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Samspel mellan bebyggelse och transporter

- en miljöinriktad litteraturstudie

av Eva Gustavsson





"Jag tror att vi kommer fram till ett stadium, där praktiskt taget alla människor

har bil, även om vi inte nu bygger våra samhällen speciellt för bilen. Men vi når

fortare fram till den 100%-iga bilförsörjningen, om vi från början bygger dem för

att möta en sådan utveckling." (regionplanedirektör C-F Ahlberg)

"Kommer det att bli avsevärt dyrare om jag använder min bil till och från arbetet

och får lov att betala för att parkera den under dagen? Och blir det så stora par-

keringsytor, att gångavstånden verkar avskräckande? Kan man istället resa bil-

ligare och komma närmare målet genom att åka kollektivt?"

(civ ing G Kullström)

"Apropå gångavstånden och de stora parkeringsplatserna: Pentagonbyggnaden i

Washington är en arbetsplats för 29 000 statsanställda i butiker och annat inom

byggnaden. Där går en liten buss inom parkeringsområdet för att frakta passage-

rare in till byggnaden." (regionplanedirektör C-F Ahlberg)

"Varför skall bussen bara gå där då? Den kan väl åka lite längre och hämta

passagerare direkt vid bostaden." (civ ing S Lundberg)

Citat ur Bilstaden (1960), den avslutande paneldebatten





FÖRORD

Anslag från Kommunikationsforskningsberedningen (KFB), i kombination med

VTls egna medel, har finansierat den här litteraturstudien om samband mellan

bebyggelsens lokalisering, aktiviteter, transporter, energiförbrukning och miljö.

Ett hjärtligt tack till

e alla som ställt upp på diskussioner och seminarium och gett mig värdefulla syn-

punkter på texten.

e Siv-Britt Franke som har skrivit ut meddelandet och gjort layout.

e Max Munkholm som har ritat omslagsbilden.

Eva Gustavsson
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Samspel mellan bebyggelse och transporter

- en miljöinriktad litteraturstudie

av Eva Gustavsson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Bebyggelsens lokalisering, transportsystemets uppbyggnad och samspelet mellan

dessa faktorer bestämmer i hög grad trafikens emissioner och människors expo-

nering för buller och avgaser. Avsikten med denna litteraturstudie är främst att göra

en sammanställning av kunskapsläget inom ämnesområdet bebyggelse-transporter-

miljö i städer och att kartlägga vilken forskning som pågår inom detta område.

Den historiska utvecklingen världen över har gått från små kompakta städer an-

passade för gångtrafikanter till mer eller mindre utbredda städer där bilen har be-

stämt mycket av utformningen. Över 50% av stadsytan kan utgöras av vägar och

parkeringar i vissa städer. Den svenska trafikpolitiken inför 1990-talet har gett

miljömålen ganska stor tyngd bredvid tillgänglighet, effektivitet och trafiksäkerhet.

Det är lättast att åstadkomma goda strukturer vid nybebyggelse, men det finns

förändringspotential även i befintlig bebyggelse.

Det står klart att städer av olika form har olika hög energiförbrukning per capita

men enighet existerar inte om vilken form som är optimal. Koncentrerad bebyggelse

i bandformiga städer är det bästa för kollektivtrafiken, centraliserade städer är bra

för fotgängare och cyklister, medan bilen kräver utspridning för att kunna utnyttjas

optimalt. Hur avvägningen mellan de olika trafikslagens intressen ska ske är emel-

lertid en öppen fråga. En möjlighet vore en centraliserad kärna med ett band av

bebyggelse runtomkring för att gynna både kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik,

men i viss mån på bilens bekostnad. De nybyggda städerna i Storbritannien är några

av de tydligaste exemplen på vilka effekter stadsmönstret har på transporterna.

Det dominerande trafikslaget bestämmer i stor utsträckning hur staden formas.

Sedan 1960-talet har en avsevärd anpassning till bilen ägt rum. Kollektivtrafik

kräver mera koncentrerad bebyggelse för att fungera väl. Stockholm är ett bra

exempel på utvecklingen från gångtrafik över kollektivtrafik till bilism, även om

kollektivtrafiken fortfarande har en ganska stark ställning.
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2 .

När det gäller optimal storlek på städer finns många motsägelsefulla resultat i

forskningen. En del forskare har funnit att ju större städer, desto mindre energi-

förbrukning per capita för transporter, andra har kommit fram till att medelstora

städer har den minsta energiförbrukningen per capita.

Den dominerande inriktningen i den internationella diskussionen om stadsbyggnad

är en "täthetsskola" som förespråkar mer kompakta städer för att förkorta avstånd-

en. Det finns emellertid också forskare som menar att flerkärniga städer eller ut-

spridning av både arbetsplatser och bostäder minskar transportbehovet. Undersök-

ningar har gjorts både på verkliga städer och med hjälp av teoretiska beräkningar på

idealiserade stadsmönster.

En princip för resurssnål lokalisering av verksamheter är att placera verksamheter

med många besökare vid knutpunkter i kollektivtrafiknätet. Detta möjliggör att fler

resenärer från olika håll kan nå sina mål utan att behöva byta buss, spårvagn res-

pektive tåg. De största och tätaste bostadsområdena bör ligga nära stationer och

hållplatser. Vid lokalisering av byggnader bör man också ta hänsyn till lokalklimatet

som är av betydelse för energiåtgången till uppvärmning.

De styrmedel som kan användas är framför allt ekonomiska incitament, som skatter

och avgifter, samt kommunal och regional planering. Plan- och bygglagen ger goda

möjligheter att planera markanvändningen på kommunal nivå och ge ny bebyggelse

en bra lokalisering. På regional nivå däremot är denna lag betydligt svagare.

Flera visioner om hur man skulle kunna bygga tillgängliga städer med god miljö har

presenterats. De bygger ofta på nya kollektivtrafiksystem eller modifiering av redan

nu existerande transportslag.

Långsiktig, målinriktad planering är det enda som kan lösa städernas problem.

Systemanalys rekommenderas för att hantera detta sammansatta område.

Matematiska modeller är här till stor nytta. Ett antal modeller har utarbetats för

beräkning av energiförbrukning och emissioner som funktion av lokalisering,

färdmedelsval m m.

Staten, som sätter upp mål för miljöarbetet, har hitttills inte lyckats förmedla någon

riktig motivation till kommunerna att försöka genomföra målen. Uppdelningen av

ansvar för infrastruktur, kollektivtrafik och markanvändning på central, regional

respektive lokal nivå försvårar samordningen av dessa områden. Sektorsupp-

delningen i kommunernas förvaltning och inom själva transportsektorn kan också ha

bidragit till att motverka en samordning av bebyggelse och transporter.
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Interaction between settlement and transport

- a literature study with environmental emphasis

by Eva Gustavsson

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING

SUMMARY

The emissions of traffic and the immissions of noise and exhausts are to a great ex-

tent determined by the transport network, land use, location of developed areas and

the interaction between these. The objective of this literature study is primarily to

produce a state-of-the-art report on the subject of land use-transport-environment

in cities and to identify what research is being performed on the subject.

Evolution has historically gone from small, compact towns adapted to walking,

towards more or less sprawling cities where the car is the factor which has decided

a great deal of the planning. In some cities, more than 50% of the land is used for

roads and parking space. The Swedish Govermment's traffic policy for the 19905

stresses the environment quite strongly, in addition to accessibility, efficiency and

traffic safety.

It is easier to create a good settlement structure in new development, but there is a

potential to change existing settlement as well.

It is obvious that different urban forms have different levels of energy use per

capita, although researchers disagree about which urban form is optimal. Concen-

tration of settlement in band-shaped towns is best for public transport, centralised

towns are good for walking and cycling, whereas the car needs dispersion to be ful-

ly utilised. How a balance between the various transport modes is to be obtained is,

however, an unanswered question. One possibility is to build a centralised city with

a circular band of settlement around it in order to promote public transport, walking

and cycling, but to a certain extent at the expense of cars. The New Towns in Great

Britain are the most obvious examples of the effect of urban form on transport.

The dominating transport mode decides to a great extent the urban form. Since the

1960s a considerable adjustment to the car has taken place. Public transport needs

more concentrated urban areas to provide good service. Stockholm is a good

example of evolution from the walking period through public transport to the car

society, even though public transport still has a quite strong position.
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IV

Contradictory results exist concerning optimal urban size. Some researchers have

found that a bigger city consumes less energy per capita for transport than a smaller

one, others that medium size cities have the lowest consumption of energy per

capita.

The dominating trend in the international discussion about town planning consists of

advocating more compact cities in order to shorten distances. However, some re-

searchers argue that decentralised concentration or dispersion of jobs as well as

accommodation will reduce the need for transport. Studies have been performed

both on real cities and by means of theoretical calculations on idealized urban

forms.

Activities which generate many visitors should be located at junctions in the public

transport network in order to make efficient use of scant ressources. This increases

the number of public transport journeys that can be carried out without changing.

The densest living areas should be located near stations or stops. When planning

new buildings, the local climate should also be considered as it is important for

heating energy consumption.

It is possible to control development, in particular by using economic incentives, for

instance taxes and charges, and local and regional planning. The Swedish planning

and building law (PBL) provides good possibilities to plan land use and to give new

development a good location. At the regional level this law is less powerful.

Several visions of future cities with high accessibility and a pleasant environment

have been created. They are often based on new public transport systems or modifi-

cations of existing transport modes.

Long-term planning is the only solution to urban problems. System analysis is

recommended to handle this complex subject. Mathematical models can be useful

here. A number of models have been elaborated for calculating energy consumption

and emissions as a function of location, modal split etc.

The Swedish Government, which determines goals for the environmental work, has

to date not succeeded in conveying any serious motivation to the municipal authori-

ties to try to realize these goals. The fact that responsibility for infrastructure, public

transport and land use is placed with central, regional and local authorities

respectively, renders the coordination between them difficult. Also the division into

sectors of the municipal administration and of the transport sector itself, can be a

factor that has counteracted the coordination of settlement and transport.
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1 INLEDNING

Många av dagens miljöproblem - både lokalt, regionalt och globalt - orsakas av tra-

fik och transporter. Avgasutsläpp och buller torde vara de dominerande miljö-

effekterna från trafiken i städerna och de mest angelägna att komma till rätta med.

På lång sikt är det ohållbart att tillåta avgasutsläpp i samma omfattning som nu.

Även barriäreffekter och den stora andelen trafikytor, över 50% i vissa amerikanska

städer, tillmäts allt större betydelse.

Åtgärder kan sättas in på olika plan för att lösa dessa problem. Bättre fordon och

alternativa bränslen kan vara en dellösning, liksom förändringar i de ekonomiska

villkoren och i människors beteende. Det mest grundläggande är emellertid bebyg-

gelsens lokalisering, transportsystemets uppbyggnad och samspelet mellan dessa två

faktorer, vilka i hög grad bestämmer trafikens emissioner och människors expo-

nering för buller och avgaser. Åtgärder på lokalisering och transportsystem kan få

effekt inom flera områden, både på andra miljöproblem, t ex utrymme och resurs-

förbrukning, och på tillgänglighet, säkerhet och samhällsekonomi.

Hittillsvarande forskning vid VTT har i första hand behandlat åtgärder och föränd-

ringar relaterade till fordonet, vägen och trafikanten samt trafikreglerna. Eftersom

dessa åtgärder sannolikt inte kommer att räcka till för att klara miljömålen, bland

annat p g a trafikökningen, är ett naturligt steg i VTlIs fortsatta miljöforskning en

analys av samspelet bebyggelse-transporter-miljö. Forskning med en sådan infalls-

vinkel bör också ge värdefulla kunskaper om hur infrastrukturen/transportsystemet

bör förändras med hänsyn till miljö, säkerhet, framkomlighet och effektivitet, dvs

hur de trafikpolitiska målen ska kunna nås i städerna.

2 SYFTE

Avsikten med denna litteraturstudie är främst att göra en sammanställning av kun-

skapsläget inom ämnesområdet bebyggelse-transporter-miljö i städer och att kart-

lägga vilken forskning som pågår inom detta område, främst i Sverige. Med detta

som grund bör det vara lättare att identifiera angelägna forskningsområden.

Både person- och godstransporter har stor betydelse för stadsmiljön, men denna

studie avgränsas till huvudsakligen persontransporter.

Litteraturstudien omfattar 76 primärreferenser och 17 sekundärreferenser.
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3 HISTORIK

Antikens och även medeltidens städer var mycket kompakta. Det huvudsakliga

transportmedlet var att gå till fots varför avstånden inte fick bli för stora. Rom hade

under antiken en folktäthet på 37 000 invånare/km?. Städerna har sedan dess växt

mycket snabbare ytmässigt än befolkningsmässigt: Stockholm har idag ca 3 000 in-

vånare/km2 (Gunnarsson, 1990).

I slutet på 1800-talet växte befolkningen i städerna så kraftigt att större ytor och

nya transportmöjligheter blev nödvändiga. Elspårvagnar och förortsjärnvägar bygg-

des ut i början av 1900-talet (Nordqvist, 1989). Planeringen av staden anpassades

efter transportnätet, t ex lade man i USA baseballplaner vid någon knutpunkt utan-

för stadskärnan för att de skulle vara lätt tillgängliga för många. Numera byggs

istället sportarenor utanför städerna för att det ska gå lätt att ta sig dit med bil och

finnas utrymme för parkering (Abler, Adams, Gould, 1971).

I början av 1900-talet var de sanitära förhållandena i städerna mycket dåliga. För att

komma tillrätta med problemen rekommenderade funktionalismen en uppdelning av

olika aktiviteter på olika områden, bostäder för sig, industrier för sig etc. Detta

medför dock att staden blir stel och förhindrar organisk utveckling. Det har också

bidragit till städernas utglesning och utspridning (urban sprawl), vilket i sin tur krä-

ver mera transporter och längre restider (Green Paper, 1990).

Kritiska röster höjdes i bilens barndom mot det allt mer ökande resandet och för en

planerad närhet mellan bostäder och arbetsplatser. Dessa röster tystnade emellertid

snart och biltrafikens berättigande ifrågasattes inte längre (Bjur, 1989).

