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Förord
Vid Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) bedrivs forskning om den
moderna spårvägen. Under våren 2001 initierades delprojektet ”Spårvägs-
systemens institutionella inramning – samordnad stads- och kollektivtrafik-
planering” inom forskningstemat ”Light Rail – Light Cost, del II”. I detta VTI 
meddelande avrapporteras delstudien. Resultat från projektet redovisas också i 
Nilsson (2002) och i Svensson och Nilsson (2003). Projektet har bedrivits i
samarbete med Norrköpings kommun.

Bildmaterialet publiceras med tillstånd från Johannes Nilsson (egna illustra-
tioner m.m. från utformningsförslaget), Jan Borek, Design Ateljé Borek 
(omslagsbild perspektiv Ljurafältet) och Hans Strandberg, BlomInfo AB 
(ortofoton, Norrköpings kommun).

Vi vill tacka Karin Elfström (Linköpings kommun), Thomas Lange (ÅF-
Infrateknik AB) och Birger Sandström (Boverket) för konstruktiv kritik och
kommentarer vid granskningsseminariet. Vi tackar också Anita Carlsson för 
slutredigeringen av rapporten. 

Linköping mars 2004 

Tomas Svensson 
Projektledare
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Integrerad planering och kollektivtrafik – Ny spårvägslinje i Norrköping

av Tomas Svensson och Johannes Nilsson*

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95 Linköping 

Sammanfattning
Runt om i Europa diskuteras hur kollektivtrafikens konkurrenskraft ska kunna 
förbättras i lokala och regionala transportsystem. Ökande marknadsandelar för 
kollektivtrafiken är en förutsättning för att målsättningarna inom transport- och
miljöpolitiken ska kunna realiseras. Det är tydligt att det inte räcker med att 
förbättra kollektivtrafiken som sådan. Det behövs även en tydligare helhetssyn i 
den lokala planeringen där trafik- och stadsplanering kombineras i integrerade 
koncept som utnyttjar potentialen i båda planeringsområdena för att gynna
kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Europeiska framgångsexempel visar att introduktion eller utbyggnad av 
spårväg i städer kan användas som ett effektivt medel för att förändra den urbana 
trafiken i den riktning, som anges av de allt ambitiösare målen i transport- och
miljöpolitiken, och för att i bred mening skapa attraktivare städer. I rapporten 
redovisas hur ett sådant integrerat angreppssätt har använts för att ta fram ett 
utformningsförslag för en förlängning av spårvägssystemet i Norrköping till 
Navestad/Ensjön. Rapporten innehåller också en diskussion av vilka faktorer det 
är som avgör kollektivtrafikens position i stadstrafiken och hur kollektivtrafikens 
attraktionskraft kan förstärkas av en mer samordnad trafik- och stadsplanering. 

Utformningsförslaget baseras på integrerad planering, dvs. transportrelaterade 
åtgärder (trafikplanering) och bebyggelserelaterade åtgärder (stadsplanering)
används i integration för att ge ett förslag på en så attraktiv helhetslösning som
möjligt. Den nya spårvagnslinjen ska kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt
resealternativ i staden för de relationer som berörs, men projektet ska också 
användas som stadsförnyelseprojekt och skapa attraktivare stadsmiljöer längs med
linjesträckningen. Detta innebär att den potentiella marknaden för resor med
linjen utökas och förtätas. Spårvägens marknadsposition kommer att förstärkas 
genom att förutsättningarna för biltrafik och bilparkering påverkas genom 
regleringar/prioriteringar och transformeringar av gaturum.

Studiens ambition är att fokusera på projektets potential. Detta bör genomföras 
i planeringsprocessen som ett förstudiemoment. Givetvis måste mer detaljerade 
utredningar genomföras av tekniska och ekonomiska förutsättningar, men det är 
centralt att det också finns en utförlig belysning av vision och potential med i det
framtida beslutsunderlaget, inte minst för kommunikationen med stadsinnevånare 
och andra intressenter. 

Utformningsförlaget är strukturerat efter de stadsdelar och knutpunkter som 
kommer att beröras av linjedragningen. Först görs en redogörelse av hur det ser ut 
idag på de olika platserna, dvs. vilka förutsättningar förslaget måste utgå från, 
därefter presenteras utformningsförslaget. Utformningsförslaget illustreras med
hjälp av planritningar och perspektivskisser.

* WSP Samhällsbyggnad
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Om Norrköpings kommun väljer att bygga ut spårvägen i staden kan man räkna 
med en större andel resande med kollektivtrafiken. Erfarenheterna från städer där 
man övergått till en modern och attraktiv spårväg, visar att kollektivtrafikens 
andel av det totala resandet ökar. En ersättning av dagens busslinje till Navestad
med utformningsförslagets spårvägsdragning medför att kollektivtrafiken får ett 
ökat resande. Under år 2001 hade busslinjen till Navestad drygt 1 800 000
påstigande. En ökning med 20 % skulle innebära ca 350 000 ytterligare 
påstigande. Skulle sträckan i ett senare skede förlängas till Söderköping, som har
stor pendlingstrafik till Norrköping, kan dessa siffror höjas kraftigt. 

Med den bebyggelseförtätning som förslaget medger ökar resandeunderlaget. 
Samtidigt är det relativt lätt att transportförsörja områdena längs denna sträcka. 
Många människor har nära till hållplatserna, eftersom denna del av staden är av
bandstadskaraktär. Idag bor drygt 20 000 personer i de stadsdelar som berörs av 
utbyggnaden. I förslaget tillkommer 450–500 nya lägenheter med närmare 1 500 
personer som kommer att få tillgång till systemet och därmed bredda den 
potentiella marknaden för spårvägen. Även nya arbetsplatser tillkommer och fler
människor får bättre tillgänglighet till Hageby centrum, vilket ger ytterligare 
ökningar av resandeunderlaget. 

