mark- och 

vattenområden ska användas. En detaljplan (DP) anger särskilda bestämmelser för en begränsad yta på 

detaljnivå. Till DP:n tillhör en plankarta och planbeskrivning. DP:n är ett juridiskt bindande dokument 

med bestämmelse kring vad marken ska användas till och hur den får användas (SFS 2010:900). Ifall 

en DP motstrider ÖP är det upp till kommunen att besluta ifall DP måste ändras eller upphävas 

(Boverket 2016) och om inget görs måste det enligt PBL (plan- och bygglagen) argumenteras hur och 

varför DP avviker från ÖP (SFS 2010:900).  

4.2 OM KOMMUNERNA  

ÖREBRO KOMMUN 

Örebro kommun är residensstaden och centralorten för Region Örebro län med Sveriges demografiska 

mittpunkt och Hjälmaren vid östra gränsen. 2018 är Örebro kommun Sveriges sjätte största stad (SCB 

2018a) med cirka 153 000 invånare och en förväntad befolkningsmängd 178 600 invånare år 2028 

(Örebro kommun 2019). Kommunen är 1 373 km2 stor och har 112 invånare per km2 (SCB 2018b). 

Örebro kommun har övergått från att ha en industri baserad på sko-och kextillverkning till att vara en 

universitetsstad med fokus på logistik, handel och avancerad produktion (Örebro kommun 2017) med 

Epiroc, Postnord, Ahlsell och SCB som stora arbetsgivare utöver universitet och kommunala 
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arbetsgivare (Regionfakta 2018). Många statliga verk är lokaliserade i centrala delarna av Örebro 

kommun. 

 

Örebro kommun befinner sig i och vid närhet till viktiga 

transportnoder. Flera sträckor som E18, E20 och riksväg 50 samt 

järnvägslinjerna Bergslagsbanan och Västra stambanan korsar 

kommunen samtidigt som det finns goda transportmöjligheter till 

Stockholm med Mälardalsbanan och Svealandsbanan via 

kommunens resecentrum. Utöver Örebro kommuns resecentrum 

utgör busstationen Slottet även kommunens transportnav, där alla 

bussar i Örebro kommun samlas. För näringslivet finns det i Örebro 

kommun och grannkommunen Hallsberg stora kombiterminaler som 

möjliggör omlastning av gods mellan järnväg och väg. 12 kilometer 

från centrala Örebro finns även en flygplats för godstrafik samt 

inrikes och utrikes resande (Örebro kommun 2018a).   

 

Örebro kommun 

Invånare 153 000 invånare 

Befolkningsprognos 

(2028) 

178 600 invånare 

Landareal 1 373 km2 

Befolkningsdensitet 112 invånare/km2 

Tabell 3. Sammanfattad fakta om Örebro kommun. Källa: egen bearbetning. 
 

HELSINGBORG KOMMUN 

Helsingborg benämns som Sveriges äldsta stad, då kommunen var upprättad på medeltiden (NE u.å.a). 

Helsingborg kommun Sveriges 8:e största stad och är belägen i nordvästra delen av Skåne vid 

västkusten. Kommunen har cirka 145 000 invånare (SCB 2018a), en förväntad befolkningsmängd på 

Figur 4. Örebro kommuns geografiska 

läge. Källa: egen bearbetning. 

Figur 5. Befolkningssammansättning Örebro kommun 
(åldersgrupper) (2018). Källa: SCB 2018d, egen 

bearbetning. 
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cirka 175 000 invånare 2035 (Helsingborg kommun 2018), en landareal på 344 km2 och har 423 

invånare per km2 (SCB 2018b).  

 

Helsingborg omfattas av viktig transportinfrastruktur som 

E6/E20 och E4 samt Västkustbanan, Rååbanan och 

Skånebanan, men även färjeförbindelser med HH-leden till 

Helsingör som är en viktig förbindelse för gods- och 

persontrafiken. Genom Knutpunkten (som är Helsingborgs 

resecentrum) i centrala delen av kommunen går kommunens 

alla transportmedel som buss, tåg och färja. Även fler 

transportnav utvecklas på platser som Maria station och 

Ramlösa. 

  

Näringslivet består på grund av sin viktiga transportinfrastruktur huvudsakligen av tjänstenäring, handel 

och transport där företag som Kemira Kemi AB och McNeil AB är stora arbetsgivare (NE u.å.a). Även 

kopplingen till Lunds universitet är viktig för kommunen där Helsingborgs del står för cirka 4 000 

studenter (Helsingborgs stadslexikon u.å.) och är belägen i kommunens centrum.  

 

 

Helsingborg kommun 

Invånare 145 000 invånare 

Befolkningsprognos 

(2035) 

175 000 invånare 

Landareal 344 km2 

Befolkningsdensitet 423 invånare/km2 

Tabell 4. Sammanfattad fakta om Helsingborg kommun.  

Källa: egen bearbetning. 

 

 

Figur 6. Helsingborg kommuns geografiska 

läge. Källa: egen bearbetning 

Figur 7. Befolkningssammansättning Helsingborg kommun 

(åldersgrupper) (2018). Källa: SCB 2018d, egen bearbetning 
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NORRKÖPING KOMMUN 

Norrköpings kommun är en del av Östergötland, beläget sydöstra delen av Sverige med cirka 142 000 

invånare (SCB 2018a) och en beräknad befolkningsmängd på 

cirka 148 000 invånare till 2023 (Norrköpings kommun u.å.a). 

Norrköpings kommun är cirka 1 495 km2 stort med en 

befolkningstäthet på 95 invånare per km2 (SCB 2018b). 

 

Norrköpings kommun gränsar till Östersjön med viktig 

infrastruktur som E4, E22 och Södra stambanan (NE u.å.b). Med 

planer för höghastighetsbanan Ostlänken som förväntas korsa 

kommunen (Trafikverket 2019) samt nybyggnation av 

resecentrum som en viktig transportnod i kommunen (Norrköping 

kommun 2010:4). Norrköpings hamn anses även som är en viktig 

transportnod för vidare distribution inom Sverige, Norden och Östersjöområdet (Norrköpingshamn 

u.å.).  

 

Norrköpings näringsliv består huvudsakligen av pappers- och förpackningsindustri, logistik, 

informationsteknologi och ytbehandlingsprocesser där företag som Holmen Paper AB, BillerudKorsnäs 

ligger utanför staden och statliga verk såsom Sjöfartsverket, SMHI och Kriminalvården är stora 

arbetsgivare och belägna vid centrala Norrköping. Norrköping har även funktioner för Linköpings 

universitet som är av stor vikt för Norrköpings kommun som kunskaps kommun (NE u.å.b). Universitet 

är centralt placerat.  

 

Norrköping kommun 

Invånare 142 000 invånare 

Befolkningsprognos 

(2023) 

178 000 invånare 

Landareal 1 495 km2 

Befolkningsdensitet 95 invånare/km2 

Tabell 5. Sammanfattad fakta om Norrköping kommun.  

Källa: egen bearbetning. 

Figur 8. Norrköping kommuns 
geografiska läge. Källa: egen 

bearbetning. 

Figur 9. Befolkningssammansättning Norrköping kommun 

(åldersgrupper) (2018). Källa: SCB 2018d, egen bearbetning. 
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4.3 POLICYS RÖRANDE TRAFIK 

ÖREBRO KOMMUN 

I Örebro kommun ÖP planeras för en hållbar utveckling där en effektiv ytanvändning genom GC och 

KT ska främjas som transportmedel (Örebro kommun 2018b). Några exempel på pågående projekt i 

kommun är planering för en snabbtågsförbindelse mellan Stockholm och Malmö, en 

pendeltågsförbindelse mellan Örebro och Nora samt diverse åtgärder för att främja busstrafiken såsom 

bus rapid transit (BRT) (Örebro kommun 2018c) där enskilda bussfiler, prioritering vid trafiksignaler, 

införande av gatunät av rutnätsstruktur (Örebro kommun 2014:6) samt en generell utvidgning av 

cykelnätet i hela kommunen (Örebro kommun 2016:9-10). Örebro Kommun (2018b) påpekar dock även 

att all typ av rörelse är en viktig resurs för kommunen som även inkluderar biltrafiken. För att säkerställa 

ett hållbart trafiksystem på landsbygden föreslås anropsstyrda kollektiva linjer som kan skräddarsys för 

landsbygdens behov (Örebro kommun 2012:11). I tätorten finns målsättningen om att ge sandning och 

plogning av GC-banor hög prioritet (Örebro kommun 2019b). 

 

Örebro kommun har även en målsättning att minska antal bilparkeringar som uttrycks i 

parkeringsnormen. Det huvudsakliga målet är att främja hållbara och ytsnåla trafiklösningar. I 

parkeringsnormen finns strategier som att bland annat dela upp kommunen i zoner där antalet 

parkeringar anpassas efter zonernas karaktär, tjänster som bilpooler och att öka antalet cykelparkeringar 

(Örebro kommun 2016b:4-6). I Örebro kommun finns totalt 26 475 m2
 yta av taxerade parkeringar 

(Örebro kommun 2018d:28). 

HELSINGBORG KOMMUN 

Helsingborg kommun visar i sin ÖP att goda förutsättningar för transport är av stor vikt, men att det ska 

ske på ett hållbart sätt. Transport ska alltså ske på ett miljövänligt sätt i en trygg och säker miljö där 

frisk luft, goda ljudnivåer och effektiv användning av ytan är centrala aspekter (Helsingborg kommun 

2017a). I både ÖP:n från 2010 och Stadsplanen från 2017 talas det för en tät och kombinerad bebyggelse 

där ytsnåla trafiklösningar ska vara underlag för tillgänglig och hållbar utveckling i kommunen. Här 

lyfts mål om att utveckla flera regionalnoder i Maria och Ramlösa, utveckla samt anpassa strukturen 

och nätverket på lokala och regionala transportsystem samt införande av BRT-system (Helsingborg 

kommun 2010; Helsingborg kommun 2017b).  

 

Riktlinjer kring hur bil- och cykelparkering ska planeras har också en central roll i Helsingborg 

kommun. Inom kommunens parkeringsnorm ska parkeringar möjliggöra kommunens vision som en 

hållbar stad samt främja bilpooler. För att uppfylla parkeringsnormen har strategier tagits fram för hur 

exempelvis bilparkeringar i hemmet ska underlättas, bilparkering på arbetsplats ska försvåras och 
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nuvarande användning av bilparkeringar ska effektiviseras genom tillämpning av bilpooler och öka 

samnyttjandet. Som i Örebro har även Helsingborg en parkeringsnorm där kommunen delas upp i zoner 

som anpassar antalet parkeringar efter zonernas karaktär (Helsingborg kommun 2016:4-7).    

NORRKÖPING KOMMUN 

Likt Örebro och Helsingborg kommun arbetar Norrköping kommun även för en hållbar utveckling. Det 

ska råda en effektiv användning av mark- och vattenresurser genom förtätning och utveckling av GC 

och KT där biltrafikens utspridning ska begränsas (Norrköping kommun 2017a:8). I riktlinjerna för 

trafiksystemet prioriteras GC, följt av KT och sist biltrafik (Norrköping kommun 2017a:27). 

Förbindelser på landsbygden ska även säkerställas genom GC och KT (Norrköping kommun 2017b:18). 

Exempel på åtgärder för att främja GC och KT är byggnation av passager över den korsande strömmen 

och ett nytt resecentrum (Norrköping kommun 2018a:37). Norrköping kommun har som Örebro och 

Helsingborg kommun en målsättning om att antalet bil- och cykelparkeringar ska anpassas efter 

karaktären av kommunens zonindelning i parkeringsnormen (Norrköping kommun 2017). 

4.4 DETALJPLANER 

I detta avsnitt redogörs en sammanställning av 18 detaljplaner från respektive kommun som hittas i sin 

fulla form i Bilaga 1 och en kortfattad version i Bilaga 2. Detaljplanerna sammanställdes i sju kategorier: 

Fastighetsbeteckning (Område), Detaljplanens besittning, Syfte, Avstånd till centrum, Överensstämmer 

ÖP? och Status som ännu inte antagits eller tagit laga kraft. Vidare kategoriserades detaljplanernas 

syften i bebyggelse, gator och parkering. 