Buchanangruppens arbete, som resulterade i Traffic in Towns, fick stort inflytande

på stadsplaneringen under 1960-talet. Det medförde att bilismens behov blev sty-

rande i stadsbyggandet. Stadsmotorvägar och externa köpcentra är några av de ytt-

re uttrycken för detta (Hagson & Malbert, 1989).

I Bilstaden (1960) (som återger material från en kurs för planerare) kan man finna

tankegångarna från den tiden: bilen är det enda transportmedel man egentligen räk-

nar med, städerna ska omskapas till att passa bilen, trampcyklar och mopeder kom-

mer att försvinna helt och man räknar med att alla som kan köra bil kommer att ha

egen bil inom en snar framtid. Vissa frågetecken fanns emellertid kvar, t ex hur man

skulle ha råd med kollektivtrafik för den tredjedel av befolkningen som inte kan

köra bil p g a för hög ålder, för låg ålder eller sjukdom/handikapp. En arkitekt tycks

också vara något tveksam till estetiken i det amerikanska bilsamhället:
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"Bilens sprängverkan i det amerikanska samhället har givit anledning till många

reflexioner om vårt eget framtida öde. Den bristande samhällsplaneringen av be-

byggelse och kommunikationer i USA har gjort bilen till en nödvändig räddnings-

planka. Utan den når man inte arbete, affärer och andra.!" "Den åstadkommer

stora sår i samhällskroppen iform av breda huvudstråk med planskilda korsningar

och enorma parkeringsfält. Det synes ta lång tid, även för amerikanska förhållan-

den, att anpassa bebyggelsen i skala ochform till dessa anläggningar och även om

några skönhetsvärden i europeisk betydelse knappast gå förlorade vid ingreppen

så saknar man dock positiva värden." Han nämner vissa undantag som Golden

Gate-bron men "f n är dessa fall dock inte flera än att de lätt bli världsberömda."

Han anser alltså att möjligheten finns att åstadkomma estetiska värden även i en

bilstad. Särskilt viktigt är det att slå vakt om befintliga värdefulla miljöer.

Under 60-talet ökade biltrafiken starkt och olyckssiffrorna steg. SCAFT68, "Rikt-

linjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet", var en sammanfattning av

de slutsatser man drog av forskning och av praktisk planering. Framför allt var det

trafiksäkerheten som prioriterades i de principer som ställdes upp: lokalisering av

verksamheter och funktioner för att minska trafikarbetet; separering av olika trafik-

slag för att eliminera konflikter; differentiering inom varje trafiknät; överskådlighet,

enkelhet och enhetlighet för att underlätta beslutsprocesserna i trafiken. Dessa

principer var klara och enkla och accepterades även utanför fackkretsarna. 1982

kom TRÅD, som ersatte SCAFT. TRÅD behandlar kollektivtrafiken vilket SCAFT

inte hade gjort, och tar större hänsyn till miljökraven. Däremot ansåg man sig inte

längre ha råd med så höga trafiksäkerhetskrav som SCAFT hade ställt (Gunnarsson,

1991). SCAFT tog dessutom bara upp nyplanering, medan TRÅD också behandlar

redan byggda områden. Se även kapitel 7.3.1 "TRÅDs riktlinjer".

På 50- och 60-talen började man införa gågator i centrum av städerna. Under 70-

talet var denna utveckling som mest intensiv men den har fortsatt även senare. En

reaktion mot planeringen för bilismen kom på 70-talet då man började bygga ut

kollektivtrafiken igen och införa vissa regleringar för biltrafik. Man har dock inte

lyckats reducera störningarna från biltrafiken som man avsett, snarare har pro-

blemen i och med regleringarna förflyttats till andra gator. Den förbättrade kollek-

tivtrafiken har främst lockat fotgängare och cyklister (Nordqvist, 1989).

 

!I originaltexten slutar meningen på detta abrupta sätt. Kanske avses andra människor.
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Fram till 70-talet tog man i planeringen hänsyn till vissa regler om gångavstånd, t ex

högst 500 m till närbutik, skola osv. Idag tas allt mindre hänsyn till detta (Almers,

1991).

Det finns många orsaker till den alltmer ökande bilismen. Flera människor har råd

att ha bil eftersom realinkomsterna har ökat. Kraven på flexibla snabba transporter

har också ökat, både privat och i näringslivet. Samhället planerade aktivt för bilen

ungefär till 1970. Efter 1970 har en spontan utglesning av bebyggelsen ägt rum,

vilket lett till större transportbehov. Den statliga bostads- och skattepolitiken under

efterkrigstiden har också gynnat bilen (Hagson & Malbert, 1989).

VII MEDDELANDE 730



4 DAGENS LÄGE

4.1 Problemen med biltrafiken

Biltrafiken har påverkat både trafikmiljön, stadsmiljön och naturmiljön. Trafikmiljön

har blivit ensidigare, gångtrafikanter trängs undan och kollektivtrafiken hindras.

Stadsmiljön har förändrats; det finns inte längre några förutsättningar för den typ av

brokigt gatuliv som tidigare fanns i många europeiska städer. Bilarnas avgaser

påskyndar söndervittringen av olika byggnadsmaterial i historiska byggnader och

konstverk. Bilen är också mycket utrymmeskrävande vilket har lett till en om-

byggnad som oftast har haft negativ effekt på de estetiska kvaliteterna. Människan

drabbas direkt av bilismen genom att avgaser och buller förorsakar försämrad hälsa

och genom att olyckor förorsakar skador och dödsfall. Slutligen drabbas naturen,

luft, mark, vatten och vegetation, av främst avgasutsläpp men också av förbrukade

bilar, batterier och andra bildelar (Tengström, 1991).

Trafikstockningar är ännu inte något stort problem i Sverige, men bilinnehavet

kommer enligt prognoser att öka. Trafiken har huvudsakligen ökat p g a ökat bil-

innehav sedan andra världskriget, körsträckan per bil har vuxit långsammare.

Mättnadsnivån för bilinnehav i Stockholms innerstad tycks vara i stort sett nådd vid

17 - 18 bilar per 100 invånare, medan bilinnehavet på landsbygden steg konti-

nuerligt under 70 -80-talen till runt 45 bilar per 100 invånare år 1990.

Mättnadsnivån förväntas ligga ännu högre. I mindre städer är bilinnehavet närmast

jämförbart med det på landsbygden (Swahn, 1992).

Blockschemat i figur 1 visar i stora drag sambanden mellan planering och lokali-

sering å ena sidan, och stadsbild, avgaser och buller å den andra. Många andra fak-

torer såsom de ekonomiska och tekniska, specifik emission och livsstil har också

stor betydelse, men det grundläggande är samhällets och transportsystemets utform-

ning. Det är där det avgörs vilka beslut som enskilda personer fattar om resor,

färdmedelsval och färdväg.
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4.2 Trafik- och miljöpolitiska mål

Den trafikpolitiska propositionen från 1987/1988 har slagit fast följande mål för

trafikpolitiken (Proposition 1987/88:50, s 21):

"Det övergripande målet för trafikpolitiken skall vara att erbjuda medborgarna

och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig

trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader.

Detta vidareutvecklas ifem delmål nämligen:

e Transportsystemet skall utformas så att medborgarnas och näringslivets

grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

e Transportsystemet skall utformas så att det bidrar till ett effektivt resursutnytt-

jande i samhället som helhet.

e Transportsystemet skall utformas så att det motsvarar högt ställda krav på

säkerhet i trafiken.

e Transportsystemet skall utvecklas så att en god miljö och hushållningen med

naturresurserfrämjas.

e Transportsystemet skall byggas upp så att det bidrar till regional balans."

Miljöpropositionen (Propositionen 1990/1991:90, s 301) slår för transportområdet

fast att:

#4
e hälsofarlig påverkan bör begränsas kraftigt

e miljöstörande effekterfrån den svenska trafiken skall begränsas kraftigt

e klimatpåverkan skall begränsas i enlighet med den tidigare redovisade klimat-

strategin".

Åtgärderna som föreslås är:

e ökat internationellt samarbete

e skärpta krav påfordon och bränslen

e miljöinriktade åtgärder i trafik- och investeringsplaneringen

e aktiv samhällsplanering

e miljöinsatser i storstäderna

e forskning och utvecklingför en bättre miljö

e miljöansvarför trafikverken".

Speciellt för tätorterna vill regeringen (s 31 - 34):

- förbättra luftkvaliten för att undanröja riskerna för människors hälsa

- bevara värdefull kulturmiljö
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- tillgodose behovet av grönområden i tätorter och tätortsnära områden i den

kommunala planeringen

- att halterna av koloxid, kväveoxid, svaveldioxid, sot och partiklar år 2000 ska

underskrida naturvårdsverkets riktvärden

- halvera utsläppen av cancerframkallande ämnen till år 2005

- minska bullret till under naturvårdsverket riktlinjer.

Trafiken står för den helt övervägande delen av bullret i tätorterna och den är också

numera den största källan till föroreningar (Proposition 1990/91:90).

Budgetpropositionen 93/94 (Proposition 1993/94:100) behandlar inriktningen mot

ett långsiktigt bärkraftigt transportsystem (s 145):

e Transportsektorn utsätter bl a människor, miljö och klimat för påfrestningar

som inte står i samklang med vad naturen långsiktigt tål.

* Miljöarbetet inom transportsektorn bör breddas och en mer djupgående miljö-

anpassning ske."

e En översyn av trafiklagstiftningen bör inledas med syftet att öka miljöanpass-

ningen."

Klimatpropositionen (Proposition 1992/93:179) konstaterar att åtgärder krävs inom

transportsektorn för kunna uppfylla målet att stabilisera koldioxidutsläppen på 1990

års nivå till år 2000. Den fastslår också att förändringar i livsstilen behövs om man

ska kunna skapa ett uthålligt samhälle.

4.3 Åtgärder

Olika typer av resor och transporter förekommer i staden, se figur 2. Generella

patentlösningar som kan påverka det totala transportarbetet torde vara svåra att

finna, men många olika åtgärder som utformas med utgångspunkt från de olika

transportbehoven bör kunna minska bilberoendet (Hagson & Malbert, 1989).

Tjänsteresor och godstrafik, som är kopplade till arbetslivet, är olika vad gäller krav

och förutsättningar både sinsemellan och gentemot fritidsresor och reproduktions-

resor (inköp, sjukhusbesök etc), som är kopplade till bostaden. Pendlingsresorna

intar en mellanställning genom att de är länken mellan hem- och arbetsliv.
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Figur 2 Figuren visar hur olika typer av resor genereras i förhållande till bostad

och arbete (Källa: Hagson & Malbert, 1989, s 8)

Hagson & Malbert (1989, s 57) konstaterar att "Förbättrade kommunikationer i

form av kapacitetsstarka kollektiva trafikmedel är den enda väg som samtidigt

löser kraven på hög tillgänglighet och radikalt förbättrad miljö." Detta medför

andra krav på stadstrukturen än bilsamhället gör.

Lorentzon (1982) räknar upp en lång rad faktorer som försvårar förändringar av

den nuvarande bebyggelsestrukturen och därmed av resbehovet. Hagson & Malbert

(1989) ser ljusare på situationen: även om nybyggnationen varje år bara utgör

någon procent av all bebyggelse så byter ca 20 % av bostäderna och lokalerna inne-

havare/hyresgäster varje år. Likaså det faktum att ansenliga resurser årligen investe-

ras i vidmakthållande och förnyelse av stads- och infrastrukturen, samt i funktions-

omvandling av byggnader, ger en väsentlig förändringspotential i lokaliseringen.

EG-kommissionen har i sitt Green Paper on the Urban Environment (1990) fast-

slagit att det inte är tillräckligt att akut åtgärda enstaka problem som t ex förorenad

luft. Istället behövs en djupgående analys av stadens problem för att kunna sätta in

insatserna mot de grundläggande orsakerna. Att bara bygga ut vägsystemet för att

få plats med den ökande trafiken går inte. Green Paper, s 30: "...adding roads,

tunnels, etc. to accommodate growing traffic has the perverse effect of slowing it

down during construction, while increasing pollution and noise even further. Once

such infrastructure is completed, traffic quickly increases to recreate the previous

levels of congestion." Agenda 21, dokument från miljökonferensen i Rio 1992,

rekommenderar alla länder att "Integrera markanvändning och transportplanering
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så att utvecklingsmönster som minskar transportbehoven främjas, ..." (Agenda 21,

1993, s 91), att gynna kollektivtrafik och uppmuntra icke-motoriserade

transportsätt, samt att ompröva konsumtions- och produktionsmönster för att

minska energi- och resursförbrukningen.

Naturvårdsverket (Forskning och utveckling för bättre miljö, 1992) anser att

samhällsplaneringen bl a bör:

"- främja en god planering så att behovet av transporter minskar, att industrier

lokaliseras så att tillräckliga skyddsavstånd erhålles och att områden för friluftsliv

och rekreation avsätts

- främja en långsiktigtförnuftig lokalisering av bebyggelseanläggningar och infra-

struktur samt utveckla en rik och levande stadsmiljö".

Eriksson, Norman och Friberg (Forskning och utveckling för bättre miljö, 1992,

bilaga 15) påpekar att även om svenska myndigheter anser det olämpligt att

begränsa trafiktillväxten?, så arbetar man i USA (främst i Californien) och i EG på

att begränsa transporterna. De anser också att kunskapen om bebyggelsestruktur,

kollektivtrafik och funktionsuppdelning behöver förbättras. Olofsdotter (Forskning

och utveckling för bättre miljö, 1992, bilaga 16) efterlyser en metateori för hela

stadens funktion som kan användas för att utveckla staden som ekosystem. Utan ett

helhetsgrepp på det komplicerade system som staden utgör kan man svårligen

kommatillrätta med de problem vi brottas med idag.