Stängs biltrafiken av vid Kristinaplatsen och spårvägen går på egen banvall och 
prioriteras i korsningar, ger det tidsmässiga fördelar för spårvägen. Jämförelser av 
restider med dagens buss och med framtida spårväg från Söder Tull till Hageby 
och Navestad har beräknats. Tiderna visar att med dagens buss tar det 8 minuter
till Hageby och 13 minuter till Navestad från Söder Tull. Spårvägens restid blir 
5 minuter till Hageby och 8 minuter till Navestad. Kapaciteten är dessutom högre
i en spårvagn än i en buss. Spårvagnen kan ta 150–200 personer medan bussen tar 
60–70 personer och upp till 100 personer i en ledbuss. 

Det finns goda möjligheter att förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft i 
svenska städer och använda kollektivtrafiken för att skapa attraktivare
stadsmiljöer. Men detta förutsätter att städerna utformas på ett sådant sätt att 
kollektivtrafikens starka sidor kommer till sin rätt.
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A tramway line extension in Sweden – integrated town and traffic planning 
in local practice

by Tomas Svensson and Johannes Nilsson*

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95 Linköping  Sweden

Summary
Introduction
In Sweden, as in most western European countries, the political system has been 
very ambitious and innovative when establishing new targets for the 
environmental and transport policy in the latest decades. However, there is a 
growing awareness that the formulation of targets and subsequent target levels 
and ambitions is somewhat out of line with the actual situation. The time has 
come when it is necessary to support the targets with new and more forceful 
political measures and procedures, or to reformulate the targets.

Most of the problems with the transport system concern the traffic situation in 
cities, e.g. congestion, exhaust and noise emissions, safety, encroachment,
accessibility, and are closely related to traffic with the private car. The strong
trend towards more car traffic in cities threatens the realisation of almost every
transport policy goal. One strategy to mitigate this problem is to increase the
travel by public transport, at the expense of the private car. 

However, it is not an easy task to improve the competitiveness of public 
transport with only traditional system internal measures, e.g. fares, vehicle design, 
comfort, safety. There is a strong assumption that efficient public transport 
systems demand a supportive and integrated urban planning. Measures such as car 
restrictions, traffic priorities, high densities in residential areas, “anti-sprawl” 
policies etc., are important if the target is to create a more competitive alternative
to the private car in urban settings. In Sweden there is a growing awareness at the
national political level that integrated planning is a measure that must be used to 
reach the targets associated with the very ambitious environmental and transport 
policy.

Integrated planning supporting public transport
The authorities responsible for the development in the relevant sector are the road 
administration and the building and planning agency. Both governmental bodies 
agree upon the problems of the present system. The means of control and 
incentives are weak and too few, the national targets are difficult to interpret and
translate into local action, the coordination in and between different levels and 
sectors in the political and planning system is weak, management by objectives 
demands new methodologies and description patterns which are still not fully 
developed, and there is a general lack of knowledge.

The national road administration has launched the so called four steps model in 
order to reduce the amount of traffic inducing capacity investments in the national 
road network. The first step focuses on changing the need for travelling and the 
choice of travelling mode, e.g. mobility management measures. The second step 

* WSP Civil
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focuses on increasing the capacity utilisation of the existing road network.
Capacity investments are considered only if the first and second steps are not 
enough to solve the problems. The third step deals with improvements and minor
reconstructions, and the fourth and last step deals with investments in new 
capacity and major reconstructions projects. It is a major challenge to implement
this new kind of thinking on a system wide basis. 

As a consequence of tradition and historical legacy the local level in Sweden
has a formal monopoly in land use planning regulated by law. The regional 
governmental bodies, i.e. county administrative boards, have some powers to 
revoke local plans that are clearly against the realisation of relevant policy targets. 
However, these powers are seldom used due to costly and lengthy administrative
procedures with unclear and uncertain outcomes.

The local authorities are obliged to produce master plans describing the land 
use strategy and other relevant issues. But the master plans are sometimes
superficial and do not deal with unpleasant priorities such as between 
environment and transport. The actual planning decisions are put forward by 
detailed plans dealing with small areas and short-term issues. It is not uncommon 
to see planning decisions regarding for example retail establishments that are in
direct opposition to the rhetoric in the master plans, despite the fact that it is the
same political body which approves both. 

One difficulty with these procedures and system failures is the potential to
support public transport with a more integrated planning approach. This support 
can only be powerful if it is launched on the strategic level and situated as an 
integrated transport strategy in the master plan, perhaps in the same way as Local 
Transport Plans in Great Britain and Plans Déplacement Urbains in France. The 
political discussion in Sweden deals with this issue but there is still a long way to 
go.  One example of the difficulties on the local level is the gap between 
traditional technical traffic planning and architectural town planning performed by 
professionals from different disciplines and traditions with different 
methodologies and approaches. 

Integrated planning and a tramway line extension 
The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) is conducting 
research about modern tramways, and in many other fields of inquiry with 
transport relevance. The Institute was approached by officials from the local 
authorities in the middle-sized Swedish city of Norrköping in the autumn of 2001. 
The city commissioned VTI to perform a development project concerning the 
design of an extension of the existing tramway system. This extension has been on 
the local political agenda for several decades but a sequence of political quarrels
and disagreements had turned the extension issue into a dead end. 

VTI soon realised that the stumbling block was a short-sighted tendency to 
conceptualise the extension as a traditional transport solution to a transport
problem, disregarding the potential to expand the approach and investigate the 
opportunity to use the extension as a city renewal project. The cause of this 
“misconception” was the ubiquitous problems with coordination and cooperation
between local traffic planning on the one hand and town planning on the other. 
VTI could as a third party overcome this gap and formulate a proposal that 
strongly emphasized the necessity to couple traffic and town planning into a 
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proposal that is discussed below. But let us first consider some facts about the city 
of Norrköping and its tramway system.