 

En sammanställning av avståndet till centrum i detaljplanerna från Bilaga 1 hittas inom tabell 6. 

Resultatet har framkommit genom att medelvärdet av avståndet från centrum beräknats där centralt 

räknats som 0 km från centrum och ej angivna avstånd uteblivit från beräkningen. I Norrköping 

kommun har en detaljplan på 50 km avstånd från centrum uteslutits då det var ett sådant extremt värde 

som skulle snedvrida resultatet. 

 

 Örebro kommun Helsingborg kommun Norrköping kommun 

Genomsnittligt avstånd 

från centrum 

3,8 km 4 km 2,7 km 

Andel som anger 
avstånd från centrum 

11 av 18 11 av 18 5 av 18 
(+1 som uteslöts) 

Tabell 6. Visa genomsnittligt avstånd från centrum av detaljplanerna. Källa: egen bearbetning. 
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Av kommunernas 18 studerade detaljplaner sammanställdes antalet ‘redan exploaterad’ och ‘inte 

exploaterad mark’. Majoriteten av detaljplanerna genomföras på redan exploaterad mark där Örebro 

kommun har 12 av 18, Helsingborg 13 av 18 och Norrköping 11 av 18 på redan exploaterad mark, se 

tabell 7. 

 

 Örebro kommun Helsingborg kommun Norrköping kommun 

Redan exploaterad 12 13 11 

Inte exploaterad 6 5 7 

Tabell 7. Redogör för antalet ‘redan exploaterad’ och ‘inte exploaterad’ mark i respektive kommun. Källa: egen 

bearbetning. 

 

Innehållet i detaljplanerna var vitt skilda då storleken och syfte varierade mellan dem. De kunde 

exempelvis handla om mindre förändringar som utbyggnationer och förändring av befintlig bebyggelse 

till större projekt som exempelvis stadsomvandlingsprojekt i Norrköping (Rambodal 1:1) där en 

stadsdel skulle få ökad mångfald av funktioner i både bebyggelse och trafik. Sammantaget var 

inriktningen av detaljplanerna i samtliga kommuner lika. Det främsta fokuserat är att möjliggöra för 

byggnation av blandade funktioner och bostadsformer på främst redan exploaterad mark, men även icke 

exploaterad mark, se tabell 7. Vidare syns det av detaljplanerna att ytan för GC och KT får större 

utrymme på bekostnad av biltrafiken. Ett återkommande tema är alltså en planering för samtliga 

trafikslag. Planering av parkeringar refereras främst till parkeringsnormen och fastighetsägaren, men 

kan även anges som exempelvis parkeringshus, parkeringsfickor eller underjordiska parkeringar. 

4.5 TRAFIKDATA 

För en lägesbild av behov utifrån nuvarande trafiksystem samt relationen mellan nuvarande transporter 

och trafikplanering har vi sammanställt data rörande trafik från respektive kommun. Detta görs i sju 

tabeller nedan. 

 

I figur 10 redovisas antalet personbilar i trafik per 1 000 invånare (2018) för respektive kommun med 

en uppdelning mellan kvinnor, män och juridiska personer. I Örebro kommun finns totalt 437 bilar per 

1 000 invånare i trafik med en fördelning: kvinnor 129 stycken, män 234 stycken och juridiska personer 

74 (ett rättsobjekt som har rätt att ingå avtal och äga förmögenhet som exempelvis ett bolag, en förening, 

kommun eller stat). I Helsingborg kommun finns totalt 448 bilar per 1 000 invånare i trafik med en 

fördelning: 131 kvinnor och 232 män samt juridiska personer 85. I Norrköping kommun finns totalt 

441 bilar per 1 000 invånare med en fördelning kvinnor 131, män 253 och juridiska personer 57 

(TRAFA 2018a). 
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Figur 10. Stapeldiagram som visar antalet personbilar i trafik per 1 000 invånare i Örebro, Helsingborg och 

Norrköping kommun 2018 totalt och fördelat på män, kvinnor och juridiska personer. Källa TRAFA (2018a). 

 

Cirkeldiagrammen i figur 11 visar andel resor mellan respektive färdmedel för kommunerna. 

Diagrammen visar att biltrafiken är det huvudsakliga färdmedlet i alla tre kommuner där biltrafiken i 

Örebro står för 50 procent av resorna, medan den står för 57 procent i Helsingborg och 60 procent i 

Norrköping. GC står också för en stor del av transporterna, särskilt i Örebro kommun (41 %) medan 

Helsingborg (22 %) och Norrköping (25 %) har en betydligt lägre andel GC. Andelen transporter med 

buss är någorlunda lika mellan de tre kommunerna där Örebro har 8 procent, Helsingborg 12 procent 

och Norrköping 11 procent, dock är även spårvagn inräknat i Norrköpings statistik. Resterande 

färdmedel som tåg och övrigt har en marginell andel av transporterna. I Helsingborg kommuns statistik 

finns även en felmarginal på 1 procent (Region Örebro län 2017; Region Skåne 2013; Norrköping 

2018), förmodligen på grund av avrundningar från kommunens sida. 

 

 

 

Figur 11. Cirkeldiagram som visar fördelningen (%) mellan färdmedel i respektive kommun. Källa: Region 

Örebro län (2017:74); Region Skåne (2013:55); Norrköping kommun (2018b:21). 
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Figur 12 visar vilka typer av ärenden (ärendefördelning) som utförs i respektive kommun fördelat på 

hemresa, arbete, skola, fritid, inköp, hämtning/lämning, tjänsteresa, vård och övrigt. Utifrån dessa data 

kan vi se vilka behov invånarna har och dra slutsatser om vilka transportbehov som skulle kunna 

genomföras mer effektivt. Exempelvis har en kommun med hög andel resor till och från arbete och 

skola större potential att spara yta än en kommun med hög andel inköp eller hämtning/lämning då de 

senare i många fall kräver bil. 

 

Hemresa står för största andelen resor följt av arbete/skola som står för 20 - 22 procent mellan 

kommunerna. Resor för fritid är störst i Helsingborg kommun (16 %) medan Örebro kommun (13 %) 

och Norrköping kommun (11 %) är tätt efter. Andelen resor för inköp är minst i Örebro kommun (7 %) 

medan Helsingborg och Norrköping kommun (11 %) har något högre andel resor för inköp. Vad som 

är särskilt utmärkande är att Örebro kommun har nio procent tjänsteresor medan Helsingborg och 

Norrköping kommun enbart har fyra respektive fem procent. Norrköping har även en avsevärt större 

andel under övrigt (7 %) såsom besöka släktingar, hämta post, medicin eller liknande. 

 

 

Figur 12. Stapeldiagram som redogör för den procentuella fördelningen av de totala ärenden som genomförs med 

något färdmedel i respektive kommun. Källa: Region Örebro län (2018:23); Region Skåne (2013:54); Norrköping 

kommun (2018b:25). 

 

I figur 13 redogörs hur stor andel (%) av färdmedel som används inom sex kategorier av avstånd. 

Biltransporter är det huvudsakliga transportmedlet för båda kommunerna i alla kategorier förutom det 

minsta (en km) där gång är den dominerande transportmetoden. Vad som är utmärkande för Helsingborg 

kommun är att i kategorin > 50 km är tåg mer omfattande (41 %) än i Norrköping kommun i samma 

kategori (15 %)., likaså i kategorin 20-50 km där tågresorna står för 17 procent respektive 10 procent. 

Inom kategorin 1 km väljer en högre andel att promenera i Norrköping (56 %) än i Helsingborg (44 %) 
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där andelen cykel- och bussresor dock är högre i Helsingborg för samma kategori. Värt att notera är att 

i Norrköping är bussar och spårvagn sammanslagna medan Helsingborg enbart omfattar busstrafik. 

 

 

Figur 13. Tabell som redogör för hur fördelningen av färdmedel i (%) ser ut mellan olika avstånd för Helsingborg 

och Norrköping kommun. Källa: Region Skåne (2013:56); Norrköping kommun (2018b:24). 

 

Tabellen 14 visar fördelningen av andelen (%) färdmedel till respektive ärende fördelat på helg och 

vardag i Örebro kommun 2017. Förutom transporter till och från skolan, som förmodligen är nära 

kopplat till ålder, är bilen dominerande för alla ärenden. Andelen resor som sker med bil för inköp och 

hämtning och lämning är överväldigande i kommunen, men är på grund av sin natur svår att minska. 

Däremot sker även en stor andel transport till och från arbete med bil vilket kan reduceras med de rätta 

planeringsinsatserna, likaså kan säkert många fritidsresor göras med andra färdmedel än bil om 

förutsättningar finns. Skillnaderna mellan data för vardagar och för helgen är mycket små. I datat finns 

felmarginaler som troligtvis beror på avrundningar vid dess framställningen. 
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Figur 14. Tabell redogör för hur andelen (%) färdmedel är fördelade mellan ärenden fördelat på helg och vardag 

i Örebro kommun 2017. Källa: Region Örebro län (2018:37). 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt där det första diskuterar vilka möjligheter och förutsättningar för 

ytbesparning som finns i kommunerna. Följande avsnitt avhandlar kommunernas planering idag och 

vilka möjligheterna finns för övergången till ytsnåla och hållbara trafiklösningar. Det tredje avsnittet 

behandlar vad som händer och kan tänkas med överbliven yta medan det fjärde avsnittet analyserar 

vilka effekter kommunernas planering för ytsnåla trafiklösningar får. Slutligen diskuteras vilka faktorer 

kommunerna måste beakta vid planeringen för ytsnåla trafiklösningar. 

5.1 MÖJLIGA YTBESPARNINGAR 

I samtliga kommuner som studerats är bilanvändningen hög. Örebro kommun har 437 bilar per 1 000 

invånare (TRAFA 2018a) där bilresorna står för 50 procent av transporterna, Helsingborg kommun har 

448 bilar per 1 000 invånare (TRAFA 2018a) där 57 procent av resorna sker med bil och Norrköping 

kommun 441 bilar per 1 000 invånare (TRAFA 2018a) där 60 procent av resorna sker med bil, se figur 

11. Med Haatveits (1987 se Sanner et al. 2018:26) teori om att en bil i trafik ockuperar 22,1 m2 per 

person i jämförelse med cykel (9,7 m2), buss (2,1 m2) och gång (0,8 m2) samt Lundins (2008:48) tes om 

att bilen i genomsnitt står parkerad 96 procent av sin livstid finns alltså stor potential för omfattande 

ytbesparingar i samtliga kommuner genom att övergå till ökad GC och KT. 

 

Kommunerna är dessutom olika i storlek och befolkningstäthet som skapar olika förutsättningar för 

ytbesparande åtgärder. Helsingborg är minst till storlek (344 km2) och med högst befolkningstäthet (423 

invånare/km2), följt av Örebro kommun (1 373 km2) med befolkningstätheten (122 invånare/km2) samt 

Norrköping som är störst till yta (1 495 km2) och befolkningstäthet (95 invånare/km2), se tabeller 3,4 

och 5. Ytbesparande åtgärder blir särskilt intressant i Helsingborg med högst andel bilar, högst 

befolkningsdensitet och minst geografisk yta där övergången av trafikslag kan få störst effekt per 

landareal. Helsingborgs situation borde teoretiskt innebär färre bilar per capita (Ewing & Cervero 2010; 

Jägerhök, Kihlborg & Nordström 2011:40; Newman et al. 2000:113; Jacobs 2005:173), men situationen 

ser annorlunda ut. Spåren av trafikplaneringen som skapar inlåsningseffekter av biltrafiken kan därmed 

ses tydligast i Helsingborg kommun. 

5.2 PLANERING IDAG 

Årtionden av stadsplanering under efterkrigstiden har präglats av ideal som funktionsuppdelning, 

separering och grannskap där bilen fyllde en central roll (Wahl & Jonsson 2008:35-39). Av utvalda 

DP:s syns att kommunerna idag har ändrat riktning där målsättningen är att öka andelen ytsnåla 

trafiklösningar som GC och KT samt minska bilens utrymme och dess parkeringsyta i det fysiska 

rummet. Övergången syns tydligt i studerade kommuners ÖP:s, FÖP:s och DP:s där tre återkommande 



 

 

31 

teman är förtätning, funktionsblandning och varierande upplåtelseformer. Tre teman som är i linje med 

dagens planeringsideal: new urbanism. 