 

2Förmodligen avses motordriven trafik.
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5 STADSTYPER

Flera olika typer av städer kan urskiljas med tanke på den geografiska uppbygg-

naden: den centraliserade staden, den flerkärniga, den spridda och den linjära. Dessa

har olika för- och nackdelar (Hagson & Malbert, (1989):

Den centraliserade staden är funktionell för mindre städer eftersom

tillgängligheten till fots blir hög. De genomsnittliga avstånden blir små. Kollektiv-

trafik gynnas också av ett kompakt byggnadssätt. När staden växer går emellertid

fördelarna förlorade.

Flerkärnig stadsbildning ger korta avstånd mellan arbetsplatser och bostad inom

samma stadskärna. Utbudet blir dock begränsat om inte en omfattande pendling

mellan de olika stadskärnorna sker. Kontakten mellan olika arbetsställen leder också

till stora transportmängder. Fritids- och reproduktionsresor (inköp etc) kan i denna

typ av stadsbyggnad minskas om kultur, fritidsaktiviteter, social och kommersiell

service tillhandahålls i alla stadskärnorna.

Spridd tillväxt kan motiveras med tanken att människor ska arbeta, handla, roa sig

etc där de bor. Så som samhället ser ut nu är det emellertid osäkert om man nöjer

sig med det begränsade utbud av arbete och service som blir tillgängligt på nära

håll. En spridd struktur blir också svår att försörja med service av olika slag, bl a

kollektivtrafik.

Linjära strukturer har fördelen att alla lägen längs den centrala trafikleden blir lika

tillgängliga och attraktiva. De är mycket lätta att försörja med kollektivtrafik, men

icke sammansatta linjära former har också en nackdel: de saknar ett naturligt

centrum.

Hagson & Malbert (1989) rekommenderar en kombination av den centraliserade

och den linjära staden, se figur 3. En kärna med bra utbud av kultur och service om-

given av en bandstruktur för att avlasta kärnan innebär flera fördelar:

"1. Den gamla stadskärnan kan avlastas från trafik och utvecklas med annat inne-

håll.

2. Med ett högeffektivt kollektivsystem i ringbandet skapas goda kontakt- och ut-

vecklingsmöjligheter på en större yta än i den ursprungliga stadskärnan.

3. Ett centralt ringband ger hög tillgänglighet till alla väsentliga utbud i den ur-

sprungliga stadskärnan." (s 50)
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Figur "Medveten avlastning av centrum till ett högtillgängligt band, ger en

" balanserad stadsstruktur, som är möjlig att försörja med kollektiva

transportsystem." (Källa text och bild: Hagson & Malbert, 1989, s 12)

5.1 New Towns

I Storbritanniens nya städer (New Towns) har man tydligare än i de äldre städerna

kunnat se konsekvenserna för transporter av markanvändnings- och transport-

strukturer. De första nya städerna som byggdes var i stort sett idealiserade ver-

sioner av vanliga städer. På 60-talet med den ökande bilismen stod det klart att nya

stadsmönster behövdes för att få plats med bilarna. Staden Milton Keynes byggdes

på 70-talet enligt en plan där trafikgenerande aktiviteter spriddes över staden så att

trafikbelastningen skulle bli jämn. Från början lades ett ambitiöst kollektivtrafik-

system in i planen parallellt med bilvägarna, men redan på planeringsstadiet insåg

man att det inte skulle fungera. Resultatet blev att stora subventioner behövdes för

att upprätthålla en basservice med bussar. Avstånden är i de flesta fall för stora för

att gå till fots och trots att ett bra system av cykelvägar finns blir ändå bilberoendet

stort i en sådan stadsstruktur (Potter, 1983).

Invånarantalet planerades från början till ett bestämt tal som inte bör överskridas,

men det har visat sig att man har höjt gränsen undan för undan. Det har inte heller

varit svårt att rekrytera invånare och företag. Städerna skulle vara självförsörjande,

dvs de skulle ha arbetsplatser till hela den yrkesverksamma befolkningen. Det har

varit ett villkor att mannen i familjen skulle ha arbete i staden innan den fick flytta

in. Sedan var det fritt fram att byta arbete eller låta övriga familjemedlemmar arbeta

var som helst. Utpendlingen var i alla fall mycket låg, under 10% även i de "new
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towns" som ligger nära London och har goda förbindelser dit (Walldén, Husberg,

1971).

I några få av de nya städerna i Storbritannien försökte man minimera konflikten

mellan bilen och kollektivtrafiken. Runcormns arkitekt, Arthur Ling, insåg att det

skulle bli oekonomiskt att upprätthålla god kollektivtrafik i en bilstad och han ansåg

att en sådan behövdes av sociala skäl för barn, gamla och dem som inte hade till-

gång till familjebilen vid vissa tider. Principen i de här städernas planer är:

e biltrafik och kollektivtrafik separeras, biltrafiken sprids och kollektivtrafiken

koncentreras

* storleken på bostadsområden bestäms av hur mycket underlag man behöver för

kollektivtrafiken

* tätheten i bostadsområdena ökar ju närmare man kommer kollektivtrafiklinjerna

e öppna ytor, större vägar, parker, koloniträdgårdar, magasin och andra

utrymmeskrävande anläggningar läggs i utkanten av upptagningsområdena för

att inte gångavstånden till hållplatserna ska bli så stora

* bostadsområden, inköpscentra och områden där många arbetar läggs så att man

skapar "korridorer" för kollektivtrafiken (Potter, 1983).

I Runcorn har man en turtäthet i busstrafiken på 5 - 74 min och i en annan stad som

byggts med liknande principer, Redditch, har man 10 min turtäthet. Det anmärk-

ningsvärda är att man kan upprätthålla denna trafik med små eller inga subventioner

i de här relativt små städerna: Runcorn är planerad för ca 100 000 invånare och

Redditch för ca 80 000. Man har inte heller några restriktioner för biltrafiken. Väg-

nätet har god kapacitet (Potter, 1983).

Efter avregleringen av busstrafiken har den tid på vardagar och lördagar då trafiken

drivs kommersiellt minskat i Runcorn. Söndagar och vardagkvällar drivs busstrafik-

en på anbud som i övriga delar av Storbritannien. Servicen är fortfarande tillräckligt

hög för att lokalbefolkningen ska tycka att kollektivtrafiken är acceptabel (Built for

the bus, 1990).

Breheny (1992) argumenterar emot EGs Green Paper och dess avfärdande av nya

stadsbildningar med att de är energimässigt ineffektiva. Han menar att det beror på

var de byggs och hur de ser ut. Han hänvisar till egna tidigare skrifter då han på

s 147 skriver att "... the postwar new towns in Britain now show no advantages in

terms ofjourney-to-work self-containment relative to other towns. It is suggested

that if new settlements are to be energy-efficient, they must be: small and remote,

large and remote, or very close to existing urban areas."
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 Runcorn

   

 

   

  

Runcorn (1964) har planerats med
hänsyn till den befintliga topogra-
fin och har lineär uppbyggnad. Bo-
stadsområdena utgör en seric
grannskapsenheter på 8 000 invå-
nare, som omsluter en park. De
binds ihop av en snabbkommuni-
kationsled, vilken i plan bildar for-
men av en åtta. Huvudcentrum är
beläget i ledens korsningspunkt.
Kompletterande leder försörjer in-
dustriområdena, som ligger i ett
flackare landskap. Boendecenheter-
na är planerade så att alla invånare
befinner sig inom fem minuters
gångavstånd till ett lokalt, socialt
och kommersiellt centrum. Varje
bostadsområde innehåller fyra en-
heter på 2 000 invånare, som i sin
tur är ordnade i grupper om 30-
60 familjer. Runcorn är medvetet
planerad för industriellt byggande.

Skolor
Sjukhus ae" / ">.sl. -e

Bostader o
E: Industri [3-2]

17

Centra *** ***

-

Snabbtransporfled

Grony tor . # Vagar

 

 Milton Keynes

Milton Keynes utnämndes 1967

till new town med ett mål av

250 000 invånare på en yta av

8 800 ha. Den har lägre täthet i

bostadsområdena än tidigare new

towns. Grannskapsprincipen i

egentlig mening har inte tillämpats.

Trafiksystemet bygger på ett rut-

nät, där varje ruta omfattar 1 km.

I två av rutorna ligger huvudcent-

rum. Mindre servicecentra ligger

på rutornas långsidor vid busshåll-

platserna och där gångvägar går

över eller under huvudvägarna.

Dessa centra innehåller närbutik,

låg- och mellanstadieskola samt

eventuella arbetsplatser. Två eller

fler delcentra ligger inom bekvämt

gångavstånd för varje hushåll. Ef-

terfrågan får utvisa, om det är nöd-

vändigt att bygga ut alla delcentra

och om de behöver ha samma ser-

vice. Industrier, högre skolor och

övriga anläggningar är spridda över

hela området.

 

 

 

 

sitt; Bostäder o Skolor

[-T industri m Centra

TTT Grönytor esse: Järnväg

[E sjukhus #: vägar

   

Figur

4

Källa bild och text: Walldén & Husberg, 1971, s 9
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Japans nya städer planerades från början annorlunda än Storbritanniens. I Japan ville

man bara utvidga boendeytan, men man hade inga ambitioner att göra de nya stä-

derna självförsörjande med arbetstillfällen. I början av 80-talet började de japanska

planerna emellertid utformas mera som de brittiska genom att bli mer multifunktio-

nalistiska (Konno, 1990).
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6 TRAFIKENS EFFEKTER PÅ STADEN

6.1 Biltrafik

Bilen har två fundamentala egenskaper: den ger snabbt tillträde till vidsträckta

områden och den kräver mycket utrymme. Detta för med sig att bilismens intåg i en

stad förändrar stadsbilden kraftigt och de båda egenskaperna kompletterar varandra

i den processen. Bilen möjliggör genom sin räckvidd att människorna kan få ta mera

utrymme i anspråk (Preston, 1990). Därför byggs staden ut och blir allt glesare och

mera utspridd. Villaområden och grönområden kan ges plats utan att avstånden och

restiderna blir oöverstigliga. Men för att det ska bli möjligt att förflytta sig måste

stora ytor avsättas för förflyttningen, vilket gör att utspridningen och avstånden blir

ännu större (Preston, 1990; Almers, 1991). Stora vägsystem och parkeringsplatser

utgör ansenliga delar av många städer; i det inre av London tas 25% av ytan upp av

vägar, i centrala Detroit 47%. Parkeringsplatser och vägar tar tillsammans drygt två

tredjedelar av centrala Detroits yta. Det här blir ett problem i stora städer, i mindre

städer håller sig avstånden ändå på en rimlig nivå (Preston, 1990).

Fördelen med bilismen är alltså att den ger fler människor möjlighet att bo i hus med

trädgård, och att stadsmiljön blir luftigare. Det finns emellertid också nackdelar med

utspritt boende, vilket märks tydligt i USA där städerna är mycket utbredda. Först

och främst kostnaderna: skolbarnen måste skjutsas av skolbussar som står stilla

större delen av dygnet; alla måste ha bil, även låginkomsttagare som kanske hellre

skulle lägga sina små inkomster på annat. Det är ju inte möjligt att gå till fots så

långt som krävs i en utbredd stad (Preston, 1990) och den är inte heller möjlig att

försörja med kollektivtrafik (Asp & Lundin, 1980). Dessutom har det visat sig att

stadscentrum försvinner i en helt motoriserad större stad, eftersom det inte finns

plats för så många bilar att parkera på en så liten yta som ett koncentrerat och

livfullt centrum oftast utgör (Preston, 1990).

Några klara belägg finns inte för att centrum utarmas om biltrafiken in till city be-

gränsas till förmån för andra transportmedel. Markvärdena i Stockholm förblev i

stort sett oförändrade från 1965 till 1981 i reala priser räknat. Under samma tid har

man begränsat möjligheterna att köra bil till city i förhållande till efterfrågan.

Gågator, enkelriktningar och förbud mot genomfart har också snarast haft positiva

effekter för detaljhandeln. Fenomenet är emellertid inte speciellt väl studerat och det

kan hända att plötsliga radikala förändringar kan ha andra effekter än ovan nämnda

långsamma förändringar. Det är också troligt att en stadskärna med hög attraktions-

kraft klarar en begränsning av biltrafiken bra, medan en stadskärna som är utsatt för

hård konkurrens från kringliggande centra kan få det kärvt (Nordqvist, 1989).
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6.2 Kollektivtrafik

Nordqvist (1989) konstaterade att om alla arbetsplatser finns i centrum och bo-

städerna i ytterområdena går det lätt att tillgodose behovet av kollektivtrafik genom

radiella förbindelser. Om man flyttar ut arbetsplatserna till ytterområdena är det

möjligt att en viss del av arbetsresorna kommer att företas med cykel och till fots.

Det finns emellertid inga garantier för att så kommer att ske, särskilt som medlem-

mar av samma hushåll kan ha svårt att finna arbeten som ligger nära varandra. Det

kan istället medföra att resandet blir mera spritt och svårare att tillgodose med

kollektivtrafik.

Under 70-talet flyttade många människor från större städer till mindre orter i när-

heten. Detta har lett till en ökad pendling som är svår att överföra till kollektivtrafik,

eftersom underlaget oftast blir för litet (Asp & Lundin, 1980).

I det utbredda byggandet har man försökt skapa förutsättningar för kollektivtrafiken

genom att bygga höghus vid kollektivtrafikens knutpunkter. Billösa ska alltså kunna

ha transportmöjligheter om de bor samlat i sådana kvarter. Emellertid måste de som

bor i höghusen också ha möjligheten att skaffa bil och sålunda måste området förses

med två transportsystem, vilket blir mycket utrymmeskrävande. "Exploateringen

blir låg, hur högt man än bygger, och närmiljön får stryka på foten." (Almers,

1991, s 31).

I Göteborgs planer för automatbana (förarlöst kollektivtrafiksystem på högbana)

ingår att lägga denna kapacitetsstarka förbindelse nära stora arbetsplatser och andra

välbesökta platser, tex detaljrandelsområden. Näringslivet anser emellertid att

automatbanan måste bli så attraktiv att inga restriktioner för biltrafiken behövs.