The city of Norrköping and the tramway system 
Norrköping is a middle-sized Swedish city located 150 km south-west of 
Stockholm, the Swedish capital. Together with the neighbouring city of 
Linköping, Norrköping is the main concentration of activity in the dynamic East-
Gothia region with universities and high-tech companies such as one of the 
leading companies worldwide in the military aircraft industry, SAAB Aircraft.
Norrköping has about 123 000 inhabitants. Norrköping is one of only three cities 
in Sweden with tramways. Trams were once a common feature in many Swedish 
cities but lost the battle for the streets to motor traffic during the decades 
following the Second World War. The first trams in Norrköping were introduced 
back in 1904. The modern network contains two lines of 13 km tramway that is
operated with 23 vehicles with departures every 10 or 15 minutes in the daytime.
The modal share for public transport has been decreasing in Norrköping as in 
most Swedish cities. The decreasing share of public transport in Norrköping hides 
the fact that travel with the trams is increasing, but travel with buses decreases
even more and produce the negative outcome in total figures. The modal shares in 
the city are as follows: walking and cycling: 48%, public transport: 9%, car: 43%. 
The share of walking and cycling is high compared with other cities of the same
size in Sweden. The public transport system in Norrköping produces 28 000 trips 
on an average day which is equal to 100 trips per inhabitant and year. 

However, the tramway system is not complete. There is one missing link
between the central parts of the city and the districts in the south-east. This fact is 
well known and has from time to time occupied the minds of the politicians in the 
city for a long period of time. The extension was intensively debated in the late
1980s and the social democrats promised to build the line if they won the election 
in 1988. The social democrats lost the election and the extension was delayed 
once again. But in the last years of the 1990s the proposal regained its 
attractiveness and political viability. The reason was the increasing ambitions
regarding targets for the environmental and transport policies, as discussed above.

Methodology and approach in the project – determine the potential of 
tramway systems in cities 
The proposed extension is a 4.3 km tramway which ends in the city district
Navestad/Ensjön. The investment in the transport infrastructure was calculated at 
approximately 20 million euro. The underlying idea for the entire project was to 
investigate the full potential of the extension if the investments in transport
infrastructure were supported in full by matching investments in other areas, 
preferably new buildings for mixed use, rebuilding of existing ones and 
transformations of streets, parking lots, open spaces, parks etc. The ambition was
to create a more attractive and liveable city. The “normative” ingredients can be 
sorted around keywords such as mixed-use development, less motor traffic, 
increased safety and security, better environment, less “confused space”,
improved aesthetic and architectural design. 

The first step was to identify and exactly establish the configuration and the 
geographical placement of the tramway track. It was important to perform this 
step carefully. All other components in the proposal are dependent on, and related 
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to, the actual track in a physical sense. This part of the project involved a great
deal of fieldwork and inspections on the actual sites. The parts of the city that are
located around the proposed tramline were carefully scrutinized. The focus was on 
actual problems today and the use of the tramway in such way as to improve the 
districts in a broad sense. However, this could not be done without several
contacts and discussions with planners, landlords, inhabitants, shopkeepers, real 
estate companies, retailing companies, firms of different kinds etc. The area 
around the tramline was then divided into seven sites. These sites were the focus 
of the main investments proposals in addition to the actual track. 

The next phase of the project was to develop the design proposals for the seven 
different, but connected, areas. The aim of the proposal was to highlight the full 
potential and possibilities for city renewal enabled by the tramway extension. It 
was considered very important that the full potential were put forward and
discussed before attention was given to obstacles, limitations and stumbling
blocks. Unfortunately, our own experience and results from research on local 
traffic and town planning clearly show that this visionary analysis centred around 
potentials and possibilities is in most cases not carried out at all.

The presentation of the proposals was taken care of by means of a document
with a layout and design identical to regular local planning documents in Sweden. 
All areas and subsequent design proposals were presented with the same structure 
and approach. The first section presents facts, figures and problems which are 
specific to the area in question. The proposals and suggested renewal projects are 
then discussed in the following section. A substantial part of the project budget 
was devoted to the production of illustrations, sketches and perspectives. By using 
planning and architectural competence it was possible to illustrate the proposal in 
the same way as a regular plan in the city’s ordinary planning procedures, which 
is important for legitimacy and communication purposes.

The proposal contains 500 new apartments, which have the potential to 
function as new dwellings serving around 1 500 individuals. The new residences
are made possible by new buildings and an increased density. Around 22 000
individuals will have their houses in close proximity, i.e. within a short walking
distance, to the new tramline. New workplaces and a better adaptation to retailing
and other service facilities will also increase the demand for travelling with the
tramway. The travel time to the city centre will be reduced by approx. 60%,
compared with the coaches operating the connections at present. The city districts 
surrounding the proposed extension resemble the “linear city” identified in the 
literature as ideal to be served by high-capacity public transport systems. It is 
therefore clear that the tramway has a substantial potential to enlarge the market
for public transport in the area and to change the modal split in a way that is more
in line with the policy targets concerning sustainability.

The proposal was very well received by the local authorities in Norrköping.
The city council voted on the proposal and decided to take the plans further and 
investigate the prerequisites for actual implementation of the tramway extension. 
The Swedish government has also decided to back up the project with government
grants for investments in five new modern trams. There are also good prospects 
for governmental subsidies attached to the track investment. Two leading real 
estate companies have decided to embark on the largest renewal projects in the 
proposal, building new residential areas and mixed-use developments. The design 
proposals put forward by the companies are identical to the ones in the project 
discussed in this report.  It is clear that the design proposal, i.e. the outcome of the 
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project, injected new energy into the extension project and caused a change in the 
way the extension was viewed and conceptualised. The project can be seen as a 
bridge between traffic planning and town planning in general and was in this 
respect faithful to the original outlines and initiatives.