 

Kommunernas planering är i linje med många resonemang om fördelarna med täthet. Förtätning skapar 

förutsättningar för GC och KT (Ewing & Cervero 2010) samtidigt som befolkningsunderlaget per 

landareal ökar som innebär att fler och ökad mångfald av verksamheter som kan etableras på en given 

yta (Jacobs 2005:175). Följaktligen minskar detta avståndet mellan arbete, bostad, rekreation och andra 

efterfrågade ändamål när fler destinationer kan nås inom en given radie. Däremot måste förtätning för 

bästa effekt kombineras med andra planeringsåtgärder (Mashayekhs et al. 2012) som 

funktionsblandning  av verksamheter och infrastruktur. 

 

Människors benägenhet att cykla avtar med avstånd. Jägerhök, Kihlborg och Nordström (2011:40) 

pekar på hur cykling avtar efter fem kilometer mellan arbete och bostad, samma siffror syns i 

Norrköping och Helsingborg kommun där cykling står för 23 respektive 19 procent av resorna inom 

avståndet 1-5 km, se figur 13. Hydén et. al (1999:12, 21-25) visar däremot i en europeisk undersökning 

hur två kilometer är den övre gränsen men med rätt infrastruktur, topografi, utrustning och kunskap om 

vägnätet kan cyklingen ske upp till 3-5 km. Samtidigt bor hälften av Sveriges befolkning inom fem 

kilometer avstånd till sin arbetsplats (Jägerhök et al. 2011:13) och trots detta står majoriteten av resorna 

i Helsingborg (54 %) och Norrköping (52 %) inom avståndet 1-5 km, se figur 13. Siffrorna kan 

möjligtvis förklaras av faktorer bristande kvalitet och omfattning av cykelbanor eller grad av 

funktionsblandning kan öka nödvändigheten av bilen vid exempelvis inköp eller hämtning/lämning 

(Hydén et al. 1999:14-15, 21-25). 

 

Däremot bor hälften av Sveriges befolkning inom fem kilometer av sin arbetsplats (Jägerhök, Kihlborg 

& Nordström 2011:13) och trots detta står bilen för majoriteten av resorna i Helsingborg kommun (54 

%) och Norrköping kommun (52 %) inom avståndet 1-5 km, se figur 13. Det innebär stor potential till 

att öka andel cykling och minska andelen bilister, men även en möjlig problematik i  

 

Möjligtvis beror siffrorna på andra faktorer såsom bristande kvalitet och omfattning av cykelbanor eller 

grad av funktionsblandning kan öka nödvändigheten av bilen vid exempelvis inköp eller 

hämtning/lämning (Hydén et al. 1999:14-15, 21-25). 

 

Kommunerna arbetar aktivt för att förbättra attraktiviteten av GC och KT. Arbeten rörande service av 

GC-banor där snöröjning och halkbekämpning prioriteras på dessa (Örebro kommun 2019b; 

Norrköping kommun u.å.b) samt införandet och utvecklingen av BRT-system, särskilda trafiksignaler 

och filer för KT (Örebro kommun 2014:6; Helsingborg kommun 2017b; Norrköping 2017a:27). 
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Utveckling av dessa tjänster möjliggörs bland annat genom den ökade tätheten där ett större 

befolkningsunderlag utnyttjar och bidrar till att utveckla tjänsterna. 

 

Med de nuvarande strategierna förändras relationerna mellan mobilitet och tillgänglighet i 

kommunerna. Tidigare stadsplanering skapade urbana spridningseffekter där mobiliteten visserligen 

ökade till en början, men tillgängligheten minskade (Handy 2002:4-5). Ett planeringsideal som idag 

ifrågasätts och har frångåtts. Genom att studera plan- och måldokument hos samtliga kommuner hittas 

en generell riktning mot planering för ökad tillgänglighet utan att behöva öka mobiliteten, det vill säga 

att behovet av transporter minskar men samtidigt bevara eller öka medborgarnas tillgänglighet till 

efterfrågad(e) plats(er). Det innebär även en vinst för medborgarna som får kortare restider och en vinst 

för kommunen som slipper många dyra infrastruktursatsningar (Handy 2002:4-5). Strategier som 

överensstämmer med den generella trenden inom stadsplanering idag. 

5.3 VAD SOM HÄNDER MED YTAN SOM BLIR ÖVER  

Örebro, Helsingborg och Norrköping kommun arbetar för förtätning och funktionsblandning i hela 

staden. Ytan i städer som bland annat är överbliven yta från tidigare infrastruktur för bilen tenderar att 

istället bebyggas av bostäder, verksamheter, GC-stråk och rekreationsområden som bär med sig många 

fördelar som diskuterades i ovanstående avsnitt. Det finns däremot mönster i vad som planeras vart.  

 

Efter att 18 DP:s från respektive kommun studerats hittas ett mönster där tre ‘zoner’ har identifierats. I 

första zonen (stadskärnan) planeras mindre omfattande DP:s som vidgning och upprustning på redan 

exploaterad mark och ändringar eller ombyggnationer av befintlig bebyggelse. I den andra zonen (1-5 

km från stadskärnan) sker nybyggnation i högre utsträckning men även ändringar på redan exploaterad 

mark. Vidare i den yttersta zonen (5-10 km från stadskärnan) sker huvudsakligen nybyggnation på 

oexploaterad mark, men förändringar och utvidgning förekommer även här. Bebyggelse på exploaterad 

mark sker dock i nära anslutning till befintlig bebyggelse i linje med kommunernas vision om 

sammanhängande bebyggelse. Däremot avviker några DP:s från mönstret då exempelvis omfattande 

exploatering sker i Helsingborgs stadskärna (Gamla Staden 1:1, Söder 1:100 m.fl.) och en mindre 

omfattande DP rörande förändring av befintlig verksamhet sju kilometer från Örebros stadskärna (Ånsta 

20:196 m.fl.). Detaljplanerna visar således att kommunen följer sina mål och visioner i hög utsträckning, 

men de tar sig i uttryck olika i förhållande till avstånd från centrum. 

 

Ett annat mönster som identifierats är det genomsnittliga avståndet av DP:s från centrum. I Norrköping 

kommun planeras DP:s närmast centrum i snitt (2,7 km) följt av Örebro kommun (3,8 km) och 

Helsingborg kommun längst ifrån (4 km). Det finns många möjliga förklaringar. En är att Helsingborgs 

geografiska läge som kuststad begränsar bebyggelse runt stadskärnan där vattnet begränsar 
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bebyggelsen, en geografisk faktor som inte Örebro och Norrköping behöver ta hänsyn till då de saknar 

omfattande kuststräcka. En annan möjlig förklaring är att Helsingborg har högst andel bilar och högre 

andel bilresor än Örebro, se figur 10 och 11, vilket enligt modellen i figur 1 innebär att den höga 

bilismen påverkar markanvändningen genom att vidare bilanpassa markanvändningen (Sinah & Labi 

2007:403). Slutligen kan en låg andel DP:s nära centrum vara ett ‘hälsotecken’ då centrum anses 

tillfredsställa människors efterfrågan eller att en mer jämlik planering eftersträvas där stadskärnan i 

större utsträckning likställs med resten av staden. 

 

Kommunernas planering stöd till viss del av material som presenteras i teoriavsnittet. Enligt 

markanvändningsmodellen konkurrerar verksamheter och människor om markpriserna i centrum vilket 

skapar mönster i hur marken disponeras och till vem. Enligt denna modell borde överbliven i de centrala 

delarna av kommunerna övergå till detaljhandel och service medan överbliven yta i ytterkanterna 

övergår till tillverkningsindustri och bostäder. Studerade DP:s och ÖP:s visar att kommunerna vill 

frångå den generella åtskillnaden mellan verksamheter, bostäder och slutligen människor. Istället 

planerar kommunerna för funktionsblandning, förtätning och tillgänglighet för alla i hela kommunen.  

 

Däremot finns tendenser där kommunerna fortfarande planerar enligt denna modell där bostäder 

planeras i utkanten och centrala funktioner planeras centralt där befolkningsunderlaget är som störst. 

Exempelvis i Allerum 35:1 m.fl. och Allerum 1:15 m.fl.  planeras friliggande bostäder i utkanterna av 

Helsingborg. Även ett stort projekt (Gamla staden 1:1, Söder 1:100 m.fl.) i Helsingborgs där bad, 

parker, verksamheter, skola, galleria med mera planeras i stadskärnan. Ett annat exempel är att Örebros 

nav för busstrafiken samt många statliga och kommunala verksamheter hittas i stadskärnan som 

upprätthåller dess hierarkiska överordning genom att attraktiviteten och därmed efterfrågan på mark i 

centrala av staden bibehålla och förstärks.  

 

Det finns således en inkonsekvent inriktning där kommunen skulle kunna göra mer praktiskt för att 

uppnå sina mål om funktionsblandning i hela staden. Kommunernas fortsatta planering för urban 

spridning kan förklaras av den fortsatta efterfrågan på villaområden (Smith 1982; Lee 2008) som 

kommunerna vill bemöta. En möjlig orsak till kommunernas centralisering av viktiga funktioner och 

myndigheter kan vara att den höga befolkningsdensiteten som gör det ekonomiskt rationellt att 

lokalisera transportnoder och stora verksamheter centralt (van Otten & Bellafiore u.å.). Den ekonomiska 

rationaliteten borde därmed ställas mot målet om funktionsblandning i kommunernas plandokument för 

ökad transparens i bedömningen av målkonflikter. 

 

I fallen av Köpenhamn och Melbourne omvandlas tidigare biltrafikerat stadsrum till offentliga miljöer 

för GC och ett levande stadsliv. Med utestängning av biltrafik kunde överbliven yta alltså användas till 

platser för sociala möten. Införandet av restauranger, uteserveringar, parkbänkar, grönstruktur, konst 
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samt GC-stråk dit människor samlades såväl dagtid och kvällstid som Gehl (2010:17) menar förändrar 

rörelsemönster och typ av människor som rör sig i området. Vidare pekar Gehl (2010:28) på att 

införandet av sociala arenor bidrar till ökad tolerans, trygghet och kunskapsutbyte mellan medborgare 

i staden då rummet tillgängliggörs för en större grupp individer. Däremot måste diskussion om 

ekonomiska värden kontra sociala värden lyftas som i fallet av projekten “Bilfrit byliv” där en 

kombination av ekonomiska verksamheter som restauranger och uteserveringar med sociala som parker, 

ungdomsgårdar och utomhusgym och så vidare. En kombination av båda är centralt för en inkluderande 

plats för alla där inte ekonomiska aktörer övertar den överblivna ytan (Grandin 2018:55-59). Om 

liknande åtgärder som de i Köpenhamn, Melbourne och Oslo införs i Örebro, Helsingborg eller 

Norrköping kommun så kan överbliven yta vid övergången till ytsnåla trafiklösningar väntas öka yta 

för andra stadsting samt öka det sociala livet med rätt kombination av markanvändning. 

5.4 EFFEKTER AV PLANERING FÖR YTSNÅLA TRAFIKLÖSNINGAR 

Den skiftande relationen mellan mobilitet och tillgänglighet i planeringen har en tydlig 

jämställdhetsaspekt då bilägandet mellan kvinnor och män skiljer sig åt där män äger bil i större än 

kvinnor, se figur 10. Planering för ökad GC och KT innebär således ökad tillgänglighet och mobilitet 

för kvinnor som i större utsträckningen är begränsad till dessa färdmedel. Genom funktionsblandning 

av både väg och bebyggelse samt förtätning ökar tillgängligheten ytterligare då det blir lättare att ta sig 

till önskade aktiviteter. Det innebär även en förenkling av kvinnors vardag då deras mångfacetterade 

resmönster (Bannister 2002:6) av exempelvis inköp och hämtning/lämning kräver att många 

destinationer förs närmare varandra. Däremot kan åtgärderna innebära en minskning av mobilitet för de 

med bil där majoriteten är män.  