Först då kan man förvänta att större arbetsplatser kommer att lokaliseras till banans

närhet. Om restriktioner införs för att stärka resandeunderlaget för banan kommer

troligen företagen att flytta ut från city istället (Automatbana, 1992). Hagson &

Malbert (1989) förespråkar emellertid vissa restriktioner för biltrafiken.

LUTE-modellen (en engelsk trafikberäkningsmodell, se kapitel 10.1 "Modeller'"')

antyder att antalet bussresor har minskat med endast 0,2% per år p g a den minsk-

ning i boendetäthet som har ägt rum i städerna. Den verkliga nedgången i antalet

bussresor är emellertid 4% per år under de senaste 30 åren. Invånartätheten tycks

alltså inte vara den viktigaste orsaken till minskat bussresande. Modellen ger till

resultat att den minsta invånartäthet som krävs som underlag för busslinjer är 5 - 10
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pers/ha. I USA har man empiriskt kommit fram till 30 pers/ha. Det kan vara så att

större underlag krävs i USA p g a den större biltätheten (Bland, 1983).

LUTE ger också som resultat att avlånga städer är bättre anpassade för buss-

resande. En stadsbildning som är 10 gånger så lång som den är bred är det optimala

om man bara tar hänsyn till transportförsörjningen med buss. Observera att så lång-

smala städer inte är optimala totalt sett, dvs om man tar hänsyn även till gång-

trafikanter och andra faktorer än resor (Bland, 1983).

6.3 Exemplet Stockholm

Utvecklingen i Stockholm var spontan och organisk fram till början av 1900-talet.

Villaförorter för de välbeställda började växa upp utanför staden och samtidigt

började staden köpa mark och bygga förorter med bostäder även för arbetarna.

Förorterna förbands med innerstaden med spårvagnar. Mellan krigen började kom-

munen engagera sig mer aktivt i planeringen av staden, bostäder och kom-

munikationer. Områden med flerfamiljshus byggdes runt spårvagnshållplatserna i

förorterna och avstånden mellan hemmen och arbetsplatserna ökade som en följd av

förbättrade transportsystem. De flesta av fabrikerna i innerstaden flyttade ut till för-

orterna och istället byggdes bostäder där fabrikerna stått. Efter andra världskriget

byggdes tunnelbanan, vilket medförde en radikal förändring i centrala Stockholm

och tillkomsten av många nya förorter under 50- och 60-talen. De nya förorterna är

exempel på integrerad stads- och transportplanering enligt en enkel idé som gäller

för alla. De har byggts runt tunnelbanestationerna som pärlor på ett snöre och de

har planerats för ca 10000 invånare. Närmast T-banestationen ligger ett lokalt

centrum, runt detta centrum har man byggt flerfamiljshus och i en ring ytterst ligger

villaområden. Samtidigt slog bilen igenom. Nya planer drogs upp: ett nät av

motorvägar och parkeringshus skulle byggas. Men bara delar av det hann byggas

innan protester gjorde att man sköt på en del projekt och lade ner andra (Wijkmark,

1981).

Dennispaketet, som kan komma att förverkligas under 90-talet, innebär att en

ringled ska byggas runt staden och en yttre tvärled ska leda norr/södergående trafik

förbi innerstaden. En halvcirkel av snabbspårväg ska ge snabbare förbindelser på

tvären i det annars radiella kollektivnätet. Detta medför en helt ny inriktning på

stadsutvecklingen i Stockholm. Den stjärnformade strukturen bryts upp genom att

både kollektiv- och billeder dras i cirkel runt staden. Tidigare har resandet inom

stadens geografiska sektorer ("tårtbitar") och till innerstaden varit helt dominerande,

80 - 90% av det totala resandet. Tvärresandet har emellertid redan börjat öka och
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Dennispaketets leder kommer att underlätta den utvecklingen. Den positiva effekten

av detta är att innerstaden kan avlastas och få en behagligare miljö. Men de gröna

kilar av natur som räcker långt in i de centrala stadsdelarna bryts av och isoleras

från andra grönområden genom byggandet av tvärleder. Erfarenheten tyder också

på att trafikleder drar till sig bebyggelse, vilket innebär att grönområdena på sikt

kommer att fragmentiseras ännu mer (Dennis och miljön, 1993).

De nya knutpunkterna som uppstår då nya vägar byggs, förefaller inte utnyttjas på

bästa sätt. Man planerar t ex att låta yttre tvärleden möta E18 vid Barkarby på en

plats där det nu är obebyggd natur istället för att anknyta till bebyggelsen och

järnvägs- och T-banestationer. Sådana viktiga knutpunkter bör i ett optimerat

system av vägar utnyttjas av verksamheter som har många besökare, se även kapitel

7.3.4 "Kollektivtrafikens roll" (Engström, 1993).
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7 AVSTÅND OCH RESLÄNGDER

7.1 Optimal storlek på städer

En mindre stad kan vara koncentrerad i en kärna och på så sätt ha god tillgänglighet

både med bil, cykel och till fots. När staden växer blir detta så småningom ohållbart

och nya strukturer behövs. Ett koncentrerat ringband runt kärnan kan vara en

lösning, se kapitel 5 "Stadstyper":

Flera olika studier har ägnats åt att beräkna för vilken tätortstorlek energiåtgången

per capita för persontransporter blir minst. Till arbetsresor går det åt minst energi i

städer på 25000 - 100000 invånare. Det antas bero på att en stor del av

arbetsresorna är lokala och korta och kan företas till fots, med cykel eller moped

(Arbetsresoma i Sverige, 1982). En dansk undersökning (Frederiksen, 1979) har

funnit att det totala transportarbetet (om gång- och cykeltrafik ingår i detta anges

inte) är minst för orter med 5 000 - 20 000 invånare. För orter med 25 000, 75 000

resp 225 000 invånare är relationen 1 : 1,6 : 2,5 i energianvändning per capita för

persontransporter (Gunnarsson, Östlund, 1982). Nzss (1993) hittar emellertid inga

tydliga skillnader mellan större och mindre orter i sin undersökning av svenska

städer.

7.2 Täthet och energiförbrukning

7.2.1 Exploateringsgrad

Exploateringsgrad i ett bostadsområde mäts med kvoten våningsyta per markyta.

Detta exploateringstal ökar genomsnittligt då antalet våningar i husen ökar från 1

till 3-4. När antalet våningar ökar från 3-4 upp till 7-8 ligger emellertid

exploateringstalet ganska konstant. I ett exempel från och Paju (1977) är

det ett område med tvåvåningshus som har det högsta exploateringstalet. Detta

område är det enda som har trafik och parkering samlad i ett stråk i mitten. Alla

andra har ringväg. Ju högre hus desto mer yta krävs runt omkring för transport-

systemet. En vinst med koncentrationen är att man får större befolkningsunderlag

inom gångavstånd till skolor m m (Almers, 1991).

Städerna har brett ut sig alltmer de senaste decennierna. Det beror emellertid inte

längre på invandring från landsbygden. Det är numera frågan om utglesning av

staden och bebyggelsen. Arealförbrukningen per capita har ökat kraftigt. I början av

80-talet började dock denna utveckling stanna av (Wiberg, 1982).
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7.2.2 förtät

Teoretiska beräkningar, som genomförts av Gunnarsson & Östlund (1982), tyder på

ett klart samband mellan täthet och energiförbrukning: orter med gles bebyggelse

har dubbelt så stor energiåtgång som orter med mycket tät bebyggelse. Korta av-

stånd ger enligt Anders Nyvig A/S (1980-83) lägre energiförbrukning eftersom

gång- och cykeltrafik gynnas. Naess (1993) kommer i sin undersökning av 97

svenska städer och 15 pendlingsregioner i Sverige fram till att tätare städer medför

mindre energiförbrukning för transporter. Däremot kunde inte Nordkoltprojektet

(Nordkolt, 1978) konstatera någon samvariation mellan energiförbrukning och yta,

storlek eller utformning hos de åtta nordiska städer som undersökts.

Områden i Stockholm utan spårbunden kollektivtrafik har högre energiförbrukning

per capita, upp till fem gånger mer, än områden i tunnelbaneområdet (Gunnarsson,

1985). För att kollektivtrafiken ska ha tillräckligt resandeunderlag för att fungera

väl, måste bebyggelsen ha en viss täthet. Områdena runt T-banestationerna är i

allmänhet tätbebyggda.

Lyons, Kenworthy och Newman (1990) har mätt upp körmönster i Perth i Austra-

lien. I de tätaste centrala delarna av staden släpper bilarna ut mer avgaser per

fordonskilometer, eftersom körning i dessa områden medför ryckigare tempo. I de

yttre glesare zonerna är utsläppen per fordonskilometer mindre. Det vore emellertid

olyckligt att sprida ut staden ännu mer och bygga större vägar i centrum, eftersom

detta får sekundäreffekter som t ex ökad andel bilresor och ökad bensinförbrukning

per capita. Författarna föreslår istället utökade kollektivtransporter in till centrum

för att minska luftföroreningarna.

Enligt Wiberg (1982) kan man spara mycket energi genom att vid nybyggnad av

lägenheter förtäta centrala och halvcentrala delar. Större delen av denna besparing

sker inom transporterna. En kalkyl för Göteborg har gett som resultat att man kan

spara ca 70 GWh/år genom att förtäta med bostäder i centrala och halvcentrala

delar av staden, jämfört med att bygga utanför befintlig bebygglse. Rådberg (1986)

har gått igenom möjligheterna att förtäta befintlig bebyggelse. Riktlinjerna för

friytor i Bostadens grannskap från 1975 bör kunna användas för att avgöra hur

långt man kan förtäta. Det är i första hand bostadsområden som kan komma ifråga

för förtätning och särskilt den inre bostadszonen. Stadskärnan däremot är dels så

liten att den inte har stor betydelse för bostadsförsörjningen och dels konkurrerar

boendet där med många andra aktiviteter. De yttre bostadszonema är oftast
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homogena på ett sätt som kan göra det svårt att förtäta på tomtmark. Möjligheterna

att använda parkmark för förtätning är här större.

Newman & Kenworthy (1989) har jämfört 32 av världens storstäder med avseende

på transportfördelning, bensinförbrukning, täthet, form och transportstruktur. De

har tagit hänsyn till inkomstnivå, bensinpris och bränsleeffektivitet hos fordonen i

respektive land. Boendetätheten är klart korrelerad med bensinförbrukningen både

mellan städer och mellan områden inom samma stad. Amerikanska städer är de mest

utspridda och förbrukningen av bensin per capita är högre i alla de undersökta stä-

derna där än i någon annan stad. Toronto i Kanada ligger mellan städerna i USA

och de i Australien som också är relativt glesa och "bensinslukande". De undersökta

storstäderna i Europa är tätare än de australiska och här förbrukas mindre bensin

per capita. Singapore och Tokyo är inte alltför olika de europeiska städerna (något

tätare, något lägre bensinförbrukning), medan Moskva utmärker sig för extremt låg

bensinförbrukning och Hong Kong för en otroligt hög täthet och ganska låg bensin-

förbrukning. Fördelningen på olika transportmedel förklarar skillnaderna i bensin-

förbrukning: i USA åker man bil, i Moskva åker man kollektivt. Européer både går,

cyklar, åker bil och kollektivt medan man i de asiatiska städerna går, cyklar och

åker kollektivt men man åker inte mycket bil.

Ju lägre befolkningstäthet desto mer ökar bilinnehavet, reslängderna och bensin-

förbrukningen. Tillgången till kollektivtrafik och antalet resor till fots sjunker

däremot. De båda forskarna har funnit en brytpunkt vid ca 30 invånare/ha där

bensinförbrukningen börjar öka kraftigt vid minskande täthet, samtidigt som det blir

mycket svårt att upprätthålla kollektivtrafik med god service och rimlig ekonomi.

De städer som har gott om vägutrymme per bil har högre bensinförbrukning per

capita än de som inte har gott om vägutrymme. Newman & Kenworthy finner att

detta motsäger tesen att man ska bygga ut vägnätet för att eliminera köbildning och

därmed avgasutsläpp.

7.2.3 nt m r tä

Newmans och Kenworthys arbete har kritiserats hårt av Gordon och Richardson

(1989). De har fem invändningar:

1. Det är inte lämpligt att söka minimera bensinförbrukning eller ens energi-

förbrukning. Man ska istället maximera social välfärd. Nya oljereserver upp-
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täcks och alternativa drivmedel kommer att tas fram. Newman och Kenworthys

värld är en kafkaiansk mardröm där planerare är tyranner.

2. Det är inte relevant att göra internationella jämförelser. Det kan vara livsstil och

resbeteende som förorsakar skillnaden likaväl som stadsstruktur och tran-

sportinfrastruktur. Det är inte heller relevant att anta att bara för att det finns ett

gammalt spårsystem med låga priser någonstans i världen så kommer det att

löna sig att bygga nya system där det inte finns några.

3. Decentralisering leder till kortare reslängder och restider, och löser upp trafik-

stockningarna. Dessutom bör man titta inte bara på arbetsresor utan även på

fritidsresor, vilka har ökat starkt i USA.

4. I hastighetsjämförelsen mellan bilar, bussar och spårbunden trafik ignorerar

Newman och Kenworthy gång- och väntetiderna, som dock av resenärer upp-

levs som mera betungande än själva restiden. Investeringar i spårtrafik är

alldeles för kostnadskrävande för att det ska löna sig.

5. Kollektivtrafiksystem hindrar inte utspridningen av bebyggelse och gynnar inte

tillväxt i närheten av linjer och stationer. Det är svårt att förklara Newmans och

Kenworthys underlåtelse att citera en analys av San Franciscos Bay Area Rapid

Transit (BART) på annat sätt än att den motsäger deras resultat.

Gordon & Richardson avslutar med att kritisera Newman och Kenworthy för att de

har ignorerat mängder av forskning som motsäger deras åsikter, för att de huvud-

sakligen föreskriver vad USA borde göra trots att de uppenbart är okunniga om de

erfarenheter med kollektivtrafik som har gjorts där och för att de inte alls förstår

förändringarna i USAs stadsstrukturer. "Perhaps Newman and Kenworthy would be

well advised to seek out another planet, preferably unpopulated, where they can

build their compact citiesfrom scratch with solar-powered transit." (ibid, s 345).