Conditions for integrated planning in Swedish cities – conclusion and 
final discussion 
The purpose of this section is to use the experiences from the project presented
above and to discuss the prerequisites for a more integrated approach in local 
planning in Swedish cities. As stated above, integrated planning is seen as a 
necessary measure and a consequence of higher ambitions about sustainability and 
other issues in transport and environmental policies. In the latest white paper from
the government integrated planning is described as something that is unavoidable 
if public transport shall increase its competitiveness and modal share in urban
transportation. There is, however, a shortage of ideas of how to do this in practical
terms when integrated planning is conducted on the local level. There is a lack of 
approaches, methodologies, measures and procedures. This statement does not 
rule out the fact that there are many good examples in Sweden that deserves to be 
high-lighted. Examples are the new city districts in Stockholm based on the new
tramway (Hammarby Sjöstad), and the extension of the tramway network in 
Göteborg with high ambitions concerning city revitalisation, environmental
improvements, and the competitiveness of public transport.

If Sweden is compared with other western European countries it is clear that 
the relatively high degree of self-government for cities and municipalities is a 
factor that distinguishes the Swedish planning and political system. However, 
there is no reason to transform the constitution to establish integrated planning as
a primary tool in land use, town and traffic planning. It is undoubtedly a problem
that many towns and cities are too small in an administrative sense. The fierce 
fight between cities to “win” traffic generating out-of-town establishments in
retailing is one highly questioned ingredient of the present system. There are more
examples of similar zero-sum games that threaten the realisation of the relevant
policy targets. But the insight that administrative geographical areas which are too
small are a serious problem is widespread and a change is in the political pipeline. 
Larger and fewer municipalities, with towns and cities, will revitalize the former
regional level and enhance integrated planning and management by objectives 
with the focus on transportation and environmental issues. 

But this institutional reform within the existing constitutional structure is
probably not enough. Some kind of a more powerful external pressure on the local 
authorities and political bodies is necessary. The easiest way for the central 
government to progress in this issue is of course to use financial resources and the 
ordinary budgetary process. The funding of investments and other measures in 
urban transport systems demands to some extent funding through governmental
grants. The development of the transport system in cities is dependent on projects
managed and financed by the national administrations responsible for the 
infrastructure. Some measures and investments are taken care of by local agencies
using funds from the local budgets. The central government, through its agencies, 
also uses funds to create incentives for the local authorities to embark on projects
and measures derived from the national policy agenda. The problem is that this 
latter kind of funding is rather marginal, short-sighted and not attached to a 

VTI meddelande 964 11



consistent strategy. The financial and funding structure is unfortunately not 
integrated enough if management by objectives is the prevailing principle. There 
are therefore strong arguments in favour of discussing the possibilities to use an 
approach similar to Local Transport Plans in the UK and Plans de Déplacement
Urbains in France, i.e. targeted funding attached to a comprehensive transport 
plan dealing with all relevant issues and consistent with actual policy 
formulations.

Experiences from France and the UK, as well as from other countries in Europe 
such as Germany, the Netherlands and Switzerland, clearly indicate that this form 
of external pressure also produces organisational changes. Integrated planning 
demands some kind of cross-sectional project organisation with representation 
from stakeholders outside the regular administration.

The project discussed in this report did perform activities which are not
performed in the ordinary planning process at present. The work in the project 
could be done without considering the barriers between different professionals 
and responsibilities in the local administration. Therefore, the work could focus 
on possibilities and potentials. This is certainly not the same as downplaying 
actual problems and obstacles that also must be considered. The project was quite 
aware of this later phase, but it is of the utmost importance that the full potential 
of different projects and measures is analysed in the planning and political 
process, not least for the sake of democracy and communication between the 
authorities and the inhabitants. There is an urgent need in Sweden to improve the
strategic dimension in town and traffic planning and to situate all components in a 
comprehensive and transparent framework. The city as a geographical entity must
define the scope of action. Integrated planning and management by objectives 
demands a change in precisely that direction.
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Det kan konstateras att vi idag upplever något av en ny urbaniseringsvåg, vilket 
framförallt återspeglas i det faktum att huvuddelen av den ekonomiska
utvecklingen äger rum i stadsområden, samtidigt som den ekonomiska aktiviteten 
i mer glest befolkade områden inte är lika intensiv. Orsakerna till denna
utveckling är mångfacetterade och svårfångade och kan bl.a. återfinnas i den 
pågående strukturomvandlingen av näringslivet till förmån för tjänsteintensiv
kunskapsproduktion samt universitets/högskoleväsendets centrala roll i den 
regionala ekonomin. Andra faktorer av betydelse är den internationella 
ekonomiska integrationen som till stora delar kanaliseras genom sammanlänkade
stadsområden samt preferensförskjutningar i de yngre generationerna som 
påverkar livsstilar, karriärval och boendeformer och som ökar städernas 
attraktionskraft ytterligare.

Den pågående utvecklingen är till stora delar positiv och har gett ekonomisk
utveckling och tillväxt förnyad fart, men har samtidigt skapat problem för
städernas transporter som har visat sig vara svårhanterliga. En stor del av 
trafikarbetet utförs i städer och de typiska problemen för vägtransportsystemet
framträder tydligt i stadsregioner; allvarliga personskador genom trafikolyckor, 
bristande tillgänglighet för oskyddade och skyddade trafikanter, funktions-
hindrade barn och äldre samt problem med buller och luftföroreningar. Andra 
centrala problem är den trängsel som genereras av den relativt sett kapacitetssvaga 
personbilstrafiken, transportsystemets markanspråk generellt och påverkan på 
stadsbilden. Analytiskt svårfångade, men för invånarna helt centrala, värden som
stadens ”skönhet, trevnad och trygghet” påverkas negativt av transportsystemets
nuvarande utvecklingstendenser.