 

Det finns även en jämlikhetsaspekt kring diskussionen om mobilitet och tillgänglighet. Enligt TRAFA 

(2018b:75-76) är antalet bilresor hos höginkomsttagare högre än låginkomsttagare som innebär en 

ojämn fördelning av transport mellan socioekonomiskt svaga och starka grupper, men även mellan 

åldersgrupper där barn under 18 och äldre inte kan köra bil. En stadsplanering för biltrafiken innebär 

således en planering som exkluderar barn, äldre och låginkomsttagare från tillgängligheten till 

kommunens funktioner. I Örebro, Helsingborg och Norrköping kommun sker en planering för ökad GC 

och KT där alla kan röra sig i kommunen (Örebro kommun 2018b; Helsingborg kommun 2010; 

Helsingborg 2017b; Norrköping kommun 2017a). Den ökade tillgängligheten i det fysiska rummet 

innebär ökad mångfald av människor som enligt Gehl (2010:28) möjliggör informations- och idéutbyte 

som ökar toleransen. Genom att öka tillgängligheten till det fysiska rummet så kan det bidra till ökad 

trygghet, acceptans, självsäkerhet, identitetsskapande och gemenskap (Gehl 2010:12-17; Appleyard 

1980:106) vilket kan ses i fallen av Köpenhamn och Melbourne. Kommunernas strävan mot en riktning 
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av kortare kvarter, tätare bebyggelse, funktionsblandning som enligt Jacobs (2005:212-213) innebär 

bättre förutsättningar för ökad mångfald av människor och verksamheter. 

 

Med en övergång till ytsnåla trafiklösningar kan olika typer av exkludering förekomma. Individer som 

måste ha bilen för att nå kommunens service kan exkluderas vid en snabb trafikomvandling där 

exempelvis antalet bilparkeringar minskas och taxeras. Det kan handla om tre grupper: individer som 

bor i stadsdelar eller på landsbygden där ett bilberoende är inbyggt i den fysiska miljön, eller som 

Bannister påpekar (2002:5-9) individer med låg inkomst och låg teknologisk kunskap. Med 

kommunernas parkeringsnormer drabbas tidigare nämnda grupper särskilt hårt då de antingen är 

beroende av bilen och tvingas betala ytterligare avgifter, eller de med låg inkomst som inte har råd att 

betala avgifterna där möjligheten för biltransportering försvinner. Dessutom drabbas låginkomsttagare 

särskilt hårt då i högre utsträckning bor i områden av bristande KT och service (Apparicio & Seguin 

2006:189). Vidare kan verksamheter som är beroende av bil, såsom rörmokare, hemtjänst och 

städfirmor drabbas hårt då de behöver stanna längre perioder hos sina kunder, ofta med tunga verktyg. 

 

Med kommunernas strävan efter förtätning av bebyggelse så förändras människors inställning till sitt 

bostadsområde. Enligt Mouratidis (2018) studie ökar förtätning människors trivseln med sitt 

bostadsområde då närheten till bekvämligheter såsom KT, service, handel och tillgång till andra 

områden ökar attraktiviteten av sitt bostadsområde. En förtätning borde alltså höja markpriserna samt 

bebyggelsen av sådana områden dit människor vill flytta som i sin tur enligt modellen i figur 1 påverkar 

transporterna som innebär en ökning av GC och KT i den här täta bebyggelsen. Mouratidis (2018) studie 

pekar alltså på hur en aktiv planering för förtätning kan skapa en positiv spiral mot vidare planering för 

förtätning och ökad användning av ytsnåla och hållbara transportmedel. En förståelse för hur människor 

upplever tät bebyggelse är centralt då människors efterfrågan på denna form av bebyggelse är av yttersta 

vikt om människor ska flytta dit och undvika icke bebodda eller icke eftertraktade områden som annars 

kan bidra till segregation eller olönsamma investeringar. Däremot visar teori och empiri att det finns en 

fortsatt efterfrågan på villor i förortsmiljöer (Smith 1982 & Lee et al. 2008) då visa vissa vill fortfarande 

bo i villaområden med närhet till naturen (Mouratidis 2018).  

 

Ytsnåla trafiklösningar får även ekonomiska och ekologiska effekter. I figur 2 visas sambandet mellan 

transport och energianvändning per capita för transport där en tätare stad konsumerar mindre energi än 

en gles. Tabellen visar förhållandet mellan täthet och energianvändning för transport där exempelvis 

Atlanta som är en mycket gles stad konsumerar avsevärt mycket mer energi än Hu Chi Minh City som 

är en mycket tät stad (Newman et al. 2000:113). Medan relationen mellan energianvändning för 

transport och täthet inte är absolut, är det ett antagbart påstående att hävda att den täta staden borde ha 

färre energislukande transportmedel och fler energisnåla transportmedel. De energisnåla 

transportmedlen som GC och KT för med sig många av de fördelar som diskuterats ovan.  
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5.5 FAKTORER ATT BEAKTA VID PLANERINGEN 

Som tidigare nämnt har den fysiska miljön formats efter samtida planeringsideal där biltrafik länge varit 

det huvudsakliga färdmedlet i fokus som ‘assimilerat’ människor i ett system av bilberoende. I studerade 

kommuner finns en omfattande bilism, vare sig frivillig eller ofrivillig som inneburit att människors 

tillgänglighet minskat (Frändberg et al. 2005:28-29, 56). Många aktiviteter utfärdas idag med bil. I 

Örebro kommun sker följande andel av resor med bil: hämtning/lämning (83 %), tjänsteresa (82 %), 

inköp (70 %), vård (67 %), arbete (62 %) och fritid (60 %), se figur 14. Anledningen till statistiken kan 

bero på faktorer som komfort, tidseffektivitet eller nödvändighet. Vissa ärenden underlättas dock 

kraftigt av bilen. Exempelvis kan det vara svårt att storhandla med buss, gång eller cykel och vissa 

fritidsaktiviteter utförs långt ifrån staden, men även hämtning och lämning av minderårig kan i många 

sammanhang vara smidigare med bil (Frändberg et al. 2005:58-59; Hydén et al. 1999:21-25). Däremot 

kan valet av färdmedel diskuteras i kontext av dagens planeringsideal då skolor och fritidsaktiviteter 

planeras i större utsträckning närmare hemmet. Det innebär att antalet hämtningar och lämningar kan 

minskas då en planeringen av en hållbar stad minskar behovet av biltransport som sparar yta till mer 

samhällsnyttiga funktioner som grönytor, bostäder och offentlig service. 

 

Befolkningssammansättningen i kommunernas påverkar förutsättningen för en övergång till ytsnåla 

trafiklösningar. Samtliga kommuner har ungefärlig lika fördelning mellan åldersgrupperna. De yngre 

(0 - 17 år) står för 21 procent som har en lägre transportefterfrågan med bil då yngre pluggar allt längre, 

har ökat miljötänk och har en förändrad attityd gentemot bilens symbolvärde (Frändberg et al. 2005:49-

50). Å andra sidan består den äldre befolkningen (65 +) av 18 - 19 procent av kommunernas befolkning 

som enligt SCB (2018c:6) är en grupp som kommer fortsätta växa. Eftersom den äldre befolkningen 

har vuxit upp i en bilkultur samt har tid och resurserna att ägna sig åt hög grad av biltransport så kan 

efterfrågan av biltransporter förväntas öka från denna grupp (Bannister 2002:4). Dessutom måste 

kommunerna beakta att äldre behöver tillgång till livsnödvändiga faciliteter och tjänster som många 

gånger kräver biltransport. 

 

Det finns även samband mellan ekonomin och transporter som måste beaktas i planeringen. Med 

ekonomisk tillväxt tenderar biltransporter att öka (Bannister 2002:6-8), däremot enbart hos låginkomst 

och medelinkomsttagare då transportefterfrågan hos höginkomsttagare (bortsett från flygresor) är 

mättad (Lundin & Sundberg 2016:84). Ett snabbt uppsving i ekonomin kan således innebära att den 

sociala aspekten av bilåkande reduceras när fler samhällsgrupper får tillgång till bilen, samtidigt som 

det kan innebära stora utmaningar för en kommun med viljan att förtäta och begränsa biltransporterna. 

 

En annan faktor som måste beaktas är familjesammansättningen. Idag separerar fler hushåll (SCB 2019) 

vilket ökar efterfrågan på singelhushåll. Om singlarna väljer att bosätta sig i förortsmiljöer kommer 
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resornas längd och antal öka väsentligt (Bannister 2002:5) vilket skulle öka behovet av biltransport och 

infrastruktur för denna. Bosätter de sig däremot i stadskärnan ändras inte behovet av parkeringar och 

transport från dagens nivåer på ett märkbart sätt (Bannister 2002:5) då ökad tillgänglighet till diverse 

verksamheter och KT minskar behovet av bil (Handy 2002:4-5). 

 

Enligt modellen i figur 1 som visar den rumsliga dialektiken mellan ytanvändning och transport (Sinha 

& Labi 2007:403) så måste Örebro, Helsingborg och Norrköping kommun aktivt ingripa i omloppet för 

att ändra kursen på utvecklingen av markanvändning och transporter. Med de nuvarande planerna om 

att övergå till en tätare stad med ökad funktionsblandning (påverkar rumsliga användningen) förstärks 

GC och KT (transporter). Med sådana ytsnåla trafiklösningar minskas behovet av biltrafik som i sin tur 

påverkar markanvändningen genom att frigöra yta för andra ändamål. Ett passivt ställningstagande i 

frågan skulle däremot innebära att markanvändningen fortsätter planeras för rådande trafiksituation och 

därmed stärker biltrafiken. Planeraren måste alltså aktivt agera för att bryta detta mönster för att uppnå 

kommunernas visioner om hållbara kommuner. Men samtidigt kan det finnas en diskrepans mellan den 

fysiska miljön och människors vilja. Även fast förutsättningar för GC-trafik finns så kan människors 

inställning till val av transportmetod bibehålla rådande strukturer (Handy 2002:5). Omständigheterna 

kan försvåra för en reell övergång till ytsnåla trafiklösningar. 

 

En annan faktor att beakta är att lokala transporter har en stark anknytning till andra faktorer såsom 

bränslepriset. Bannister (2002:105) pekar på hur det finns en korrelation mellan bränslepriset och 

mängden transporter, men att det behövs stora förändringar då många är prisresistenta. Zhili och 

Boqiang (2017:72) redogör dock för hur olika inkomstklasser är olika resistenta för bränslepriset där 

höginkomsttagare är mer resistenta än låginkomsttagare. Oljepriset är i sin tur influerad av 

internationella händelser från många aktörer. Biltrafiken som är beroende av oljan är därmed sårbar för 

ökningar av oljepriser. Bannister (2002:49-50) lyfter hur ökningen av biltrafiken drabbades av 

oljekrisen under 1970-talet vilket pekar på sårbarheten i dagens transportsystem. Dessutom måste 

räntorna beaktas där ökade räntor höjer efterfrågan på transporter när individers möjlighet att flytta 

närmre bostad och aktiviteter försvagas och tvingas pendla längre istället (Bannister 2002:6-8). Genom 

att beakta dessa sårbarheter i planeringen kan riskerna reduceras som kan vara kostsamt kortsiktigt, men 

långsiktigt är det ekonomiskt gynnsamt för kommunerna. 