Enligt Breheny (1992) har ingen tillfredsställande lyckats bevisa den täta stadens

överlägsenhet vad gäller energiförbrukning. Framför allt har mera påståenden än

fakta presenterats i ämnet. Det finns också många motsägelser i idén om den täta

staden, ett par exempel är att den kan försvåra arbetet med att införa mer grönska i

städerna och att den kan hindra införandet av alternativa energikällor.

Det finns argument för mer grönska i städerna:

Grahn (1992) har funnit att människors välbefinnande är beroende av naturupp-

levelser, även i så enkel form som en balkong eller en liten uteplats. Parker inne i

staden har stor betydelse för stadsinvånarnas mentala hälsa och välbefinnande.
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Bergquist (1989) konstaterar att odlingslotter antingen i form av kolonilotter, ute-

platser eller annan typ av lott inom bostadsområden har stor betydelse för många

människor. Vi människor tycks ha ett behov av att påverka vår omgivning, ta

närmiljön i besittning och sätta vår personliga prägel på den. I bostadsområden med

flerfamiljshus är möjligheterna till detta mycket små. I de områden där man har

genomfört miljöprojekt som har gått ut på att ge lägenhetsinnehavarna tillgång till

egna små markstycken för odling, har de sociala kontakterna hyresgästerna emellan

ökat markant.

Orback och Sjöfors (1993) har besökt ca 500 bostadsområden i Malmöhus län och

identifierat några egenskaper hos bostadsområden som gör att invånarna bor kvar

länge. Områden med småhus och med flerfamiljshus behandlas var för sig i deras

undersökning. Vägsystemet i stabila småhusområden (stabil innebär att området har

låg utflyttning) är mycket varierat. Insynsskyddad del av tomten och insyns-

skyddade sovrum och vardagsrum bör alltid finnas. Nästan alla stabila småhus-

områden innehåller eller gränsar till en park eller jordbruksmark, hav eller å. Service

är inte så nödvändigt i småhusområden, men det är positivt om det finns skolor på

nära håll. Både i småhus- och flerfamiljsområden är utsikt från fönstren en positiv

egenskap liksom närhet till större vägar. Områden med flerfamiljshus är än mer be-

roende av närhet till parker och de är också beroende av att affärer, skolor och

annan service finns inom området. Alla stabila flerbostadsområden har goda buss-

förbindelser.

Bland (1983) anser att även om tät bebyggelse medför bättre förutsättningar för

kollektivtrafik, förbrukar mindre yta (jordbruksmark) och ökar tillgängligheten

förlorar man i kostnader för byggandet och i estetiska värden. Det är inte heller

säkert att man sparar någon energi eftersom de flesta bussresoma annars skulle ha

skett till fots snarare än i bil. Att reducera resandet med mera koncentrerad bebyg-

gelse går inte heller eftersomundersökningar av resbeteende visar att folk använder

lika mycket tid till att resa varje dag, oavsett färdsätt, bebyggelsetäthet eller -

mönster. Ungefär samma sak gäller för idén att lokalisera bostäder och arbetsplatser

tillsammans: det leder i praktiken till en större arbetsmarknad men inte till minskat

resande. Mogridge (1980) har jämfört arbetsresor i Paris och London. Paris är

kompaktare än London och arbetsplatser och bostäder bör alltså ligga närmare var-

andra. Men reslängden är ungefär densamma i båda städerna ändå. Parisarna har

troligen därför större tillgång till olika arbetsplatser.
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7.2.4 Ytterli in ion rsö

Rickaby (1987) har kommit fram till att decentraliserad koncentration vore den

effektivaste formen för att bygga ut städerna. Decentraliserad koncentration innebär

att runt en huvudort förläggs ett antal mindre centra, vilka skulle kunna försörjas

med kollektivtrafik på ett relativt enkelt sätt. Det skulle också tillgodose behovet av

resor mellan förorter, vilket försummas i de flesta transportsystem. Många små

centra nära huvudorten är enligt Rickaby det bästa, med hänsyn taget till kostnaden

för att spara in energi. Det absolut mest energisnåla vore annars en enda

koncentrerad kärna.

Handy (1992) har gjort en undersökning av fyra olika bostadsområden i Californien.

Ett av dem har låg regional tillgänglighet och hög lokal tillgänglighet, ett annat hög

regional och låg lokal tillgänglighet, ett tredje låg lokal och regional tillgänglighet

och ett fjärde hög lokal och regional tillgänglighet. Tillgänglighet har mätts i ett

antal variabler som t ex transportsystem, aktiviteter och utformning av bostads- och

affärsområden. Vissa typer av resor undersöktes: inköpsresor av olika slag och

promenader. Resultaten är något motsägelsefulla: i områdena med hög lokal till-

gänglighet går man oftare till områdets affärer, med det kan inte fastställas att man

gör färre turer med bil på grund av detta. Det kan inte heller avgöras om lokala

inköpsturer ersätter turer till regionala inköpscentra.

Lundqvist & Mattsson (1988) refererar några undersökningar från andra länder, de

flesta amerikanska:

1. Cheslow och Neels (1980) studerade drygt 200 bostadsområden i åtta ameri-

kanska städer och kom fram till att transportarbetet med bil skulle minska med

en tredjedel om boendetätheten ökar och avståndet till stadskärnan minskade

med vardera en standardavvikelse från respektive medelvärden.

2. Keyes (1982a och b) har studerat bensinförsäljningen och konstaterat att

bensinkonsumtionen per invånare ökar vid en ökning av antalet invånare i

staden, andelen arbetsplatser i stadskärnan, hushållens realinkomster och motor-

vägarnas längd per invånare. Däremot minskar bensinkonsumtionen vid ökat

antal invånare i boendetäta bostadsområden, ökad variation i boendetäthet

mellan bostadsområden, höjt bensinpris och större längd kollektivt trafiknät per

invånare.

3. Gilbert och Dajani (1974) har funnit att ju fler invånare en stad har desto mindre

är bilresandet, både i antal resor och reslängd. Det kan åtminstone delvis bero

på att resandet i större städer i USA oftare sker kollektivt eller till fots. Detta
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skulle kunna förklara varför nordiska undersökningar har konstaterat att

medelstora städer har minst transportarbete och energiförbrukning (se kap 7.1

"Optimal storlek...).

4. Anderson mfl (1986) gjorde teoretiska beräkningar för olika stadsstrukturer

och lokaliseringsprinciper. Abstrakta linjära städer, med olika antal centra (även

ett enda centrum) har befolkats med både invånare som konsekvent valt när-

maste arbetsplats och med invånare som valt arbetsplats slumpmässigt. Verkligt

beteende ligger någonstans emellan dessa ytterligheter. Slutsatsen som kan dras

(det är oklart om Anderson eller Lundqvist/Mattsson drar denna slutsats) är att

man inte kan avgöra om en utspridning av arbetsplatserna ökar eller minskar

medelreslängden, om man inte har tillgång till resvanedata.

5. Owens (1984) studerade ett landsbygdsområde i England genom att tillämpa en

sk dubbelt begränsad gravitationsmodell. Individernas avståndskänslighet är en

viktig faktor som kan innefatta både pris- och avståndskänslighet. Den utsprid-

ning av arbetsplatserna som ger minimerad energiförbrukning är beroende av

individernas avståndskänslighet. Jämför resonemangen om lokalisering av olika

typer av arbetsplatser och kollektivanställda kvinnor mm (se kapitel 7.3.2

"Arbetsplatser och boende").

6. De la Barra och Rickaby (1982) definierade fem olika bebyggelsemönster och

diskuterade vilka former som teoretiskt ger minst resebehov. De utgår från

teoretiska ideer om olika linjära eller flerkärniga former. Rickaby konstaterade

senare (1985) att även om vissa bebyggelsemönster ger bättre möjligheter att

minska energiförbrukningen för transporterna och uppnå välfärdsvinster inom

transportsektorn, krävs samtidigt vissa välfärdsminskningar inom andra områ-

den. Rickaby drar slutsatsen att en fortsatt koncentration till en befintlig

stadskärna eller till mindre tätorter utanför den, verkar vara det bästa sättet att

minska energiåtgången.

7. Sharpe (1978, 1980 och 1982) har beräknat att ett förtätningsalternativ skulle

förbruka 30% mindre energi år 2000 än år 1977, medan en fortsatt utglesning

enligt dagens tendenser skulle öka energiförbrukningen med 20% under samma

tid. För att åstadkomma en minskning av energiförbrukningen på 30% krävs bå-

de en förändring i markanvändning och i beteenden och livsstilar.

8. Romanos och Hatmaker (1980) har undersökt hur en stadsstruktur med minimal

energianvändning beror på känsligheten för restid. De använder data från en

mindre amerikansk stad och förutsätter att individerna kan välja mellan att åka

bil eller buss. Vid nylokalisering av bostäder och arbetsplatser kan man påverka

både det totala transportarbetet och färdmedelsfördelningen. De antar att

beteendet ligger någonstans mittemellan slumpmässighet och restidsminimering.

VTI MEDDELANDE 730



27

7.3 Lokalisering av arbetsplatser, service och bostäder

7.3.1 TRÅDs riktlinjer

TRÅDs principer för planering av stadsmiljö och trafik från 1982 är:

1. lokaliseringsprincipen

"Bebyggelse och verksamheter lokaliseras så att resavstånden blir små, förutsätt-

ningarna för buss- och GC-trafik främjas och biltrafiken styrs till gator som med

hänsyn till kapacitet, säkerhet och störningar har god möjlighet att avveckla tra-

fiken."

2. grannskapsprincipen

"Staden delas in i grannskap. Inom grannskapen begränsas biltrafiken för att

minska störningar och trafikrisker. Biltrafik utan mål i grannskapet hänvisas till

ett huvudnät för biltrafik. Detta lokaliseras så att viktiga och känsliga gång- och

cykelförbindelser inte störs."

3. trafiktålighetsprincipen.

"Biltrafikens storlek och hastighet anpassas till gatornas utformning och till

omgivningen. Härigenom begränsas trafikkonflikterna i gaturummet och

störningarna i omgivningen."

En konsekvent styrning av de förändringar som sker kan på ett avgörande sätt

främja målen för trafikplaneringen, även om möjligheterna att påverka är be-

gränsade i redan befintliga områden. Lokaliseringen av bostäderna i förhållande till

arbetsplatser, service och rekreationsområden är den viktigaste faktorn för trafik-

mönstrets utseende. Grannskapen karakteriseras huvudsakligen av bebyggelseform

och funktion. Deras utformning ska anpassas till busstrafikens krav. Biltrafiken

inom området ska begränsas genom att genomfartstrafik inte förekommer (TRÅD,

1982).

Emellertid tar TRÅD i Borlänge (1984) inte upp lokalisering i sitt tillämpnings-

exempel. Där nöjer man sig med att diskutera gators utformning, belastning och

trevnad.

Den nya remissupplagan, TRÅD -92, trycker ännu mer på lokaliseringsfrågorna i

kapitel 2 "Bebyggelse och trafik". Trafikplaneringen ska ske samordnat med bebyg-

gelseplaneringen. TRÅD -92 redovisar tre olika modeller, grannskaps-, trafiknäts-

och livsrumsmodellerna, som beskriver verkligheten på olika sätt för olika syften.

De två förstnämnda är operativa modeller som används i arbetet med att planera be-
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byggelse och vägar. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska samordnas med bebyg-

gelseplaneringen i syfte att förbättra förutsättningarna för dessa trafikslag jämfört

med biltrafiken. Biltrafiknätet ska utformas så att tillgängligheten blir hög, men sam-

tidigt ska störningarna hållas på så låg nivå som möjligt i bostadsområden o d.

7.3.2 r och n

Asp & Lundin (1980) visar genom enkla figurer att både koncentration av arbets-

platser och utspridning av boendet ökar reslängden. En ökning av persontransport-

erna sker när bebyggelsen sprids ut och godstransporterna ökar när produktionen

koncentreras. Ökat innehav av fritidshus har samma effekt. När resorna har

förlängts till över en viss gräns blir det också svårare att utföra dem till fots eller

med cykel. När bebyggelsen har spritts ut till en viss grad blir det också ekonomiskt

omöjligt att försörja den med kollektivtrafik.

Det finns redan exempel på att det går att minimera avstånden för nödvändiga

transporter. Studentbostäder t ex ligger mycket ofta nära universiteten. Förr var det

motiverat att lägga industrier och bostäder långt ifrån varandra, eftersom forna

dagars industri förorenade närmiljön kraftigt. Numera finns det emellertid många

fabriker som skulle kunna ligga betydligt närmare bostadsområden utan att några

olägenheter skulle uppstå. Trafiken genererar ju nu mer buller och föroreningar än

de flesta industrier (Preston, 1991).

Friberg (1990) har konstaterat att boende utanför tätorten för med sig större behov

av bil. Speciellt familjer med två bilar finns bland dem som bor utanför tätorten.

Men hon konstaterar också att en andra bil i familjen inte är den enda lösningen på

transportproblemet: de som inte har råd med två bilar och inte har bra kollektiv-

trafik eller möjligheter till samåkning, söker sig i större utsträckning till arbeten som

finns på orten. '

Byggforskningsrådet (Böös, 1986) har i samarbete med Borås kommun studerat

lokalisering av industrier i Borås. Även om nybyggandet förväntas vara av liten

omfattning de närmaste decennierna så sker en omfattande omflyttning, gamla före-

tag lägger ned, nya kommer till. I centrala delar av staden kommer de nuvarande

aktiviteterna att ha förändrats helt inom loppet av några decennier. Beräkningar för

några olika lokaliseringsalternativ visar att man genom förtätning istället för spridda

nylokaliseringar kan spara 30% av den totala energikonsumtionen (uppvärmning,

transporter och övrig infrastruktur såsom vatten, avlopp, gatubelysning m m). Om

förtätningen görs så centralt som möjligt kan man spara ytterligare upp till 30%.
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Godsterminaler och andra trafikalstrande företag bör förläggas till lättillgängliga

lägen vid större vägar (Hagson & Malbert, 1989). Företagen själva söker lättill-

gängliga lägen, det är en av de viktigaste faktorerna för lokalisering när företags-

ledare fått rangordna ett antal givna faktorer i en undersökning. Tillgänglighet av

olika slag, framför allt med bil, men även kollektivt och flyg är viktigt. Tillgång till

personal med rätt utbildning och service för personalen är också viktigt för de flesta

typer av företag. Den gängse uppfattningen att infrastrukturen bestämmer lokalise-

ringen motsägs delvis av nyare undersökningar som t ex Anderstig och Hårsman

från 1986. Kunskapsföretag anpassar sitt val av lokaler efter var arbetskraften finns

och arbetskraften har bosatt sig där det finns bostäder och god service, barnomsorg,

skolor, sjukvård etc (Hagson, 1987).