Dessa problem beror i hög grad på utformningen av städernas transportsystem
och en svag integration mellan transportsystemen och bebyggelsens utformning
och lokalisering, vilket sammantaget utgör ett hot mot städernas miljö, vitalitet 
och långsiktiga attraktionskraft. Detta gör att samhällets mål för transport-
systemets säkerhet, miljöpåverkan, tillgänglighet och långsiktiga hållbarhet
förutsätter en förändring av städernas transportsystem för att kunna realiseras. 
Regeringen beskriver i den senaste infrastrukturpropositionen (Infrastruktur för ett 
hållbart transportsystem, prop. 2001/02:20) hur den bristande integrationen mellan
bebyggelse- och trafikplanering på lokal nivå försvårar möjligheterna att uppnå de 
nationella mål som finns för transportsektorns utveckling. Regeringen framhåller
att en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken är en förutsättning för 
omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

I verkligheten har resandet med den lokala och regionala kollektivtrafiken
stagnerat markant under det senaste decenniet, samtidigt som biltrafiken har ökat.
Alla prognoser pekar mot en ytterligare försämrad marknadsandel för 
kollektivtrafiken. Regeringen vill därför sätta in åtgärder för att bryta denna trend. 
Utöver den långsiktiga hållbarheten framhåller regeringen kollektivtrafikens 
betydelse för: 

- välfärd, regional utveckling och jämlikhet
- fördelningspolitisk betydelse pga. enda alternativ för många resande-

kategorier

VTI meddelande 964 13



- regional ekonomisk tillväxt och sysselsättning, framförallt genom att knyta 
samman lokala arbetsmarknader

- lokala miljö- och hälsoproblem i tätorter.

Det finns således ett stort behov av att utveckla nya kollektiva transportsystem
och att reformera kollektivtrafikens funktion och organisationsstruktur.
Regeringen konstaterar vidare att de senaste decenniernas tätortsutveckling har 
karaktäriserats av en utspridning av bebyggelsen och en minskad befolknings-
täthet. Detta har, enligt regeringen, i stort sett skett på bilismens villkor och
kollektivtrafikens möjligheter att åstadkomma en god transportförsörjning har 
därmed kraftigt försvårats. För att utveckla de kollektiva transportsystemens
konkurrenskraft måste därför åtgärder sättas in för att förändra planeringen i 
riktning mot en mer integrerad transport- och bebyggelseplanering.

Mot bakgrund av denna problematiska utveckling tillsatte regeringen en
offentlig utredning i maj 2001, Kollektivtrafikkommittén, ”med uppgift att utifrån
ett konsument- och helhetsperspektiv identifiera, analysera och beskriva
kollektivtrafikens problem och möjligheter, formulera mål och visioner samt
föreslå förändringar av organisation, regelverk och dylikt av betydelse för 
kollektivtrafikens utveckling och ett ökat kollektivt resande” (citat ur
utredningsdirektivet).

Kollektivtrafikkommittén överlämnade sitt slutbetänkande ”Kollektivtrafik
med människan i centrum” (SOU 2003:67) i juni 2003. Kommittén framhåller att 
den fysiska planeringen och markanvändningen har en avgörande inverkan på 
möjligheterna att åstadkomma en konkurrenskraftig kollektivtrafik. Städer och 
tätorter måste byggas på ett sådant sätt att kollektivtrafiken får en framskjuten
position i transportsystemet (SOU 2003:67, sid. 267 ff.). För att detta ska kunna 
förverkligas måste samordningen öka mellan olika nivåer och sektorer i 
planeringsprocessen.

Det pågår också ett omfattande arbete på myndighetsnivå att finna former för 
hur den mer integrerade planeringen ska bedrivas och vad den ska innehålla. 
Boverkets omfattande bok ”Stadsplanera – istället för trafikplanera och bebygg-
elseplanera” (Boverket, 2002) är central i sammanhanget och utvecklingsprojektet 
”TRAST” (Trafik för en attraktiv stad), som drivs av Vägverket och Svenska 
Kommunförbundet, har också målsättningen att verka för ett mer integrerat 
angreppssätt i den lokala trafik- och stadsplaneringen.

1.2 Syfte
Rapportens syfte är att dels diskutera hur stads- och trafikplanering kan samverka
för att gynna kollektivtrafikens konkurrenskraft, dels att redovisa ett konkret 
utformningsförslag för spårväg till Navestad/Ensjön i Norrköping som baseras på 
integrerad stads- och trafikplanering.

1.3 Metod och perspektiv 
Diskussionen av integrerad planering utgår från valda delar av den internationella
litteratur som finns inom området. Denna litteratur är omfattande och svår att
avgränsa och det har därför inte funnits möjlighet att inom projektets ramar
genomföra en fullständig state-of-the-art studie. Vi har valt att göra några nedslag 
i den litteratur som diskuterar kollektivtrafikens utformning i de städer som kan 
sägas vara relativt sett framgångsrika, i den meningen att kollektivtrafikens
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marknadsposition är förhållandevis stark och som dessutom belyser sambanden 
mellan transportsystem, markanvändning och bebyggelsestruktur. 

Utformningsförslaget i Norrköping har arbetats fram i samarbete med
Norrköpings kommun och kan ses som en förstudie för de utredningar som 
genomförs i den ordinarie planeringsprocessen. Utformningsförslaget, som även
presenteras i Nilsson (2002), är fokuserat på hur spårvägens potential kan 
användas tillsammans med övrig markanvändning för att skapa en attraktivare 
stadsmiljö.

Diskussionen i rapporten är i huvudsak normativ. Den grundläggande 
frågeställningen som diskuteras är hur stads- och trafikplanering kan utformas för
att gynna kollektivtrafikens konkurrensförmåga. Målsättningen är att öka 
kollektivtrafikens marknadsandel i städer. Vi kommer framförallt att diskutera
strategier och bredare åtgärdsprogram för att åstadkomma detta i ett långsiktigt 
perspektiv, med fokus på sambanden mellan transportsystem och markan-
vändning. Rapporten diskuterar hur svenska städer och regioner kan göra för att 
öka resandet med kollektivtrafiken, men innehåller inte någon analys eller 
beskrivning av den svenska kollektivtrafikens aktuella situation. 