 

Vid planering av funktionsblandning är det intressant att studera antalet och vilken sort av ärenden som 

utförs med transporter. Sett till figur 12 där arbete/skola står för majoriteten av resorna, bortsett från 

hemresa, i samtliga kommuner (Örebro: 22 %, Helsingborg 21 % och Norrköping: 20 %) följt av fritid 

(Örebro: 13 %, Helsingborg: 16 % och Norrköping 11 %). Det är aktuellt att funktionsblanda samtliga 

resmål, men genom att prioritera mest frekventa resmålen så kan mest transporter reduceras och mest 

yta sparas. 
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Avslutningsvis kan teknikutvecklingen påverka transporternas längd och frekvens. Nya verktyg och 

resurser som Skype och andra kommunikationsverktyg har skapat nya sätt för människan att förflytta 

sig på där mer arbete kan ske hemifrån och därav slippa resor till kontoret (Frändberg et al. 2005:17, 

35). Frågan om teknologisk utveckling och användning måste därav beaktas i planeringen då den kan 

ha inverkan på resmönster, reslängd och då även ytanvändningen i kommunerna. 
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6. SLUTSATS 

En av studiens frågeställningar berör hur ytanvändning påverkas av olika trafikslag. Studiens resultat 

pekar på att de finns mycket yta att sparas i kommunerna. Yta per passagerare varierar mellan olika 

färdmedel. En bilist (22,1 m2) upptar mer yta i anspråk i trafik än en cyklist (9,7 m2), fotgängare (0,8 

m2) eller någon som åker buss (2,1 m2). Dessutom upptar biltrafiken mycket yta i anspråk när den står 

parkerad 96 procent av sin livstid. Eftersom biltrafiken står för 50-60 procent av det totala 

transporteringen i kommunerna och att det finns 437-448 bilar per 1 000 invånare så innebär detta att 

det finns stor potential för ytbesparande åtgärder där överbliven yta skulle kunna användas till 

bidragande av levande och attraktiva miljöer. 

 

En annan av studiens frågeställningar behandlar hur ytan disponeras i Örebro, Helsingborg och 

Norrköping kommun och vilken effekt nuvarande policys får för den fysiska miljön. Den här studien 

visar att det finns en generell riktning hos samtliga kommuner där biltrafiken får ge vika för ökad GC 

och KT där överbliven yta planläggs för en blandning av bostadsformer, verksamheter och rekreation. 

Vidare visar en sammanställning av detaljplanerna på två mönster. Det första är medelavståndet av DP-

planering från centrum, där Helsingborg planerar 4 km från centrum, Örebro 3.8 km och Norrköping 

2.7 km. Helsingborg kommun planlägger alltså mark utanför stadskärnan i större utsträckning än de 

andra två.  

 

Det andra mönstret som identifierades var tre zoner vid studeringen av detaljplanerna som pekar på vad 

som planeras var. I första zonen (stadskärnan) planeras huvudsakligen mindre omfattande DP:s på redan 

exploaterad mark där det handlar om förändring av befintlig bebyggelse. I den andra zonen (1-5 km 

från stadskärnan) planläggs mer omfattande DP:s där nybyggnation sker i högre utsträckning än i första 

zonen. I den tredje och yttersta zonen (5-10 km från stadskärnan) sker nybyggnation huvudsakligen på 

oexploaterad mark. Medan staden vidgas utåt så strävar kommunerna efter att planera intill befintlig 

bebyggelse som binder samman eller förtätar området. Däremot finns avvikelser där enskilda 

detaljplaner urskiljer sig från detta mönster som exempelvis ett pågående projekt i centrala Helsingborg. 

 

Under studien upptäcktes även förhållandet mellan ytanvändningen och det sociala. Förändrad 

ytanvändning förändrar också sociala relationer där vissa grupper inkluderas medan andra exkluderas 

från det offentliga rummet. Ökad GC och KT samt förtätning och funktionsblandning av bebyggelsen 

inkluderar grupper som tidigare exkluderats (exempelvis barn, äldre, kvinnor och socioekonomiskt 

svaga grupper) medan det utesluter andra grupper som är beroende av bilen för sin framkomlighet (vissa 

företag, människor som bor i perifera områden eller har låga inkomster). Förbättrad tillgänglighet ökar 

mångfalden i det offentliga rummet som genererar trygghet, acceptans, identitetsskapande och 

gemenskap. När studerade kommuner planerar för ökad förtätning av bostäder och verksamheter måste 
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frågan om vem som får ta del av ytan ställas. Om större andel av ytan tilldelas privata aktörer så kan 

tillgängligheten till offentliga platser som parker och torg minska. Det innebär att det blir längre och 

svårare att ta sig till och från kommunens offentliga platser, vilket ökar kravet för mobilitet. Med ökade 

krav på mobilitet brukar bilen vara det främsta alternativet som innebär ökad ytanvändning för biltrafik. 

 

Den tredje frågeställningen lyfter Örebro, Helsingborg och Norrköping kommuns förutsättningar att 

ställa om till ytsnåla trafiklösningar efter rådande trafiksituation. Som diskuterades ovan har samtliga 

kommuner omfattande bilism och hög andel bilar. Studien visar att människor i kommunerna blivit 

‘inlåsta’ i ett bilberoende där många ärenden kräver eller underlättas med biltransport. Dialektiken 

mellan yta och transport innebär att den omfattande bilismen försvårar omställningen till ytsnåla 

trafiklösningar. Det innebär att den nuvarande situationen motverkar övergången till ytsnåla 

trafiklösningar då biltrafiken tenderar att skapa en spiral för ytterligare ytanvändning för biltrafik. Men 

med aktiva åtgärder för förtätning, funktionsblandning, varierade upplåtelseformer och förbättrade 

system och service för GC och KT kan användningen av dessa öka på bekostnad av bilen och yta därmed 

besparas. 

 

Slutligen visar studien att ytanvändning är en komplex företeelse där både inre och yttre faktorer måste 

beaktas. Inre faktorer som demografiska förändringar, livsstilar, geografi (exempelvis landsbygd kontra 

tätort och topografi, landareal) och familjesammansättningar påverkar graden av och i vilken form 

transporter efterfrågas. Vidare har utomstående faktorer som konjunktur, räntor och bränslepriser 

effekter på trafiken som i sin tur påverkar transporter och ytanvändningen. En kommunal planering som 

beaktas studiens slutsatser på ett meningsfullt sätt skapar bättre förutsättningar för att möta dagens 

utmaningar och skapa en funktionell miljö för kommunernas alla invånare. 
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BILAGA 1 

ÖREBRO 

 

Fastighets- 

beteckning 

(Område) 

Detaljplanens 

besittning före ändring 

Syfte 

(X = inte aktuellt) 

Avstånd 

till 

centrum 

Överens- 

stämmer 

ÖP? 

Status 

Långseleå

n 4 m.fl. 

(Vivalla) 

Radhusområde med 

gård,förskola,  GC-väg 

och parkering 

Bebyggelse: Nya 

bostadshus, utökning 

av förskola samt 

byggande av ny 

förskola.  

Gator: Byggande av ny 

GC, befintlig GC får 

ny sträckning och 

gator som upplevs 

otrygga ska smalnas av 

för biltrafik med 

parkeringsfickor och 

trädplanteringar.  

Parkering: Gamla 

bilparkering bebyggs 

för nya bostadshus och 

en ny 

parkeringsområde 

placeras i västra delen 

av planområdet. 

4 km Ja Bearbetning 

inför 

granskning 

Vindfånget 

1 m.fl.  

(Västhaga) 

Befintlig bostäder med 

gård 

Ändra DP 

bestämmelser för 

möjliggöra inglasade 

uteplatser i befintlig 

bostadshus.  

Bebyggelse: X 

Gator: X 

Står ej Ja Bearbetning 

inför 

granskning 
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Parkering: X 

 

 

Ösaren 4 

(Almby) 

Privat trädgårdstomt  Ändra DP 

bestämmelser för utöka 

och anpassa byggrätten 

för det befintliga 

bostaden.  

 

Bebyggelse: X 

Gator: X 

Parkering: X 

2 km  Ja Bearbetning 

inför 

granskning 

 

Almby 

11:320 

m.fl. 

(Österplan

) 

Bilväg Bebyggelse: X 

Gator: Möjliggöra för 

ny in- och utfart, ta 

bort befintligt 

utfartsförbud. 

Parkering: X 

 

Ändra DP 

bestämmelser från 

beteckning PARK till 

GATA. 

Centralt Ja Bearbetning 

inför  

granskning 

 

1880-P65 

(Sörbyvall

en) 

Befintlig bostad med 

trädgård 

Bebyggelse: X 

Gator: X 

Parkering: X 

 

Ändring av DP 

bestämmelser för 

möjliggöra utökning 

och anpassning av 

byggrätten för 

bostadsändamål. 

Står ej Ja Bearbetning 

inför 

granskning 
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Ånsta 

20:196 

m.fl.  

(Pilängen) 

Plan mark med 

befintlig 

industriverksamhet 

Bebyggelse: Öka 

byggrätt för befintlig 

verksamhet och kontor 

där verksamheten ska 

utvecklas.   

Gator: DP utformning 

anpassas till närmaste 

och befintliga 

trafikplats då det ej ska 

förvanskas. 

Parkering: Sker på 

kvartersmark och sköts 

av fastighetsägaren 

själv.  

7 km  Ja Bearbetning 

inför 

Granskning 

Mosås 

19:3 m.fl. 

(Mosås) 

Obebyggt åkers- och 

betesmark 

Bebyggelse: ny 

bostadsbebyggelse 

med 35 nya 

småhustomter, mindre 

andel flerbostadshus 

och en ny förskola med 

5-6 avdelningar. 

Gator: Ny gatunät 

kommer att anläggas 

där gaturummen 

kommer att få en bredd 

mellan 6 och 9 meter. 

Inom de 6 meters 

breda gatorna kommer 

ett beblandad trafik att 

ske där både bilar och 

cyklister delar väg, 

medans vägarna med 9 

meter bred kommer att 

införa en separat GC-

väg på 3,5 meter och 

9 km  Ja Bearbetning 

inför 

granskning 
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de resterande 5 

meterna tillägnas till 

biltrafiken. Här ska 

även återvändsgränder 

undvikas.  

Parkering: Ska skötas 

inom respektive 

fastighetsägare genom 

riktlinjer från 

parkeringsnormen. 

Skarven 

21.  

(Åkullen) 

Öppen yta mellan 

bostäder, gata och 

transformator 

Bebyggelse: 

Flerbostadshus med 30 

lägenheter och med 

service/handelsverk- 

samhet på 

bottenvåning 

Gator:  X 

Parkering:Både bil- 

och cykelparkering 

bestäms via 

parkeringsnorm och 

fastigheten.  

Centralt Ja Granskning 

Almby 

12:39 m.fl. 

(Ormesta) 

Mestadels obebyggt 

med platt åkermark 

Bebyggelse: Blandning 

av bostadsbygge 

såsom villor, radhus, 

kedjehus, 

flerbostadshus, 

förskola och park. 

Handel och 

centrumverksamheter 

ska även införas på 

flerbostadshuset 

bottenvåningar.  

Gator: Ska undvika 

1 km Ja Överklagad 
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återvändsgränder, ger 

signaler för minska 

hastigheten i området 

samt utöka 

användningen av GC. 

Det befintliga 

användningen av 

bilvägen ska avlastas 

genom införande av 

nya vägar för bil-, 

buss- och gc-väg. 

Gatoutformningarna 

kommer att se olika ut 

då gatorna beräknas ha 

en bredd mellan 20-9 

meter bredd. Här 

kommer gatorna att 

variera mellan både 

blandad trafik och 

bilväg med separat GC 

stråk.  Mellan och 

bredvid trafikvägarna 

kommer plantering av 

träd samt andra 

grönstrukturer att 

uppkomma. Generellt 

sett kommer bilvägen 

att få en bredd på 5 

meter medans GC får 

3,5 meters bredd. Nya 

GC-stråk ska även 

tillkommas där det ska 

binda samman med 

befintlig. 

Parkering: Skötts inom 

respektive 
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fastighetsägare samt 

enligt 

parkeringsnormen.  

Varberga 

19 

(Varberga) 

Förskolebyggnad samt 

lekytor med grönska  

Bebyggelse: 

kontorsverksamhet 

Gator: X 

Parkering: bil- och 

cykelparkering ska 

skötas av 

fastighetsägaren och 

enligt 

parkeringsnormen 

 

Ändra 

markanvändningen 

från skolverksamhet 

till kontorsverksamhet.  

3 km  Ja Samråd 

Grundlägg

aren 5. 

(Söder) 

Bebyggt med asfalt, 

bebyggelse och 

grönyta 

Bebyggelse: Införa 

byggrätt för 

byggnation av flera 

lägenheter inom 

befintlig bebyggelse. 