Två faktorer är viktiga i människors val av bostad enligt Lorentzon (1982): familje-

cykeln och social status. Familjecykelns betydelse består i att unga ensamstående

och barnlösa har andra preferenser än barnfamiljer, vilka i sin tur har andra krav än

äldre, etc. Det har också visat sig att människor med liknande social status flyttar till

vissa områden. Dessa faktorer måste tas hänsyn till då man lokaliserar bostäder och

arbetsplatser. Det faktum att de flesta familjer har två förvärvsarbetande kompli-

cerar ofta planeringen. Ett väl differentierat näringsliv är en möjlighet att minska

reslängderna för dessa familjer.

En studie på Göteborg har visat att sysselsatta i perifert belägna områden pendlar

längre för att komma till arbetet. De som arbetar inom något av tre undersökta

bostadsområden (butik, daghem, skola mm) har emellertid mycket kortare väg till

arbetet än som kunde förväntas av områdets läge. Förklaringen är att sådana ar-

beten finns spridda runt om i staden och att det vanligtvis är möjligt för de syssel-

satta där att finna ett arbete motsvarande önskemålen på nära håll, samma typ av

arbete längre bort skulle inte innebära några fördelar. Liknande förhållanden med

korta resvägar till arbetet råder emellertid i de centrala delarna av Partille och

Mölndal. Detta kan delvis förklaras med att utbudet av arbetsplatser är

differentierat. En annan möjlig delförklaring är att många företag har legat lång tid i

dessa områden och arbetskraften har anpassat sig till detta. (Linderstad, 1982)

När ett företag flyttar påverkas de anställdas bosättningsmönster av flera faktorer.

Om företaget flyttar inom samma geografiska sektor av staden händer inte speciellt

mycket. Kollektivtrafiken kan då i allmänhet ta hand om det förändrade resandet.

Om arbetskraften till övervägande delen är manlig och högutbildad händer inte

heller mycket. Sådan arbetskraft har oftast redan en spridd bosättning i förhållande
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till arbetet i alla fall och fortsätter att pendla med bil. Kollektivanställda kvinnor kan

däremot i allmänhet inte börja pendla med bil utan är hänvisade till att flytta med

eller sluta vid företaget. Det kan dock konstateras att arbetskraft generellt flyttar

med sitt företag i liten utsträckning. Vid expansiva företag som nyanställer efter

flyttningen, går anpassningen av bosättningen fortare än hos mindre expansiva före-

tag. De nyanställda hämtas ofta från det nya närområdet (Holm, Örtenblad, 1982).

Energiförbrukningen för transporter stiger mer för kontorslokaler än för bostäder

med ökande avstånd från centrum. Den absoluta energiförbrukningen för kontor är

också högre än för bostäder (Linderstad, 1982).

Nordkolt (1978) konstaterade att det är svårt att anpassa markanvändningen och

bebyggelsen till trafiksystemet på kort sikt. Det är främst på längre sikt som för-

ändringar i bebyggelsen kan få betydelse. Anpassning av trafiksystemet till bebyg-

gelsen är emellertid ofta lättare, snabbare och billigare att göra. Man rekommen-

derar ändå att fler arbetsplatser förläggs till bostadsområden för att få en mer le-

vande bostadsmiljö och ett minskat transportbehov. Det är framför allt om kostna-

derna för transporter skulle komma att öka kraftigt som detta skulle kunna ha

någon betydelse för arbetsresornas längd. På 70-talet när detta skrevs valde folk i

allmänhet bostad utan att se till arbetsresans längd. För kollektivresenärerna är lo-

kaliseringen av arbetsplatser mycket viktig. "En tätortsmodell fördelaktig för kol-

lektivtrafiken måste primärt byggas upp kring ett kollektivt stomlinjenät. På det

översiktliga planet bör modellen kännetecknas av:

- ett kollektivt stomlinjenät fokuserat mot centrum och i större orter också till en

ellerfler andra punkter i regionen

- arbetsplatser och serviceverksamheter av regional karaktär samlade i första

hand i centrum, i andra hand vid eventuella övriga knutpunkter för kollektiv-

trafiken

- bostäder och service till dessa förlagda i band kring de kollektiva stomlinjerna

- balans mellan antal boende och antalet arbetsplatser inklusive serviceutbud i

varje sektor kring en kollektiv stomlinje. " (Nordkolt, 1978, s 30).
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Linderstad (1982) har ställt upp vissa mål för att hålla energiförbrukningen nere vid

stadsförnyelse:

1. Bostäder och verksamheter bör ges centralast möjliga läge.

2. De mest centrala delarna bör till stor del utnyttjas för verksamheter med hög

sysselsättningsgrad och/eller hög besöksintensitet.

3. Företag som flyttar, tex för att få rationellare lokaler, bör stanna kvar inom

samma geografiska sektor.

4. Nyetablerat företag med högt kvalificerade anställda bör ligga centralt, ny-

etablerat lågteknologiskt företag med stor andel kvinnlig arbetskraft bör ligga

centralt eller i en sektor med underskott på arbetsplatser.

7.3.3 Service

Närbutikerna försvinner allt mer och ersätts av större affärer på längre avstånd.

Inköpsresorna kan i och med detta begränsas till antalet, men det blir ofta

nödvändigt att ta bilen. Samma utveckling pågår inom skolan, skolorna ska bli

större och få större elevunderlag, och inom sjukvården där en koncentration till

större enheter sker. Båda kräver nu mera transporter (Asp & Lundin, 1980).

Bostadens grannskap (1975) rekommenderar emellertid att dagligvarubutiker ska

finnas inom 500 m från bostaden och om detta inte är möjligt, ska det inom samma

avstånd finnas kollektivtrafikförbindelse med butik. Även fritidslokaler och annan

service som post, apotek, bank m m bör vara lättillgänglig.

Stormarknader utanför städerna är exempel på en typ av planering som permanentar

bilberoendet. Exemplet Norsholm mellan Linköping och Norrköping togs upp på ett

symposium och man konstaterade att man antagligen kan försörja de anställda med

kollektivtrafik men knappast någon större andel av kunderna. Konsekvenserna av

en sådan extern etablering blir enligt beräkningar avsevärt ökad biltrafik och större

avgasutsläpp. En dylik stormarknad skulle utarma handeln i städerna och därigenom

bli ett incitament för ännu icke bilägare att köpa bil (Bevara oss väl, 1990).

Systemet med grannskap som utformades på 1940-talet innebär att service förläggs

till bostadsområden. Numera har vanor och livsformer (sätt att leva och försörja sig,

företagarlivsform, löntagarlivsform) förändrats så att många önskar servicen förlagd

i närheten av arbetet i stället (Hagson & Malbert, 1989). En undersökning av före-

tag i Göteborg har konstaterat att närhet till service för personalen, såsom lunch-

restaurang, post, bank och motionsanläggningar, är en viktig faktor för vilken loka-
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lisering företagen väljer (Hagson, 1987). Denna utveckling bör tas upp i planeringen

av "arbetsområden" (Hagson & Malbert, 1989).

Transportarbetet har i en undersökning visats vara större för människor som bor

långt från centrum och service inom tätorter. Bilinnehavet ökar också mot ytter-

kanterna av städer (Anders Nyvig A/S, 1980-83). I en annan studie har dock

Törnqvist (1980) funnit att hushåll i centrala Lund använder bil i större utsträckning

än hushåll i ytterområdena.

Från förortskommuner sker en omfattande pendling in till storstadscentra varje dag.

Med dessa 40-50% av den arbetande befolkningen försvinner en stor del av under-

laget för handel, service mm. Därmed försvinner ytterligare arbetstillfällen från

förorten in till centrum. Stora köpcentra står för utbudet i förorterna vilket ökar

trafiken och behovet av arbetstillfällen än mer (Paavonen, 1992).

7.3.4 Kollektivtrafikens

Automatbaneutredningen i Göteborg har konstaterat att om ett attraktivt kollektiv-

trafiksystem som automatbanan skulle byggas i centrala Göteborg skulle det dra till

sig fler etableringar i närheten av knutpunkterna. Näringslivet säger att om

automatbanan däremot kombineras med restriktioner för biltrafiken kommer en ut-

lokalisering att äga rum (Automatbana, 1992). Men tendenser till utspridning av

handel och företag finns redan idag p g a den dåliga tillgängligheten i Göteborgs

stadskärna (Hagson & Malbert, 1989).

Knutpunkter i kollektivtrafiknätet bör utnyttjas genom att förlägga verksamheter

med många besökare dit:

I USA förlade man baseballplaner vid någon knutpunkt utanför stadskärnan för att

de skulle vara lätt tillgängliga för många (Abler, Adams, Gould, 1971). I Holland

har en arbetsgrupp föreslagit bidrag till kontors- och butiksägare som förlägger sina

verksamheter vid knutpunkter i det kollektiva trafiknätet och till bostäder som för-

läggs nära av stationer och hållplatser. Detta bör minska behovet av bilresor (SOU,

1989). Se även kapitel 6.3 "Exemplet Stockholm".

Serviceverksamheter bör liksom arbetsplatser lokaliseras nära gång/cykelvägnät och

kollektivhållplatser för att underlätta resor i dessa system. I större arbetsplats-

områden med gles och öppen bebyggelse kan det vara svårt att skapa goda kollek-

tiva trafiksystem. Vad man kan göra är att placera personalingångarna så nära håll-
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platserna som möjligt och dessutom samla gemensamma personalfunktioner som

närbutik, daghem, matservering mm nära hållplatserna. För att anpassningar i be-

byggelsen ska fungera på lång sikt måste kollektivtrafiken och dess hållplatser

finnas kvar i samma form under lång tid. Plötsliga linjeomläggningar kan omintet-

göra bebyggelseanpassningarna. Spårbunden trafik har här en fördel. I Lund beak-

tades kollektivtrafikens krav redan i mitten av 60-talet och detta har resulterat i en

kompakt stad som är lätt att försörja med kollektivtrafik. I Uppsala där bebyggelsen

är betydligt mera utspridd beräknas kollektivtrafik av samma standard kosta 40%

mer per invånare (Nordkolt, 1978). Se figur 5.

 

UPPSALA LUND

 

  
 
 

Figur "Lunds tätortsform är med hänsyn till kollektivtrafikens ekonomi vä-

sentligt mera rationell än Uppsalas. Beräkningar antyder att det kostar

40% mer per invånare att ge befolkningen i Uppsala samma kollektiv-

standard som i Lund. I den senare staden är detta delvis ett resultat av

en målmedveten planering där busstrafikens krav beaktats redan i mitten

av 1960-talet." (Källa text och bild: Nordkolt, 1978, s 31)

7.3.5 mmunikationer och di t

Ny data- och teleteknik har radikalt förbättrat förutsättningarna för distansarbete.

Arbete på distans har två viktiga egenskaper i samband med transporter och miljö-

problem. Den första är att arbetstillfällen kan skapas i glesbygder där belastningen

på miljö och på trafikanläggningarna är låg. Den andra är att i storstadsområden kan

resmängderna minskas och miljö- och trängselproblemen med dem. Detta kan ske

på två sätt: antingen att filialkontor förläggs långt ut i storstadens periferi (exempel

Folksams kontor på Möja i Stockholms skärgård) så att arbetsresorna in till centrum

avskaffas helt, eller distansarbete i hemmet några dagar i veckan. Dylika lösningar

är både privat-, företags- och samhällsekonomiskt lönsamma. I USA finns lagar om
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att företag ska reducera de anställdas bilresande till arbetet pga den svåra trafik-

situationen i många städer, och många gör det genom att uppmuntra hemarbete

(Paavonen, 1992).

Ett experiment i Holland genomfördes genom att låta en grupp personer arbeta

hemma 20 - 60% med hjälp av dator, modem, fax och telefon. Arbetsresorna

minskade tydligt i omfattning, medan övriga resor minskade något mindre eller i

vissa fall ökade något. Färdmedelsfördelningen påverkas också av detta. Studien

motsäger det som tidigare befarats, att hushållets bil används av andra familjemed-

lemmar om den är tillgänglig. Emellertid varnar författarna för möjliga långtids-

effekter, såsom att längre arbetsresor accepteras om de inte behöver utföras så ofta

(Hamer, Kroes, Ooststroom, 1992).

Tanken att ett ökat utnyttjande av telekommunikationer skulle kunna öka transport-

behovet istället för att minska det, framfördes på 70-talet men hade inte blivit em-

piriskt belagd. Möjligen kan ökade kontakter via telekommunikation generera nya

kommunikationsbehov, varav en del kommer att tillgodoses med konventionella

transporter (Telekommunikationer, 1977). Förväntningarna att en kraftig decentra-

lisering av boende och arbete skulle äga rum med hjälp av teletekniken har inte

infriats. Men fortfarande går utvecklingen mot allt större koncentration i storstads-

regionerna (Lindgren m fl, 1987).

7.3.6 aspekter

Transporterna är inte den enda aspekten av betydelse för energiförbrukningen när

man planerar bebyggelse. En något ogynnsam lokalisering från transportsynpunkt

kan uppvägas av ett bättre lokalklimat som minskar energibehovet för uppvärmning.