Dessa strategier måste också omsättas i konkret taktik som förutsätter en 
betydligt mer preciserad sammansättning av åtgärder, valda med utgångspunkt 
från bl.a. effektsamband, ekonomiska värderingar och utfall av objektanalyser. 
Rapporten kommer att behandla dessa områden översiktligt och i avsnittet om
fortsatt forskning. 

1.4 Disposition 
Efter inledningskapitlet följer ett avsnitt om konkurrenskraftig kollektivtrafik i 
städer. Kapitlet baseras på empiriska fallstudier av ett antal städer runt om i
världen där kollektivtrafiken har förhållandevis stor betydelse för person-
transporterna. Avsnittet fokuseras på de faktorer som kan bidra till att förklara 
kollektivtrafikens konkurrensförmåga.

I kapitel tre avgränsas diskussionen till hur kollektivtrafiken ska kunna göras 
mer konkurrenskraftig gentemot privatbilen i lokala transportsystem med hjälp av 
samordnad planering. Diskussionen baseras på de resultat som tagits fram inom
ramen för ett par större aktuella forskningsprojekt inom området. Dessutom 
diskuteras ett par konkreta initiativ för att förändra planeringsprocessen i riktning 
mot en ökad samordning och integration, hämtade från Frankrike och 
Storbritannien.

I kapitel fyra följer sedan presentationen av hur den nya spårvägslinjen i 
Norrköping till Navestad/Ensjön kan utformas som ett stadsförnyelseprojekt. 
Investeringen i transportsystemet kombineras med andra understödjande åtgärder 
för att skapa en attraktivare stad och en konkurrenskraftigare kollektivtrafik. 
Metod, perspektiv och struktur för utformningsförlaget diskuteras i inledningen av 
kapitlet.

I det avslutande kapitlet diskuteras några tänkbara inriktningar för den fortsatta 
forskningen och utvecklingen. Syftet med den forskningen är i första hand att 
medverka till kunskaps- och beslutsunderlag som kan användas på lokal och
regional nivå i trafik- och stadsplanering som strävar efter att öka kollektiv-
trafikens marknadsandel.
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2 Konkurrenskraftig kollektivtrafik i städer 
2.1 Anpassning av kollektivtrafik och stadsform 
Även om problembilden till stora delar är densamma i hela världen, fallande 
andelar för resande med kollektivtrafik och stigande andelar för resande med bil, 
finns det ett antal städer som brukar föras fram som föredömen i den meningen att 
kollektivtrafikens position är relativt sett starkare i dessa städer än i de flesta 
andra som det är relevant att jämföra med. Ett möjligt angreppssätt för att kunna 
belysa vilka faktorer som gynnar förutsättningarna för konkurrenskraftig 
kollektivtrafik är att studera förhållandena i dessa städer med hjälp av fallstudier
och sedan försöka sammanställa de faktorer som kan förklara kollektivtrafikens
position på marknaden. En sådan studie presenteras i Cervero (1998). Studien 
baseras på fallstudier av städerna Stockholm, Köpenhamn, Singapore, Tokyo, 
München, Ottawa, Curitiba, Zürich, Melbourne, Karlsruhe, Adelaide och Mexico 
City.

Städerna delas in i fyra olika klasser efter huvuddragen i de strategier som, mer
eller mindre konsekvent, har använts för att ge kollektivtrafiken en framskjuten
plats i det lokala och regionala transportsystemet:

Adaptiva städer. Gruppen består av Stockholm, Köpenhamn, Tokyo och 
Singapore. Detta är städer som har använt sig av stora investeringar i spårburen 
kollektivtrafik för att styra exploateringsmönster och utbyggnad. Investeringarna 
har gjorts i fasen före den intensiva exploateringen av nya stadsdelar och
motiverats med syften som att bevara öppna grönytor mellan nya stadsdelar och 
att kunna producera förhållandevis billiga bostäder i nya stadsdelar som till stora 
delar försörjs av kollektivtrafik. 

Adaptiv kollektivtrafik. Det finns städer som till stora delar har accepterat en
utspridd exploatering med låg täthet, men som har utvecklat nya teknologier och 
system för kollektivtrafik som är konkurrenskraftiga trots att förutsättningarna är
bättre anpassade för biltrafik. Fallstudierna består dels av städer/regioner med
kollektivtrafik som baseras på teknologiska innovationer som TramTrain-systemet
i Karlsruhe, dels av städer som har utnyttjat organisatoriska innovationer som 
Mexico City där en stor flotta av privatägda minibussar av olika storlek spelar en 
avgörande roll för persontransporterna i stadsregionen. 

Städer med stark stadskärna. I två av fallstudierna, Zürich och Melbourne, har 
kollektivtrafiken utvecklats i symbios med utvecklingen av en stadskärna där
biltrafiken har begränsats till förmån för kollektivtrafik och gång-/cykeltrafik. 
Klassen består av städer som har använt investeringar i spårvägssystem för att
förnya och förbättra stadskärnan genom att använda spårvägssystemen som 
stadsbildande element integrerade i miljöer med gående och cyklister och
innerstadsbaserade verksamheter. Kännetecknande för dessa städer är att 
innerstaden har en stor andel av regionens samlade sysselsättning och är centrum 
för regionens detaljhandel. 