Gator: X 

Parkering: X 

Centralt Ja Samråd 

 

Glans- 

hammar 

7:2 m.fl. 

(Glans- 

hammar) 

Obebyggd mark med 

några enstaka träd 

Bebyggelse: 

Friliggande villor och 

parhus.  

Gator: X 

Parkering: Ska skötas 

inom respektive 

fastighet och enligt 

parkeringsnormen.  

 

Justera DP för 

Står ej Ja Överklagad 
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möjliggöra byggnation 

på outnyttjade 

byggrätter med 

friliggande villor och 

parhus. 

Almby 

13:165 

m.fl. 

(Ekeby- 

Almby) 

Bostadstomt med stor 

trädgård 

Bebyggelse: 

Möjliggöra för 

byggnation av ny skola 

och eventuellt för 

bostäder. 

Gator: in- och utfart tas 

bort, rustas upp och 

förflyttas av diverse 

olika anledningar. 

Planering för ny GC-

väg till skolan ur både 

ett 

trafiksäkertperspektiv 

och ökar 

framkomligheten för 

GC. Avsmalningar av 

vägar, införande av 

refuger och farthinder 

ska också införas i 

området.  

Parkering: Skötts av 

fastigheten och enligt 

parkeringsnorm. 

8 km  Ja Överklagad 

Kumla 

1:27 

(Hovsta) 

Obebyggd mark med 

skog, sly och 

ängsmark 

Bebyggelse: 150 

stycken blandad 

bostäder i form av 

flerbostadshus och 

radhus, kedjehus, 

parhus samt 

8 km  Ja Överklagad 
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friliggande villor. 

Byggnation för ny 

förskola ska även 

tillkomma.  

Gator: Orienterbar 

gatunät kommer att 

införas med kopplingar 

till befintlig och 

införande av nya GC-

stråk. Körbanornas 

bredd kommer att 

minskas till cirka 5 

meter och GC vägarna 

på cirka 3-2,5 meter 

kommer att införas 

både som separat på 

körbanans både sidor, 

ena sidan och bandat 

med bilbanorna.  

Parkering: Sköts av 

fastighetsägarna och 

enligt 

parkeringsnormen.  

Nikolai 

3:41 m.fl. 

(Örnsro) 

Två fotbollsplaner 

med byggnation för 

omklädningsrum och 

förråd.  

Bebyggelse: 200 

lägenheter och park 

Gator: Implementering 

av nya GC stråk, 

planering längsmed 

gatorna samt införande 

av parkeringsfickor. 

Gaturummen kommer 

att få en bredd på cirka 

17 meter där körbanor 

för biltrafik kommer 

att ha en bredd på 6,5 

Står ej Ja Överklagad 
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meter, cykel 2,5, gång 

2,5-2,7 meter på både 

sidorna av körbanan 

samt parkering på 3 

meter.   

Parkering: 

Parkeringsfickor och 

Parkeringshus/Parkerin

gsdäck 

Graningesj

ön 4 m.fl. 

(Sörby) 

Industri med parkering Bebyggelse: 

Flerbostadshus med 

cirka 120 bostäder 

Gator: Ny GC föreslås 

där det ska kopplas till 

de befintliga.  

Parkering: Sköts enligt 

fastighetsägaren med 

riktlinjer från 

parkeringsnormen (zon 

2). Rekommenderar 

även åtgärder såsom 

bilpooler.  

 

Förändra 

markanvändning till 

bostadsändamål  

Står ej Ja Överklagad 

Mosås 8:3 

m.fl. 

(Marieberg

) 

Obebyggt mark med 

grusås och bevuxen 

skog 

Bebyggelse: 

Byggnation av lager, 

kontor, handel och 

service.  

Gator: Separat GC 

stråk längsmed riksväg 

och lokala gator 

planeras, ny anslutning 

Står ej Ja Överklagad 
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till riksväg 51 kommer 

att planeras vilket 

kopplar bättre 

handelsområdet till 

riksvägen. KT kommer 

även att utvecklas 

inom området och GC 

förbindelsen mellan 

handelsområdet och 

busstationen ska även 

införas för en säker 

transportering där 

emellan.  

Parkering: Anordnas 

på kvartersmark. 

 

Törsjö 

3:14 m.fl.  

(Marieberg

) 

Öppen mark med 

mindre skogspartier 

Bebyggelse: Blandad 

bebyggelse av 1200 

bostäder i form av 

flerbostadshus, radhus, 

kedjehus, stadsvillor 

och villabebyggelse. 

På bottenvåningen ska 

service och handel äga 

rum samtidigt som det 

även planeras för park, 

tre förskolor och en 

skola.   

Gator: Gatorummen 

kommer att skilja sig i 

storlek och form där 

GC och körbana 

kommer att separeras 

som både bredvid 

varandra men som 

Står ej Ja Överklagad 
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enskilda, då det i viss 

utsträckning kommer 

att finnas vägar för 

endast cykeltrafik. Här 

ska även BRT gå där 

det ska dela utrymme 

med biltrafiken på 

cirka 5 meters bredd. 

De GC som kommer 

att gå längsmed 

körbanorna kommer att 

ha en bredd på cirka 

2,5-3 meter. 

Trädplantering mellan 

GC och körbana 

kommer även i största 

utsträckning att ske.  

Parkering: I de lägre 

bebyggelserna kommer 

garage att tillkomma. 

Parkeringarna kommer 

även att vara halvt 

nedgrävda samt helt 

nedgrävda garager. 

 

HELSINGBORG 

Fastighets- 

beteckning 

(Område) 

Detaljplanens 

besittning före ändring 

Syfte 

(X = inte aktuellt) 

Avstånd 

till 

centrum 

Överens- 

stämmer 

ÖP? 

Status 

Allerum 

1:15 m.fl. 

(Allerum) 

Öppen jordbruksmark Bebyggelse: 75-85 

friliggande villor och 

park 

Gator: Införa gatunät 

8,5 km Ja Utredning 
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med två nya 

huvudvägar.  

Parkering: X 

 

Planändring för möjlig 

byggnation av 8 

friliggande villor. 

Allerum 

35:1 m.fl.  

(Allerum) 

Öppen jordbruksmark Bebyggelse: 

Planändring för möjlig 

byggnation av 6-10 

friliggande villor på 1-

2 plan med hästgårdar 

till anslutning.  

Gator: X 

Parkering: X 

8,5 km  Ja Uppdrag 

Amerika 

Norra 35. 

(Söder) 

Befintlig bebyggelse Bebyggelse: Ändra 

funktion av befintlig 

byggnad för prövelse 

av kontor, lägenheter, 

utbildning/skola samt 

handel och service i 

form av exempel 

restauranger.  

Gator: X 

Parkering: Behov av 

parkering ska utredas.  

Centralt Ja Uppdrag 

Aron 27 

m.fl. 

(Gustavslu

nd) 

Befintlig livsbutik Bebyggelse: 

Komplementera 

befintlig fastighet med 

ytterligare byggnation 

av fastighet i form av 

flerbostadshus med 

verksamheter i form av 

handel och service ska 

Står ej Står ej Överklagad 
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vara på bottenvåning.  

Gator: Två GC- stråk 

genomkorsar området 

vilket ska få en ny 

utformning i form av 

gatusepering och 

belysning.  

Parkering: Parkering 

för fastighetens 

verksamhet på 

bottenvåning ska vara 

på markplan medans 

parkering för reistenter 

ska vara underjordisk. 

Antalet för bil-och 

cykelparkeringar ska 

bestämmas enligt 

parkeringsnormen. För 

bostäderna har det 

räknats ut att behävas 

61 cykel- och 23 

bilparkeringar samt för 

verksamheten på 

bottenvåningen behövs 

det 48 cykel- och 30 

bilparkeringar. 

Bilplatser för anställda 

i verksamheten 

kommer även att 

finnas i det 

gemensamma 

underjordiska garage.  

Elineberg 

5 m.fl. 

(Elineberg) 

Bostäder, 

centrumverksamheter 

och parkering 

Bebyggelse: 

Byggnation av 

centrum med bostäder 

Står ej Står ej Granskning 
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i form av lägenheter, 

vård och 

handel/service.  

Gator: Planeras för en 

ny hållplats för det 

framtida 

Helsingborgsexpressen 

samt bilväg smalnas av 

med hälften av dess 

befintliga bredd.  

Parkering: En del av 

parkeringen kommer 

att ske både på 

markplan och via en 

underjordisk garage. 

Anatlet parkeringar har 

bestämts via 

parkeringsnormen och 

har beräknat cirka 250 

cykel- och 260 

bilparkeringar. Ska 

även införa bilpoool 

för att minska behovet 

av bilparkeringar.  

Bastionen 

15 m.fl. 

(Centrum) 

Parkering Bebyggelse: Bygga 

flerbostadshus med 46 

lägenheter med 

verksamhet på 

bottenvåning samt 

parkingshus/parkering 

garage i tre plan med 

cirka 121 

bilparkeringar.  

Gator: X 

Parkering: 

Centralt Ja Uppdrag 
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Parkeringshus/parkerin

gsgarage på 3 plan 

med 121 

parkeringsplatser.  

Berga 1:9 

m.fl. 

(Maria 

station) 

Befintlig station  Bebyggelse: 

Bebyggelse av 

dubbelspår, ny station 

samt parkering.  

Gator: ska utföra nya 

gator som ska anpassa 

till det nya 

utformningen av 

området.  

Parkering: Parkering 

på markplan.  

Står ej  Ja Uppdrag 

Björka 

16:4 m.fl. 

(Ödåkra) 

Jordbruksmark Bebyggelse: Blanda 

bostadsbebyggelse 

med friliggande hus 

och flerbostadshus 

samt eventuellt 

byggantion för 

offentliga och privata 

service.  

Gator: Befintliga gator 

ska rustas upp så att 

gång kan ske tryggt 

och säker inom 

området.  

Parkering: (står ej) 

9 km  Ja Uppdrag 

Borst- 

nejlikan 1 

m.fl. 

(Påarp) 

Gräsplan med en 

fotbollsbana, två 

tennisbanor och 

mindre förråd 

Bebyggelse: 

Utvidgning av 

befintlig fotbollsplan.   

Gator: X 

Parkering: Kommer att 

7 km  Ja Uppdrag 
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använda sig av 

befintlig 

parkeringsplats.  

Centern 2 

& 3. 

(Fredriks- 

dal) 

Grönyta, lekplats och 

parkeringsplats 

Bebyggelse: Förtäta 

området med nya 

flerbostadshus 

Gator: Implementering 

av ny GC-stråk i 

området. Annars 

kommer det inte ske 

större förändring.  

Parkering: Ska utreda 

hur parkeringsbehovet 

ska bemötas på bästa 

sätt.  

Centralt Ja Uppdrag 

Danmark 

29. 

(Söder) 

Befintlig bebyggelse Bebyggelse: Omvandla 

befintlig bebyggelse 

till rätt för byggnation 

av 72 mindre 

lägenheter.  

Gator: X 

Parkering:  X 

Centralt Ja Uppdrag 

Gantofta 

1:7 m.fl.  

(Gantofta) 

Grönyta med 

fotbollsplan och 

parkering 

Bebyggelse: 

Möjliggöra för 

idrottsanläggning, 

lokaler för 

skolverksamhet, park 

och smala parkeringar 

samt eventuellt för 

bostäder (står ej form) 

Gator: Ska separera 

GC  med körbanor för 

biltrafik. Tidigare 

busstation ska tas bort 

Står ej Står ej Samråd 
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och användas som en 

säker av- och 

påstigning för 

skjutning till barn. 

Farthinder ska även 

tillkomma enligt plan 

för att minska 

hastigheterna.  

Parkering: 

Sammanlagt kan cirka 

50 parkeringar i både 

bil och cykel 

tillkomma. Ska även ta 

bort befintlig parkering 

vid skolan och 

planeras på ett annat 

ställe för ökad 

trafiksäkerhet i 

området.  

Köpingegå

rd 1 m.fl. 