Även den tekniska försörjningen, vatten, sophämtning, gatuunderhåll etc, har en

viss inverkan på energiförbrukningen men den är närmast försumbar (Nielsen,

Lamm, Wennerhag, 1981).

Experimentella erfarenheter visar att det är fullt möjligt att blanda flera typer av

verksamheter i ett område (boende, resande, arbete). Större mångfald i stadsbygden

och större täthet har förutom, möjligheten till minskat resande, andra fördelar, t ex

större social kontakt med andra samhällsgrupper (Green Paper, 1990). Bergquist &

Jarlöv (1988) har funnit att vissa kolonilottsinnehavare har dragit ner på resor till

andra orter för att istället tillbringa mera tid på sin kolonilott. Kolonilotter och od-

ling på nära håll i staden kan alltså utgöra en stor del av fritidssysselsättningen och

behovet av rekreation i frisk luft och natur.
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8 STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER

Resavdragen i deklarationen anses ha påskyndat bebyggelseutspridningen eftersom

trafikanterna inte betalar sina resor fullt ut (Nordström m fl, 1984). Slopad avdrags-

rätt har i flera studier visats vara ett effektivt sätt att minska pendlingen (Hagson &

Malbert, 1989). Den största delen av reseavdragen som överstiger schablonavdraget

finns märkligt nog inte i Norrland utan i kommuner runt de större städerna. I Håbo i

Uppsala län och Lerum i Älvsborgs län hade 40% av inkomsttagarna reseavdrag

1988 (Paavonen, 1992).

Lundqvist och Mattson (Mattson, 1985 och 1987) har med modellberäkningar

konstaterat att bilavdragen i deklarationen är den faktor som har störst betydelse.

Enligt beräkningarna skulle slopade avdrag halvera energiförbrukningen för

arbetsresor. Dessutom skulle då höjda bensinpriser vara ett mycket effektivare

styrmedel för att minska energiförbrukningen. Ett slopande av avdragen skulle ha en

direkt inverkan på bebyggelsens lokalisering.

Skattereglerna för villor och fritidshus har gynnat småhusägande och -boende i

jämförelse med annat kapitalägande, vilket har lett till en utglesning av städerna och

därmed mera transporter (Hagson & Malbert, 1989).

En holländsk arbetsgrupp har värderat olika åtgärder för att öka tillgängligheten i

Randstad. Förutom mera konventionella åtgärder som utbyggnad av vägar och kol-

lektivtrafik, höjda bränslepriser 0 d har man även diskuterat lokaliseringsfrågor. Bi-

drag borde ges till kontors- och butiksägare som förlägger sina verksamheter vid

knutpunkter i det kollektiva trafiknätet, och till bostäder i närheten av stationer och

hållplatser. Gruppen bedömde att detta skulle minska behovet av bilresor. Ett slo-

pande av den holländska statliga skatten på 6% av köpesumman vid villaköp skulle

uppmuntra till flyttning och på så sätt minska bilpendlingen (SOU, 1989).

Sedan den kommunala företagsbeskattningen togs bort konkurrerar förorts-

kommunerna i Göteborg i större utsträckning om den personbundna skattekraften.

Det är mindre intressant för dem att erbjuda mark för industrier, som ställer krav på

kommunaltekniska investeringar. Denna utveckling leder till obalans i regionen som

innebär ökat pendlande (Hagson & Malbert, 1989).

Planlagstiftningen kan vara ett instrument att styra stadsutvecklingen om det utnytt-

jas på rätt sätt. Kunskaps- och tjänsteföretag kräver mycket personkontakter och

tjänsteresor. Dessa företag lokaliserar sig oftast till centrala stadsdelar där belast-

ningen redan är stor i gatusystemet. "Den effektivaste åtgärden torde vara att
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genom plan- och trafikreglering koncentrera framtida kommersiell bebyggelse för

bl a tjänsteföretagsändamål, med stora krav på "rörlighet" till en kollektivtrafik-

försörjd högtillgänglig zon. Det innebär byggstopp för kontorsfastigheter och lik-

nande (ny- och ombyggnad) i andra lägen i de centrala stadsdelarna." (Hagson &

Malbert, 1989)

Att styra tillgängligheten för olika trafikslag är ett sätt att styra lokaliseringen. Att

minska antalet p-platser där biltrafik inte är önskvärd och att inte bygga ut väg-

kapaciteten i de lägen som är överbelastade styr lokaliseringar till andra lägen

(Hagson & Malbert, 1989). En rättvis prissättning av både gatuutrymme (dvs kör-

ning) och parkeringar i storstäder är enligt Jansson (1987) nödvändig för att komma

tillrätta med problemen. Fördyrade transporter i innerstan kommer att påverka

transportintensiva företag att flytta längre ut. System för betalning per körd sträcka

finns idag, sk road pricing.

EG förespråkar i sitt Green Paper (1990) både ekonomiska instrument, i stil med

betalning per körsträcka, och utbyte av information om erfarenheter av olika åt-

gärder. Man är beredd att bidra till kostnaden för pilotprojekt för att pröva ny-

skapande kollektivtrafiksystem, och poängterar att markytan inom staden inte bör

användas i större utsträckning än nu för ytterligare motorfordonstrafik. Stads-

förvaltningarna ska uppmuntras att planera framtida utveckling av vägar och kol-

lektivtrafik tillsammans och kommissionen förväntar sig att ansökningar om medel

för transportinfrastruktur bygger på samplanering. Planering av trafiksystem bör ske

samordnat och på lång sikt med hänsyn tagen till miljön. Att åtgärda brister i gatu-

systemet för biltrafiken är inte alltid att fekommendera; trafikstockningar är ibland

ett användbart styrmedel.

Avgifter kan vara ett styrmedel inte bara för trafiken i ett område utan även för be-

byggelse. Fastigheter som innehåller lokaler för arbete skulle kunna beläggas med

avgifter allt efter läge och biltrafikalstring (Hagson & Malbert, 1989).

I Visby har man framgångsrikt praktiserat bilbegränsning på somrarna genom ett

förbud för obehörig trafik. En förutsättning för att detta ska fungera bra är att om-

rådet där trafiken ska begränsas är väl definierat. I Visby är stadsmuren den natur-

liga gränsen, i andra städer skulle man kunna tänka sig någon form av portaler,

speciell markbehandling, trädplantering o d. Visbys miljö är dessutom mycket spe-

ciell, gatorna är trånga och varken kapacitetsmässigt eller estetiskt anpassade till

bilar (Gunnarsson & Hagson, 1992).
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9 KOMMUNAL PLANERING

Plan- och bygglagen kräver att varje kommun ska ha en kommunomfattande över-

siktsplan. Kommunen kan i stor utsträckning själv bestämma hur planen ska an-

vändas och det innebär att den kan vara ett hjälpmedel att skapa en god miljö.

Markpolitik, investerings- och utvecklingsplaner är nära förknippade med infra-

strukturens och bebyggelsens utveckling och dessa är i sin tur avgörande för miljön

(Engström, 1991).

Koordinering mellan kommunala och nationella myndigheter är ett måste för att nå

effektivitet i energibesparingar. Detta gäller t ex beskattning och fastighetspolitik

(Böös, 1986).

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar skyldigheten att anordna bilplatser vid nybe-

byggelse och vid om- och tillbyggnad. Det finns flera beräkningsmetoder som redo-

visas i bl a TFBrapport 1986:20. Kommunerna kan påverka behovstalen genom

parkeringstalet, ett riktvärde som beslutas av kommunen på grundval av synen på

miljö, målsättning, möjlighet till samnyttjande, ekonomi m m (Henrikson, 1990).

Det nu planerade bostadsbyggandet i de perifera delarna av Stockholmsregionen

kommer inte att lokaliseras där ledig kapacitet i det kollektiva trafiksystemet finns.

Förhållandevis många nybyggen kommer dock att läggas centralt i regionen och på

så sätt få en god anpassning till befintlig kollektivtrafik (Sundström, 1989).

En ny typ av planering som kan komma att få betydelse för anpassningen mellan

olika sektorer är den s k förhandlingsplaneringen. Den innebär att näringslivet står

för idé, finansiering och genomförande och kommunen behöver då bara ta hand om

planeringen. Finansieringen underlättas på detta sätt men det finns också nackdelar.

En risk är att oönskade etableringar kan komma till stånd i attraktiva lägen, t ex

utefter stränderna i Stockholms skärgård (Sundström, 1989).

9.1 Vad vill vi ha i framtiden?

Funktionalismen lyckades med att förändra våra städer radikalt under efterkrigs-

tiden tack vare att tydliga mål fanns uppsatta och att lagstiftningen var avpassad för

denna utbyggnad. Planerare och tekniker hade dessutom ett gemensamt språk. Den

nya inriktning av stadsbyggandet som nu krävs, har inte (och kan troligen inte heller

få) lika tydliga mål som funktionalismen. Den befintliga miljöns egenskaper bör ge

förutsättningarna för planeringen på ett annat sätt än tidigare. Den rationalistiska

planeringens problem-brist-åtgärd bör kompletteras med andra tillvägagångssätt,
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tex bör planeringen slå vakt om goda egenskaper i den befintliga miljön

(Sundström, 1989).

I allt för stor utsträckning har man planerat med utgångspunkt från möjliga fram-

tidsbilder byggda på prognoser. Detta måste förändras till att planera strategiskt uti-

från politiska ställningstaganden och visioner. Möjligheter finns att göra detta med

hjälp av PBL. Hagson & Malbert (1989, s 67): "Om de miljömässiga, sociala och

samhällsekonomiska allmänvärdena skall kunna hävdas i alla kortsiktiga beslut

som tas, fordras en väl underbyggd helhetssyn där motiven för planens utformning

framgår tydligt. Planen skall m a o vara ett kommunalpolitiskt program som

skapar ramen för genomförandet av bebyggelse och andra anläggningar av

strukturell betydelse. Vad krävs då för att uppnå detta? Vi menar att det behövs

fyra huvudingredienser. För det första kunskap om väsentliga drivkrafter. För det

andra en vision om hur den goda staden ser ut. För det tredje ny kunskap, nya

metoder och ett nytt perspektiv. För det fjärde en organisationsform som kan lösa

en kvalitativt ny uppgift."

9.2 Exempel på visioner

Asplund, Gonzales & Landin (1980) har utarbetat en vision om hur man kan bygga

en stad i två våningar för att spara liv, energi och mark: TVÅSTAD. Den har

formen av en bandstad där stommen utgörs av en bussförbindelse som går i tunnel

under staden och dyker upp till ytan vid hållplatserna var 600e meter. I denna tunnel

går också biltrafiken. I markplanet har boende, grönska och oskyddade trafikanter

fritt spelrum i total avsaknad av biltrafik. I och med detta kan mycket utrymme

sparas in bl a genom att biltrafiken lyfts ner en våning, varvid alla trafikytor, par-

keringar och bullerzoner försvinner. Dessutom kan den centralaste delen av staden

göras mycket kompakt (ex. butikskvarteren) och skolorna kan utnyttja omgivning-

arna som skolgård eftersom ingen farlig motortrafik finns. Bandformen och tätheten

gynnar kollektivtrafiken varvid man sparar energi och minskar olyckorna.

Almers (1991) ger en helt annorlunda vision av trafikseparering. Hon stänger

bilarna ute från bostadsområden där istället s k vagnbanor tar över person-

transporterna. Det är ett småskaligt, automatiserat system som byggs in i stadens

arkitektur på ett följsamt sätt. Bilen och bussen går på större leder utanför bostads-

området. Bilarna parkeras i parkeringshus i utkanten och bussarna får större kund-

underlag på färre och större stråk. När man kommer fram till området man ska det

vara lika enkelt och snabbt att ta en vagnbana som att ta en hiss i ett höghus.

VTI MEDDELANDE 730



39

En annorlunda typ av vision presenteras i Miljöbyen 2005 (1991). Här beskrivs en

stad som vilken som helst, där man samtidigt har genomfört ett antal åtgärder för

att stimulera kollektiv-, gång- och cykeltrafik på bilens bekostnad. Bland annat har

man åstadkommit ett sammanhängande vägnät för gångtrafikanter och cyklister.

Nästan alla dessa åtgärder har vidtagits i verkligheten någonstans, men bara några få

eller någon enda av dem i samma stad. Tänker man sig allt inom samma område för-

ändras stadsbilden radikalt trots att ingen ännu outvecklad teknik behöver sättas in.
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10 ANGREPPSSÄTT

Beslut baserade på resultatet av problemanalys, kan lösa dagens problem på kort

sikt, men ett dylikt underlag räcker inte till för långsiktiga beslut. Planering på lång

sikt kräver underlag som baserats på målsättningar för tex ett bättre samhälle.

Viktiga parameterar vid beräkningar är färdmedelsfördelningen, trafikalstring som

funktion av hushållstrukturer, inkomst, resändamål mm, dygnsfördelning och res-

standard (Nordkolt, 1975).

I de ovan refererade undersökningarna har flera olika metoder använts att studera

hur resandet beror av samhällsstrukturen. Statistik över energiförbrukning, över be-

byggelsens täthet och över bensinförbrukning har kommit till användning liksom

resvaneundersökningar och enkäter. Teoretiska beräkningar och modeller av olika

slag är också vanligt förekommande.

Lorentzon (1982) diskuterar olika metoder att forska kring bebyggelsestruktur och

energiförbrukning. Att finna olika lokaliseringsfaktorer och deras orsakssamband är

mycket viktigt. Ett sätt att hantera alla dessa faktorer kan vara att använda en simu-

leringsmodell. För att en sådan ansats ska bli användbar behövs emellertid en bak-

omliggande teori. Beräkningarna kan också bli mycket omfattande om inte modellen

ska bli alltför enkel och intetsägande. En annan nackdel med traditionella mate-

matiska modeller är att de är statiska, dvs inte tar hänsyn till förändringar i tiden.