Hybrider. Städerna i de övriga fallstudierna klassificeras som hybrider, 
München, Ottawa och Curitiba. Detta är städer som har åstadkommit en balans
mellan intensiv exploatering längs med kollektivtrafikförsörjda korridorer och 
flexibla system för kollektivtrafik i mellanliggande områden med glesare
exploatering och utspridd bebyggelse. Kollektivtrafiken i München består av en 
mix av kapacitetsstarka pendeltågslinjer, spårvägslinjer i de mer centrala delarna
och matartrafik med bussar, koordinerade av en regional myndighet. I Curitiba 
och Ottawa har man byggt upp busslinjer med prioriterade bussgator i korridorer 
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och med en intensiv exploatering av markområden i närheten av busstationer 
(Cervero, 1998, sid. 5 ff.). 

Många städer i studien har traditionella spårvägssystem och det är av intresse
för den fortsatta diskussionen att sammanfatta vilka olika funktioner spårvägen
har i dessa städer. Spårvägssystem kan användas som innerstadscirkulatorer och 
svara för persontransporterna i stadskärnor och angränsande områden. Spårvägen 
kan integreras med gång- och cykeltrafik och dras fram i gågator och andra 
innerstadsområden där biltrafiken inte är tillåten eller är starkt begränsad. 
Spårvägen har i många städer blivit något av en symbol för en modern och 
attraktiv innerstad. Detta gäller i hög grad för de senare årens kraftiga utbyggnad 
av nya spårvägssystem i franska städer. I Frankrike har också investeringar i 
spårväg blivit den opinionsmässigt sett mest efterfrågade åtgärden för att begränsa 
biltrafik och parkering i innerstäder (Hylén and Pharoah, 2002). 

Spårvägens andra funktion är att svara för radiella transporter in till
stadskärnan. Ju längre linjer och större upptagningsområde, desto kapacitets-
starkare är systemen, från ”trams” och ”street-cars” över ”light-rail” och ”metro”
till ”heavy-train” i form av förorts- och pendeltåg. Gränser och definitioner mellan
olika typer av spårburna transportsystem är flytande. Utvecklingen av moderna
”DUO-system”, eller ”TramTrain”, innebär att funktionen som innerstads-
cirkulator och transportör i lokala och regionala korridorer kan integreras i ett och 
samma transportsystem. Vi kan också konstatera att Tvärbanan i Stockholm är
förhållandevis unik eftersom spårväg i regel inte används för tvärradiella 
förbindelser i områden utanför den egentliga stadskärnan eller innerstaden.

2.2 Framgångsfaktorer 
Cerveros fallstudier leder fram till ett antal faktorer som är betydelsefulla i 
förståelsen av vad det är som gör att vissa städer kan rubriceras som ”Transit 
Metropolises”, städer där kollektivtrafiken har stor betydelse för person-
transporterna. Nedan presenteras en sammanställning och diskussion av några av 
dessa faktorer (Cervero, 1998, sid. 402 ff.). 

2.2.1 Visioner och pro-aktiv planering 
I samtliga städer har den positiva utvecklingen för kollektivtrafiken initierats av
tidiga planer och visioner för hur staden ska utvecklas och byggas. Som
typexempel framhålls den s.k. Fingerplanen för Köpenhamn som lanserades 1947 
och ”Det framtida Stockholm”, den programförklaring inför kommande
generalplaner i Stockholm som togs fram under ledning av stadsplanedirektör 
Sven Markelius år 1945. Båda planerna bygger på samma planeringsprinciper. 
Grundhållningen var att de nya förorterna eller stadsdelarna skulle bebyggas så 
kompakt som möjligt i syfte att minimera transportavstånden inom stadsdelen,
som därför anpassades för cykel- och gångtrafik.

Ett högpresterande transportsystem i form av tunnelbana och/eller pendeltåg 
skulle ta hand om transporterna till och från de nya stadsdelarna lokaliserade i 
korridorer med stadens centrum som start- eller målpunkt. I Stockholm skulle den 
nya bebyggelsen byggas som ett ”pärlband” med stadsdelarna som pärlor och 
tunnelbanan som bandet. I Köpenhamn skulle den nya bebyggelsen växa ut som 
fingrar på en hand där innerstaden var handflatan (Svensson, 1998).

Genom att reducera de ”interna” transportkostnaderna skulle möjligheter
skapas att förse områdena med olika slag av service och göra de nya 
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stadsenheterna så självförsörjande som möjligt. Mellan fingrarna eller pärlbanden
reserverades stora ytor för grön- och rekreationsområden. Motsvarande 
planeringsprinciper återfinns i Ottawas ”Official Plan” från 1974 som lägger fast 
en öst-västlig axel som styrande för nya exploateringsprojekt, med ett 
högpresterande bussystem för transportförsörjningen längs med korridoren. 

Även om Stockholm och Köpenhamn inte har kunnat hålla emot det massiva 
tryck att exploatera områdena mellan kollektivtrafikkorridorerna, som uppstod 
under decennierna efter det att de ursprungliga planerna antogs, har den första 
visionen fortfarande en avgörande betydelse för städernas utformning och de 
relativt sett höga kollektivtrafikandelar som de båda städerna kan uppvisa. Detta 
beror till stor del på att den ursprungliga visionen också har påverkat senare 
generationer av generalplaner och andra planeringsinstitut. För att städerna ska 
kunna vara ”adaptiva” och byggas ut på ett sätt som är möjligt att effektivt
försörja med kollektivtrafik, måste planeringen vara pro-aktiv och sedan följa de 
initiala intentionerna.

2.2.2 Effektiva institutioner och regional styrning
Integration mellan transporter och markanvändning förutsätter en regional 
styrning och planering där de geografiska gränserna för det administrativa
ansvaret överensstämmer med de transportrelationer som i första hand utgörs av 
regionens pendlingsmönster. En framgångsrik metod för att koordinera 
kollektivtrafiken ur ett regionalt perspektiv är de ”Verkehrsverbund” som finns i 
Tyskland och Schweiz och i liknande former i många andra europeiska länder 
med trafikhuvudmännen som den svenska motsvarigheten.