(Ramlösa) 

Industri (logistik), 

lager och kontor 

Bebyggelse: Ändring 

av detaljplan, 

möjliggöra för 

ombyggnation av 

befintlig verksamhet. 

Gator: X 

Parkering: X  

 

Står ej  Ja Samråd 

Drottning- 

hög Södra 

3. 

(Drottning- 

hög) 

Bibliotek, 

centrumhandel, skola 

och 

fritidsverksamheter  

Bebyggelse: Bygga ut 

befintlig skola och 

omvandla nedre torg 

som komplement till 

centrum, bygga 

ytterligare bostäder 

med centrumändamål 

3,5 km  Ja Uppdrag 
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på bottenvåning samt 

utveckla ny infart och 

lastningszon till 

befintlig kyrka. 

Gator: En ny infart 

planeras och befintlig 

byggnad rivs. Finns 

även en befintlig GC-

stråk som måste tas till 

hänsyn.  

Parkering: Ska 

omstrukturera 

parkering för kyrkan 

och för skolan. Men 

står inte hur.  

 

Del av 

Duvestubb

e 1:1. 

(Ödåkra) 

Öppen åkermark Bebyggelse: Utveckla 

området med 

varierande höjd av 

flerbostadshus samt 

grönytor. Cirka 150-

200 lägenheter ska 

byggas med mellan ett 

och fyra våningar.  

Gator: En ny GC-stråk 

behöver implementeras 

och säkerhetsställas.  

Parkering: (står ej) 

7,5 km  Ja Uppdrag 

Väla 7:4 & 

Väla 7:9. 

(Väla 

Södra) 

Odlad åkermark Bebyggelse: 

Möjliggöra för 

etablering av 

industriverksamhet, 

utveckla det befintliga 

naturområdet, hantera 

Står ej  Ja Samråd 
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fördröjning av 

dagvatten och 

behållning av 

biologisk mångfald. 

Gator: Ny lokalgator 

kommer att 

implementeras med en 

bredd på 13 meter, där 

körbanan kommer att 

vara på 6,5 meter och 

med separat GC-sträck 

med en svackdike 

mellan körbana och 

GC-väg. Detta ska 

vidare kopplas till 

befintlig GC och det 

ska även utveckla för 

en ny KT- möjlighet i 

området.  

Parkering: Parkering 

och avlastningsytor 

beräknas genom 

‘nyttjegraden’ då det 

ska gynna 

verksamheterna inom 

området.  Detta ska 

även ske via respektive 

fastighetsskötare.  

Fregatten 

16 m.fl. 

(Råå) 

Vårdhem och park Bebyggelse: 

möjliggöra för 

byggnation av 

flerbostadshus och 

park.  

Gator: X 

Parkering: Ska ske en 

Står ej  Ja Uppdrag 
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parkeringsutredning.  

 

Omdisponering av 

området för skydd mot 

ökad havsnivå och 

ändra DP 

bestämmelser från 

vårdändamål till park. 

Gamla 

Staden 1:1, 

Söder 

1:100 m.fl. 

(Oceanbad

et, Ocean- 

hamnen) 

Hamnverksamhet och 

färjeterminal 

Bebyggelse: Byggande 

av in- och utomhusbad 

med park, 

flerbostadshus med 

verksamheter såsom 

handel och service 

samt parkering på 

bottenvåning. Det ska 

även införa 

parkeringshus med 

livsmedelsbutik på 

bottenvåning, kontor 

och gymnasieskola för 

cirka 500 elever. 

flerbostadshus. En 

galleria vid namn 

‘Magasin 405’ 

kommer även att 

innehålla en hel del 

privata och offentliga 

verksamheter såsom 

handel, service, kontor 

osv.  

Gator: Vidare 

utredning kring hur 

gatorna ska utformas 

för både GC, KT och 

Centralt Ja Uppdrag 
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biltrafik kommer att 

tillföras.  

Parkering: 

Parkeringshus med 

livsmedelsbutik på 

bottenvåning. Vidare 

parkeringsbehov 

kommer att behövas 

utredas.  

 

NORRKÖPING 

Fastighets

beteckning 

(Område) 

Detaljplanens 

besittning före ändring 

Syfte 

(X = inte aktuellt) 

Avstånd 

till 

centrum  

Överens- 

stämmer 

ÖP? 

Status 

Gäddan 

(Kneippen

) 

Bostadsfastigheter Bebyggelse: Ändring 

av DP där det ska 

möjliggöra för 

inredning av källare. 

Gator: X 

Parkering: X  

Står ej Ja Samråd 

Kronan 8 

(Gamla 

staden) 

Befintlig kontor samt 

handel på 

bottenvåning 

Bebyggelse: Ändra DP 

för att möjliggöra 

utökning av  befintlig 

kontor med en till 

våning. 

Gator: X 

Parkering: Antal 

parkeringar kommer 

att öka med 16 

bilparkeringar då 

verksamheten 

utvecklas. Det kommer 

Centralt Ja Samråd 
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dock att använda även 

närliggande 

parkeringsplatser samt 

parkeringshus.   

 

Blomman 

12 

(Gamla 

staden) 

Tingsrätt Bebyggelse: Ändra 

befintlig bebyggelse 

till andra verksamheter 

(såsom handel och 

service) samt utveckla 

lokaler för en ny 

tingsrätt. 

Gator: Cykel och 

gångpassagen samt 

GC-stråk genom 

området ska fortsättas 

att hålla den standard 

som finns idag då de 

används väl.  

Parkering: Antalet 

bilparkeringar på 

innergården ska 

minskas och en del ska 

omplaceras då 

exempelvis häktets 

parkeringar ska 

placeras närmare 

häktet och inte finnas 

på planområdets 

innergård. Parkering 

för handikapp och 

avlastning ska dock 

finnas kvar inom 

innergården.  

Centralt Ja Bearbetning 

inför 

utställning 

och 

granskning 
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Gåsåker 

2:2 

(Arkösund

) 

Friliggande 

bebyggelser som 

utnyttjas av 

Segelklubb 

(Norrköping Segel 

Sällskap, NSS) 

Bebyggelse: 

Möjliggöra för en 

ytterligare byggnation 

av samlingslokal i en 

friliggande bebyggelse.  

Gator: X 

Parkering: Ska lösas 

inom kvartersmark.  

 

5 mil  Ja Bearbetning 

inför 

utställning 

och 

granskning 

Norsholms 

gårdsområ

de 1:171 

(Norsholm

) 

Naturmark med löv 

och barrskog 

Bebyggelse: 

Möjliggöra för nya 

friliggande hus, 

omvandla två 

fritidsbostäder till 

permanent.  

Gator: Ny passage och 

GC-väg över de 

järnväg som 

genomkorsar 

planområdets östra 

delar. Här planeras 

gatorna  även att få en 

bredd på cirka 10 

meter, där körbanan 

för bil kommer att ta 

upp 5,5 meter och GC-

väg vid sidan av ta 2,5 

meter.  Mellan 

Körbanan och GC-

vägen kommer även ett 

dike att exploateras där 

det tar upp cirka 2 

meter av gatans totala 

bredd. En ny 

pendeltågsstation 

Står ej Ja 

(tidigare 

ÖP) 

Bearbetning 

inför 

utställning 

och 

granskning 
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kommer även att 

planeras i närheten av 

planområdet. GC ska 

även tillföras för en 

säker GC till diverse 

destinationer såsom 

badplats, naturreservat 

och fotbollsplan.  

Parkering: Parkering 

sköts på enskilda 

faciliteter där de kan 

samspela såsom 

parkering för badplats 

kan ske på parkeringen 

för fotbollsplanen.  

Kedjan 1 

m.fl. 

(Ektorp) 

Bostadsområde med 

inslag av parkering, 

park och skoländamål 

Bebyggelse: 

Möjliggöra för 

flerbostads bebyggelse 

med och utan 

verksamhet på 

bottenvåning i form av 

handel/service, skola 

och parkering. Två 

små enskild 

parkeringshus (med 1 

till 2 våningar) 

kommer även att 

införas samt en park.  

Gator: Det befintliga 

gaturummet ska 

behållas som den är.  

Parkering: Befintlig 

parkeringsyta kommer 

att tas till handspråk 

för det nya 

2 km  Ja Bearbetning 

inför 

utställning 

och 

granskning 
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byggnationen. Två 

mindre parkeringshus 

med 1-2 plan kommer 

även att tillföras i 

planområdet och 

cykelparkeringar 

kommer att placeras i 

och vid entrén av 

bostadsområdena.  

Exporten 

9. 

(Sylten) 

Industri Bebyggelse: 

Möjliggöra för 

centrum på befintlig 

industri med 

småindustri, hantverk, 

lager och partihandel 

Gator: X 

Parkering: Kommer att 

ske på kvartersmark 

där det redan idag 

finns 

kantstensparkering.  

 

Centralt Ja Samråd 

Kroken 

13. 

(Nordantill

) 

Tom kvartersmark Bebyggelse: 

Möjliggöra för 

byggnation av park vid 

redan antagen DP om 

ett bostadsområde.  

Gator: X 

Parkering: X  

 

Ändra DP 

bestämmelser från 

kvartersmark till 

platsmark 

Centralt Ja Samråd 
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Järven 4. 

(Marielun

d) 

Industriverksamhet, 

parkering, parkmark 

och miljöhus 

Bebyggelse: Utveckla 

det befintliga 

byggnaden för service 

och 

centrumverksamhet 

samt för flerbostads 

bygge.  

Gator: Befintlig GC 

och vägar ska 

säkerställas i 

planbestämmelserna då 

det inte ska förvanskas 

som rustas upp (på 

vissa ställen). 

Parkering: 

Bilparkering ska 

utökas i det befintliga 

parkerings 

källa/parkeringsgarage 

under jord. Ytterligare 

parkering ska 

möjliggöras genom en 

halvnedgrävd 

parkeringshus under 

parkeringskällan samt 

under ett förhöjd 

kvartersgård där det 

kan säkerställa 80-tals 

parkeringar.  

Centralt Ja 

(tidigare 

ÖP) 

Bearbetning 

inför 

granskning 

Kullerstad 

2:3. 

(Skärblack

a) 

Ängmark Bebyggelse: 

Möjliggöra för 

skolverksamhet och 

variation av fristående 

bostäder 

Gator: Gatorna 

Står ej  Ja Bearbetning 

inför 

granskning 
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kommer att få olika 

karaktärer där det inom 

vissa områden kommer 

vägarna att prioriteras 

efter fordon som 

exempelvis för bara bil 

eller cykeltrafik. 

Körbanorna för 

biltrafiken kommer 

dock få en bredd på 5,5 

meter och diken 

kommer att planeras 

vid sidan av dessa 

körbanor.  GC banorna 

kommer att asfalteras 

inom planområdet och 

kommer att ha en 

bredd på 3 meter. 

Belysning fattas idag 

och planerna kan 

innebära intrång på 

befintliga fastigheter.  

Parkering: Bil- och 

cykelparkeringar sköts 

på respektive område 

med linje av 

parkeringsnormen. En 

säker av- och 

påstigning vid skolan 

ska även tas till 

hänsyn.  

Rambodal 

1:1. 

(Brånnesta

d) 

Obebyggd mark  Bebyggelse: Pröva 

förutsättningen för 

fortsatt bostadsbygge, 

utreda förutsättningar 

4 km  Ja 

(tidigare 

ÖP) 

Bearbetning 

inför 

granskning 
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för blandad 

bostadsbebyggelse  av 

fristående och 

flerbostadshus med 

verksamheter på 

bottenvåning i form av 

handel, kontor, service 

osv.  Bilhallar, lager 

och drivmedelsstation 

samt skola, vård, 

centrumverksamheter 

osv ska även införas i 

planområdet.  