Sundström (1989) förespråkar ett systemanalytiskt angreppssätt eftersom samhället

och människans liv och miljö är beroende av mycket komplicerade samband mellan

transporter, bebyggelse, energi, vatten, näringsliv mm. Traditionell samhällsveten-

skaplig forskning ägnar sig åt en del av allt det som innefattas i systemanalysen,

nämligen systemsamband och modeller över hur systemet reagerar. Detta inryms i

rutan med dubbel ram i figur 6. Systemanalysen innefattar dessutom beslutsfattare

och deras handlingsåtgärder, samt värderingar av konsekvenserna av beslut och ytt-

re förändringar. När en återkoppling (slinga E) läggs in mellan värderingar av kon-

sekvenser till beslutsfattarnivån, förändras analysen från att vara en konsekvens-

analys till att vara en sluten beslutsanalys, där man kan välja ut vilka åtgärder som

ger goda eller optimala resultat.
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BESLUTSFATTARE EXOGENA BE-
MED SPECIFICERADE TINGELSER
HAÄNDLINGSINSTRU-
MENT

p -      

| UPPSÄTTNING FAKTORER SOM PÅVERKAR |
| SYSTEMET |

 
 

SYSTEMSAMBAND: Modell av systemets sätt
att reagera vid olika "yttre" betingel-
ser (åtgärder)

__________[O 20000 00
l KONSEKVENSER AV OLIKA BESLUT OCH l| EXOGENA FÖRÄNDRINGAR I

      
(E)

 
VÄRDERINGAR AV KONSEKVENSER

-s =- - (KRITERIESYSTEM )    

Figur Schematisk bild av systemanalys (Källa text och bild: Johansson, 1987,
s 18)

Systemanalysen kan enligt Sundström ha olika ambitionsnivåer: "Den kan syfta till
att:
- belägga vissa systematiska samband, t ex mellan bebyggelsestruktur, bensin-

priser och resmönster
- utvärdera systemegenskaper, t ex resmönster ochfärdmedelsfördelning
- utforma system som är "optimala" med avseende på vissa egenskaper och under

hänsynstagande till vissa restriktioner, tex lokalisera bostäder och arbets-
platser så att energiåtgången för arbetsresor minimeras."

(Sundström, 1989, s 49)

VII MEDDELANDE 730



42

10.1 Modeller

Systemanalys kräver bra matematiska modeller. Resultaten bör dock tolkas med

omsorg eftersom modeller alltid innebär förenklingar av verkligheten. Några mo-

deller har utvecklats i Sverige. Matematiska institutionen vid Tekniska högskolan i

Stockholm har utvecklat och tillämpat RAÄNLOK, SALOK OCH SALT (de två

sistnämnda ingår i modellsystemet TRANSLOK). RANLOK behandlar sambanden

mellan pendlingsmönster, färdmedelsval, transportkostnader och bostadslokalise-

ring. SALOK tar upp i princip samma saker medan SALT dessutom räknar med

transportsektorns investeringsproblematik i det långsiktiga samhällsbyggandet.

SALOK och SALT är normativa lokaliseringsmodeller. De kan användas tillsam-

mans med nätverksmodeller för att beräkna jämvikt mellan utbud och efterfrågan i

trafiksystemet. I dessa modeller ingår delmodeller av logit-typ. Logitmodeller an-

vänds framför allt för att beskriva olika kategoriers val av färdsätt vid arbetsresor

och val av färdsätt och resmål vid inköpsresor (Sundström, 1989).

Johan Lamm (1992) vid avdelningen för stadsbyggnad, CTH, har utvecklat en

modell för lokalisering av bebyggelse som tar hänsyn till både transporternas energi-

förbrukning och förutsättningar för energitillförsel från lokala källor och energi-

behov för uppvärmning i olika lokalklimat. Lokalisering sker med hänsyn till utsläpp

av SO;, NO, och CO». Modellen tar emot indata om markkostnader, exploa-

teringskostnader och produktionskostnader. Den är tänkt av vara ett verktyg i den

kommunala planeringen för bättre miljö och genom att beräkna miljökostnader och

utsläpp.

LUTE-modellen, som är utarbetad i Storbritannien, är främst tänkt att ta fram gene-

rella troliga konsekvenser av olika strategier, snarare än att tillämpas på speciella

städer. Därför är generella drag i markanvändning representerade, inte speciella

drag som utmärker verkliga städer. Tre färdsätt tar man med i modellen: gång, bil

och buss (Bland, 1983).

VTI MEDDELANDE 730



43

11 AVSLUTANDE SYNPUNKTER

Det är från miljö- och hälsosynpunkt önskvärt att minska mängden motordriven

trafik och transporter i städerna. Samtidigt måste staden fungera, varor ska leve-

reras, människor ska ta sig till sin arbetsplats, utryckningsfordon måste komma

fram, estetiken får inte försummas och trafiken ska vara så säker som möjligt, dvs

staden ska utgöra en god livsmiljö på alla plan. En del av de här kraven är

motstridiga, andra samverkar till lösningen av problem. Kan t ex biltrafiken minskas

genom överföring till andra färdmedel, minskar både emissionen av luftföroreningar

och de tillgänglighetsproblem som uppstår p g a trafikstockningar. Däremot är

kraven på god tillgänglighet med bil i centrala stadsdelar och kraven på en god miljö

svåra att förena. Tät bebyggelse och korta avstånd för minskat transportbehov är

svårt att förena med önskemål om mycket gröna ytor och trädgårdar i städerna.

Området är omfattande och mycket forskning har utförts under ett par tre decennier

världen runt. Icke desto mindre finns fortfarande många frågetecken att räta ut.

Många av studierna visar på liknande resultat men många motsäger också varandra

helt. Inte alltför sällan dyker motsägelsefulla resultat upp redan i en och samma

studie.

Många andra faktorer än just bebyggelsemönster och transportnät har stor betydelse

för mängden transporter och för energiförbrukningen. Inkomst och andra ekono-

miska mått har använts som förklaringsvariabler i många studier och man har då

fastställt att de förklarar en del men långtifrån allt av transportmönstren. Mera svår-

gripbara faktorer som livsstil och traditioner spelar också in, men är betydligt svår-

are att omvandla till siffror som kan användas i beräkningar.

Detta område berör oss alla i vårt dagliga liv och det verkar som om personliga

önskemål om livsstil färgar många inlägg i debatten (se speciellt Gordon &

Richardsson, 1989, kapitel 7.2.3 "Argument mot alltför tät bebyggelse").

Även om man koncentrerar sig på staden och förhållandena inom den, bör man hålla

i minnet att den regionala strukturen är en viktig variabel. Närhet till andra större

centra tycks uppmuntra till mera frekventa resor. Med närhet menas här tidmässig

närhet snarare än geografisk.

Statliga instanser sätter upp mål för miljöarbetet, t ex att utsläpp av något ämne ska

minska med ett antal procent till ett visst år. Det är emellertid främst på den

kommunala nivån som som åtgärder ska vidtas för att uppfylla dessa mål, och där

har motivationen ibland brustit. En bättre kommunikation mellan statliga instanser,
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som formulerar de övergripande målen, och kommunerna, som ska förverkliga

målen, är nödvändig om resultat ska uppnås inom rimlig tid.

Ansvaret för transportinfrastrukturen ligger huvudsakligen på statliga organ, medan

kollektivtrafiken till stor del sköts av huvudmän på regional nivå och markanvänd-

ningen regleras av kommunerna. Denna uppdelning av ansvaret gör det svårare att

samordna insatser inom de olika områdena. En helhetssyn och medvetenhet om ef-

fekter av åtgärder på andra områden är emellertid nödvändig om miljöförbättringar

ska kunna nås utan alltför stora uppoffringar.

Den traditionella sektorsuppdelningen av kommunernas förvaltning kan försvåra

eventuella strävanden att samordna planeringen av bebyggelse och transporter. I

tillämpningen av TRÅD i Borlänge har man tagit med alla faktorer utom lokali-

seringsprincipen (se kapitel 7.3.1 "TRÅDSs riktlinjer"). Är det så att organisationen

för kommunplaneringen lägger hinder i vägen eller saknas helt enkelt kunskap och

motivation? Även inom transportsektorn finns en stark sektorisering som har

försvårat samverkan mellan de olika transportslagen.

Tendensen går nu mot en annan typ av samhällsbyggande där individerna ska kunna

välja skola, barnomsorg etc på ett friare sätt än tidigare. Oavsett vilka fördelar eller

nackdelar detta har på andra områden, måste man konstatera att det leder till ökat

resande och större bilberoende, än om planeringen inriktar sig på att försörja alla

med denna typ av service nära bostaden eller arbetet.

En del av transportproblemen kan lösas på andra sätt än genom åtgärder inom

transportsektorn:

Genom att tillhandahålla arbeten och fritidssysselsättning där bostäderna finns skulle

resandet kunna reduceras, åtminstone teoretiskt. Å andra sidan har människor

genom historien troligen ägnat ungefär lika lång tid per dag åt att förflytta sig och

detta tycks gälla även internationellt (Vilhelmsson, 1988).

Informationsteknologin borde kunna spela en större roll än vad den har gjort hittills.

Dataförbindelser och bärbara datorer skapar förutsättningar för många yrkes-

grupper att förlägga en dags arbete i veckan hemma. Även filialkontor blir möjliga

när goda förbindelser per dator kan upprättas mellan huvudkontor och filial.

Eftersom vi människor alltid anpassar oss till nya förutsättningar, ibland på

oväntade sätt, kan åtgärder inom ett område få både positiva och negativa effekter

inom helt andra områden.
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12 FORSKNINGSOMRÅDEN

Mycket forskning har utförts och mycket pågår på flera håll i världen om vad som

avgör mängden transporter och fördelningen på olika färdmedel. Man kan se flera

vanliga angreppssätt:

- beräkningar med hjälp av befintlig statistik om städer, om deras energi-

förbrukning och resmängder

- teoretiska beräkningar på förenklade stadsmönster

- modeller för optimering av lokalisering

- studier av bostadsområden med avseende på resvanor, avstånd, trafiknät m m

VTlIs miljöforskning behandlar idag framför allt transportmängder, körmönster,

emissionsfaktorer, buller och avgaser samt ekonomiska styrmedel. Det över-

gripande syftet med den forskning som nu planeras, är att bidra till att finna metoder

för utveckling av ett miljöanpassat transportsystem som är hållbart på lång sikt.

Med en sådan målsättning blir det nödvändigt att gå till källan, dvs att gå in på

planering, lokalisering av bebyggelse och transportnät. Jämför med figur 1 på sidan

6. Systemanalys, som beskrivs i figur 6 på sidan 41, kan användas för att belägga

sambanden mellan olika faktorer som återfinns i figur 1 och för att optimera system

med avseende på vissa egenskaper.

På Tema vatten på Linköpings universitet pågår ett forskningsprojekt om miljö-

administration och opinionsbildning som väl kompletterar den inriktning VTls

forskning inom området skulle kunna få. Fyra problemområden har definierats som

lämpliga för ett samarbete mellan VTT och Tema vatten:

1. kartläggning av nuvarande förutsättningar (planering, lokalisering och transport-

nät) och transportfaktorer (transportalstring, färdmedelsval, fördelning på nät)

2. analys av de konflikter som finns inbyggda i den nuvarande markanvändningen

för transportsystemets infrastruktur, samt det sätt dessa konflikter hanteras på

för närvarande i lagstiftning, beslutsfattande och organisation, jämför med figur 6

3. framtagande av alternativa modeller för transportsystem där optimeringen gäller

bl a tillgänglighets- och miljömål, dvs hur man bäst åstadkommer ett miljö-

anpassat transportsystem samtidigt som man tar hänsyn även till andra aspekter

4. studier av opinionsbildning och medborgarinflytande i infrastrukturell planering i

städerna.

Att utarbeta nya modeller för transportsystem där samtidigt tillgänglighet, miljö,

trafiksäkerhet och eventuellt andra mål optimeras är en metod att angripa ovan-
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stående problemområden. Eftersom många hänsynstaganden måste göras i hante-

ringen av så sammansatta fenomen som städer, ger renodlade energi- eller utsläpps-

studier bara en fingervisning om i vilken riktning man skulle kunna gå. Denna

litteraturstudie har behandlat flera sådana undersökningar, och det är nu dags att ta

ett steg vidare.

Mera konkreta frågor att forska kring i anslutning till ovanstående resonemang kan

vara:

Vilka effekter har lagstiftning och regelverk på lokalisering och därmed indirekt på

transporter? Har även lagar som inte avser att behandla transporter effekter på

dessa?

Kommunala planerare besitter mycken kunskap inom området, men vad har de för

möjligheter att påverka resvanor och transportmedelsval medelst planering? Vilken

ny kunskap anser de sig ha behov av? Vilken motivation finns att försöka påverka

utvecklingen? Vilken rollfördelning finns mellan planerare och politiker?

Hur är rollfördelningen mellan kommunal, statlig och regional nivå? Vilka förut-

sättningar respektive hinder finns för samarbete mellan nivåerna? Hur skulle de stat-

liga målen kunna få större genomslagskraft i kommunerna?

Hur påverkas stadskärnan av begränsningar i biltrafiken? Vilka faktorer gynnar

detaljhandeln och kulturlivet i centrum? Finns det kompletterande åtgärder att vidta

för att centrum ska behålla sin dragningskraft trots begränsningar i biltrafiken? Vilka

metoder att begränsa biltrafiken är lämpligast? Hur kan man öka andelen kollektiv-

trafikanter, cyklister och gående under de förutsättningar som råder?

Undersökningar av människors önskemål när det gäller boende och kvaliteter i om-

givningen verkar vara en hittills ganska försummad aspekt. Under 70 - 80-talen

byggdes stora villaområden i utkanterna av städerna och många flyttade också ut till

landsbygden, speciellt till den stadsnära landsbygden. Dessa boendeformer var för

många ekonomiskt fördelaktiga p g a skattereglerna, men fanns det fler orsaker? En

allmän uppfattning råder att de allra flesta människor vill bo i villa utanför staden,

men är detta med verkligheten överensstämmande? Och om det är så, vad är det

som förorsakar denna längtan ut från staden?

Vilken betydelse skulle utvecklingen av telekommunikationerna kunna få? Varför

har telekommunikationerna hittills inte lyckats ersätta fysiska transporter så som

förväntats?
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