Gator: Häckar och 

alléer planeras att 

planteras längsmed 

gaturummet samt en 

införande av 

regelbunden gatunät av 

lokalgator då trafiken 

ska fördelas jämnt i 

området. Här ska det 

även planeras för en ny 

spårvagnshållplats där 

det ska inkluderas i två 

utav planområdets tre 

huvudgator. I det första 

huvudgatan ska 

biltrafik och spårväg 

delas där de får en yta 

åt båda riktningarna på 

7 meter varsin. Längs 

med vägen ska det 

finnas 

kantstensparkering 

samt GC på ena sidan 
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av vägen och en 

gångbana på den 

andra. Vid andra 

huvudgatan ska bil och 

spårväg dela yta där 

det tillsammans tar upp 

en yta på 7 meter. Här 

ska det antingen ske 

dubbe plantering av 

träd eller 

kantstensparkering 

samt huvudgatan 3 ska 

biltrafiken få en yta på 

7 meter, GC på ena 

sidan av vägen och 

gångbana på andra 

samt trädplantering 

med 

kantstensparkering. 

Parkering: 

Bilparkering sker inom 

varje fastighet och på 

kvartersmarken där 

kantstensparkeringar 

med trädplantering 

kommer att förutses.  

 

Åby 10:31 

& Åby 

10:3. 

(Åby) 

skog och naturområde Bebyggelse: 

Gator: 

Parkering:  

Möjliggöra för ökad 

byggrätt av både 

bostäder av lägenheter 

och bostäder med 

service 

Står ej Ja Bearbetning 

inför 

granskning 
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Gamla 

Rådstugan 

1. 

(Gamla 

staden) 

Bebyggelse med 

restaurang, kontor och 

parkeringar 

Bebyggelse: 

Möjliggöra för ny 

byggnation av 

kringbyggda kvarter 

med bostäder av 

lägenheter, 

centrumverksamheter 

och kontor 

Gator: Körbanorna för 

biltrafiken ska minskas 

och blandas med KT 

och GC i de största 

delarna av området. En 

del gator kommer även 

att enkelriktas och 

signalprioriteringar för 

GC.   

Parkering:Bilparkering

en ska lösas genom ny 

bebyggelse av 

parkeringsgarage med 

två källarplan och ska 

nås via bilhiss ned.  

Cykelparkeringar ska 

lösas på kvartersmark.  

Centralt Ja Bearbetning 

inför 

antagande 

Manhem 

2:9. 

(Dagsberg

) 

Avverkad skogsmark, 

berg och vassbevuxen 

mark 

Bebyggelse: 

Möjliggöra för en ny 

bostadsbebyggelse 

med villor, kedjehus, 

radhus osv 

Gator: Två nya 

lokalgator ska tillföras 

i planområdet och 

befintliga vägar ska 

utvecklas för bättre 

9 km  Ja Bearbetning 

inför 

antagande 
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standard och kvalité. 

En separat GC-stråk 

ska även införas i 

området för 

uppmuntran till ökad 

GC inom området samt 

ska kopplas till 

befintliga GC-stråk i 

området    

Parkering: Ska skötas i 

respektive fastighet 

med garage.  

Smedby 

6:1. 

(Smedby) 

Oanvänd fotbollsplan 

och byggnader till 

tillhörande sport 

Bebyggelse: 

Möjliggöra förtätning 

med blandad 

bostadsbebyggelse 

med flerbostadshus 

och småhusbebyggelse 

i form av kedje/radhus, 

park och förskola.   

Gator: En ny lokalgata 

rekommenderas där det 

ska öka 

tillgängligheten till de 

nya bostäderna, skola 

och möjliggöra för 

kommunala arbeten att 

fungera såsom 

avfallshämtning och 

underhåll. En god GC-

stråk ska även införas 

för att öka 

tillgängligheten till 

planområdet lekplats 

och skola.  

2 km  Ja Bearbetning 

inför 

antagande 
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Parkering: Parkering 

kommer att skötas 

inom respektive 

fastighet i linje med 

parkeringsnormen. Vid 

flerbostadshuset har 

det beräknat att behöva 

112 parkeringar, som 

ska placeras på en 

gemensam markyta i 

södra delen av 

planområdet.    

Kälebo 

2:39, 2:40 

& 2:67. 

(Arkösund

) 

Naturmark, gränsar till 

vatten 

Bebyggelse: 

Möjliggörande för 

byggnation av 

ytterligare 27 

bostadstomter med 

fristående hus samt 

utreda för behov av 

båthall 

Gator: Befintliga vägar 

kommer att rustas upp. 

Här ska det även ske 

en blandad trafikering 

då det inte finns plats 

för en separat GC-väg 

vid sidan av vägarna. 

Infrastrukturer på 

vägarna kommer dock 

att utföras till 

utsträckningen av att 

minska hastigheten, då 

det ska utföras som en 

‘mjukrum’ där 

biltrafiken anpassas 

Står ej Ja Överklagad 
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efter andra trafikanter. 

Befintliga GC ska 

kompletteras med de 

nya.  

Parkering: Parkering 

ska rymmas i 

respektive fastighet.  

Dagsberg 

3:9. 

(Dagsberg

) 

Skolverksamhet Bebyggelse: 

Möjliggöra för ny 

skolverksamhet och 

idrottsförläggning på 

befintlig skolområde. 

Gator: Finns olika 

alternativ kring var den 

nya GC-förbindelse 

ska utformas till 

skolan. Vidare 

utredning ska ske  

Parkering: Kommer att 

ske vidare utredning 

kring hur parkeringen 

inom skolan ska 

disponeras, då det 

finns en hel del 

oklarheter.   

8 km  Ja 

(tidigare 

ÖP) 

Överklagad 

Marby 6:4.  

(Dagsberg

) 

Fritidsboende och 

permanentboende 

Bebyggelse: 

Möjliggöra för 

omvandling av 

fritidsbostäder till 

permanenta bostäder 

samt skola, vård, 

friluftsliv, parkering 

och park osv. 

Gator: Ska utveckla 

7 km  Ja 

(tidigare 

ÖP) 

Överklagad 
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standarden på de 

befintliga gator där 

prioritering  sker på 

gång-och cyklisternas 

villkor samt att det ska 

införas belysning och 

asfaltering, en separat 

GC-stråk ska införas 

och huvudgatan ska 

vara för en blandad 

trafik. Vägdiken 

kommer även att 

införas för att på 

sådant sätt kunna 

urskilja biltrafiken med 

GC. Körbanorna för 

bil får också en bredd 

på 5,5-7 meter medans 

GC får en bredd på 3 

meter. Möjlighet för 

spårvagnstrafik ska 

även göras i denna DP.   

Parkering: Ska skötas 

vid varje fastighet samt 

att bilparkering ska 

möjliggöras vid 

båthamnen genom en 

vändplan där det 

möjliggörs för cirka 6 

parkeringar(inklusive 

funktionshindrade 

parkering). 

Sammanlagt kommer 

det att tillkomma 25 

parkeringar i 

planområdet.  
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BILAGA 2 

ÖREBRO CENTRALT 

1. Nybyggnation  

● Före: bilväg   

● Efter: bilväg (ny in- och utfart) 

 

2. Nybyggnation 

● Före: öppen yta    

● Efter: flerbostadshus (service och handel på bottenvåning) 

 

3. Ändring av befintlig byggnad 

● Före: bebyggelse och grönyta     

● Efter: bebyggelse och grönyta 

 

HELSINGBORG CENTRALT 

1. Ändring av befintlig byggnad 

● Före: bebyggelse    

● Efter: bebyggelse 

 

2. Ändring 

● Före: parkering    

● Efter: flerbostadsområde med verksamheter på bottenvåningen och parkeringshus 

 

3. Nybyggnation 

● Före: grönyta, lekyta och parkeringsplats    

● Efter: flerbostadshus 

 

4. Ändring av befintlig bebyggelse (lägenheter) 

● Före: bebyggelse    

● Efter: bebyggelse 

 

5. Nybyggnation  

● Före: hamnverksamhet och färjeterminal    

● Efter: bad, park, flerbostadshus, verksamheter, parkeringshus, kola, galleria, kontor 

NORRKÖPING CENTRALT 

1. Ändring av befintligt kontor 

● Före: kontor och handel på bottenvåning 

● Efter: kontor och handel på bottenvåning plus en extra våning 

 

2. Ändring av befintlig bebyggelse 

● Före: tingsrätt 
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● Efter: tingsrätt med fler lokaler för andra ändamål som handel och service 

 

3. Ändring av befintlig industri 

● Före: industri 

● Efter: industri med småindustri, hantverk och lager 

 

4. Ändring av kvartersmark (platsmark) 

● Före: tom kvartersmark 

● Efter: park till ett nytt bostadsområde 

 

5. Ändring av befintlig bebyggelse 

● Före: industri, parkering, parkmark och miljöhus 

● Efter: nybyggnation av flerbostadshus med ombyggnation av service och handel i befintlig 

bebyggelse 

 

6. Nybyggnation 

● Före: bebyggelse, restaurang, kontor och parkering 

● Efter: nybyggnation av lägenheter, kontor och centrumverksamheter 

ÖREBRO 1- 5 KM 

1. Nybyggnation 

● Före: radhusområde med förskola, parkering och GC-trafik 

● Efter: radhusområde med GC-trafik, nya bostadshus, utökning av befintlig förskola och 

nybyggnation av befintlig förskola  

 

2. Ändring 

● Före: privat trädgård 

● Efter: privat trädgård 

 

3. Nybyggnation 

● Före: obebyggd platt åkermark (mestadels) 

● Efter: villor, radhus, kedjehus, flerbostadshus, förskola, park, handel, verksamheter 

 

4. Ändring 

● Före: förskoleverksamhet med lekyta och grönska 

● Efter: kontorsverksamhet 

HELSINGBORG 1-5 KM 

1. Ändring (utvidga skola, bygga bostäder med centrumändamål) 

● Före: centrum, handel, bibliotek och fritidsverksamheter. 

● Efter: bygga ut befintlig skola, komplettera centrum med nybyggnation av bostäder med 

centrumändamål på bottenvåningarna 
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NORRKÖPING 1-5 KM  

1. Nybyggnation 

● Före: bostadsområde med park, parkering och skoländamål 

● Efter: flerbostadshus, verksamheter, skola, park och parkeringshus 

 

2. Nybyggnation 

● Före: obebyggd mark 

● Efter: fristående och flerbostadshus, verksamheter, kontor, vård, skola, lager, 

drivmedelsstation 

 

3. Nybyggnation 

● Före: oanvänd fotbollsplan och tillhörande byggnader 

● Efter: flerbostadshus, radhus, kedjehus, förskola och park 

ÖREBRO 5-10 KM 

1. Ändring av byggrätt 

● Före: planmark med industriverksamhet 

● Efter: utöka befintlig verksamhet med kontor 

 

2. Nybyggnation 

● Före: obebyggd åkers- och betesmark 

● Efter: småhustomter, mindre flerbostadshus och förskola 

 

3. Nybyggnation 

● Före: bostadstomt med stor trädgård 

● Efter: förskola och eventuellt bostäder 

 

4. Nybyggnation 

● Före: obebyggd mark med skog, sly och ängsmark 

● Efter: flerbostadshus, fristående hus och ny förskola 

HELISINGBORG 5-10 KM 

1. Nybyggnation 

● Före: öppen jordbruksmark 

● Efter: friliggande villor, park 

 

2. Nybyggnation 

● Före: öppen jordbruksmark 

● Efter: friliggande villor med hästgård 

 

3. Nybyggnation 

● Före: jordbruksmark 

● Efter: friliggande hus, flerbostadshus, offentlig och privat service 

 

4. Utvidgning 
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● Före: gräsplan med fotbollsplan, två tennisbanor och mindre förråd 

● Efter: utvidgning av fotbollsplanen 

 

5. Nybyggnation 

● Före: öppen åkermark 

● Efter: flerbostadshus 

NORRKÖPING 5-10 KM 

1. Nybyggnation 

● Före: klippmark 

● Efter: samlingslokal 

 

2. Nybyggnation 

● Före: avverkad skogsmark, berg och vassbevuxen mark 

● Efter: villor, kedje och radhus 

 

3. Utvidgning och nybyggnation 

● Före: skolverksamhet 

● Efter: skolverksamhet och idrottsförläggning 

 

4. Ändring och nybyggnation 

● Före: fritidsboende och permanentboende 

● Efter: möjliggöra för permanentboende, bostäder, skola, vård, parkering, park. 
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