Ett ”Verkehrsverbund” samordnar all kollektivtrafik i regionen och ansvarar 
för taxesättning, tidtabeller och linjenät. I Zürich bildades Züricher 
Verkehrsverbund år 1990 av Zürich kanton för att planera och koordinera 
tidtabeller och linjer, bestämma och integrera taxor, ansvara för marknads-
föringen, tillföra kapitaltillskott och administrera driftstöd till mer än 
270 kollektivtrafiklinjer inom ett geografiskt område på ca 2 300 kvadrat-
kilometer. I området utfördes kollektivtrafiken vid mitten av 1990-talet av två 
federala operatörer, två privata interkantonala järnvägar, två kommunala 
trafikföretag, två äldre inomkantonala järnvägar, 29 privata eller offentligt ägda
bussbolag samt sex specialiserade operatörer för färjor, bergbanor och linbanor. 
Som framgår av beskrivningen från Zürich innebär effektiva institutioner också att 
relationen mellan offentlig sektor och privata företag kan hanteras på ett sådant
sätt att förutsättningarna för kollektivtrafik gynnas. 

Framgången för paraplyorganisationer i form av ”Verkehrsverbund” pekar på 
vikten av att kollektivtrafiken i en region samordnas inte bara ur ett 
organisatoriskt perspektiv utan också i reell fysisk mening. Alla kollektivtrafik-
linjer integreras i ett komplementärt hierarkiskt system. Detta möjliggör
uppsamlings- och matartrafik och realisering av synergieffekter som förstärker 
kollektivtrafikens konkurrenskraft.

2.2.3 Starka stadskärnor och balanserad utveckling 
I alla städer där kollektivtrafiken är konkurrenskraftig är innerstaden, Central 
Business District, av avgörande betydelse för regionens ekonomi. Detta mäts i 
regel som innerstadens andel av regionens arbetsmarknad och andel av regionens 
försäljning inom detaljhandeln. Radiella förbindelser till högt exploaterade 
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innerstäder är kollektivtrafikens huvudmarknad beroende på det potentiella 
marknadsunderlaget och förutsättningarna att kunna konkurrera effektivt med den 
kapacitetssvagare personbilstrafiken.

”Urban Sprawl” och gles, utspridd bebyggelse anges ofta som det stora hotet 
mot möjligheterna att upprätthålla resandet med kollektivtrafik. Därför är det av
stor betydelse att stadens utbyggnad i hög grad kanaliseras till nya ”subcenters”
eller korridorer vid knutpunkter i kollektivtrafikens linjenät eller längs med
transportkorridorer. Om det redan finns ett tydligt linjenät, då främst i form av 
spårburen trafik, gynnas möjligheterna att kontrollera och koncentrera de
decentralisationstendenser som kännetecknar alla växande städer.

Men fallstudierna visar också hur viktigt det är att upprätthålla transportflöden 
i alla riktningar i kollektivtrafiksystemet. Ett för dominerande centrum skapar 
problem för kollektivtrafiken med hög belastning i rusningstid i en riktning och 
tomma returtransporter i den andra riktningen. Attraktiva subcentra i transport-
korridoren kan åstadkomma ett jämnare flöde som är lättare att hantera. Detta 
innebär också att det är i hela korridoren eller relationen som balans bör 
eftersträvas mellan olika resmål som bostäder, arbete, handel och fritidsaktiviteter.
Denna balans är lättare att uppnå än den som tidigare eftersträvades för varje 
enskild stadsdel, vilket utfallet av grannskapsplaneringen i Sverige visar 
(Svensson, 1998). 

2.2.4 Prioritet för kollektivtrafik och Urban Design 
Fallstudierna visar också tydligt vikten av att ge kollektivtrafiken prioritet på
biltrafikens bekostnad om man eftersträvar en konkurrenskraftig kollektivtrafik. I
Zürich och Ottawa tillämpas avancerade trafikstyrningssystem som med hjälp av 
signalreglering och reserverade körfält eftersträvar hög framkomlighet för 
kollektivtrafiken. Köpenhamn och Zürich har sedan flera decennier ökat utrymmet
för kollektivtrafik och gång-/cykeltrafik i de centrala delarna av städerna, och 
reducerat utrymmet för privat biltrafik. Sedan början av 1970-talet har bilfria 
innerstäder med gågator, spårvagnar och allt högre ambitioner för arkitektonisk
utformning, design och gatumöblering blivit viktiga symboler och konkurrens-
medel för europeiska städer som vill framstå som attraktiva och ekonomiskt
starka.

Münchens förberedelser för olympiaden 1972 kom att få många efterföljare.
München byggde om gatorna i hela innerstaden inför OS och investerade i ett helt 
nytt kollektivtrafiksystem med tunnelbana och förortståg tillsammans med
spårväg och bussar. Gågatuprojektet i innerstaden fastlade en helt ny
ambitionsnivå för innerstadens utformning där stadsrummets estetiska kvalitéer i 
bred mening prioriterades. Den bilfria innerstaden i München skulle symbolisera 
kärnan i den ledande staden i ett av Tysklands mest expansiva och välmående
områden och visas upp för världen i den uppmärksamhet som följde av de 
olympiska spelen (Nielsen, 1997). 

Direkta åtgärder som ska reducera biltrafikens hastighet och volym är 
förhållandevis vanliga i städer med stor andel resande med kollektivtrafik.
Singapore är något av ett extremfall med vägavgifter sedan en lång tid tillbaka 
och en mycket restriktiv reglering av bilinnehav med hjälp av importkontroll och 
licenser. Tokyo tillämpar en restriktiv hållning gentemot byggande av garage och 
parkeringsplatser. I de europeiska och nordamerikanska städerna, samt i Curitiba,
är hastighetsdämpande åtgärder, dvs. fysiska konstruktioner för att dämpa bilarnas 
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hastighet och minska utrymmet för biltrafik, tillsammans med parkerings-
restriktioner de medel som används i störst omfattning.

2.2.5 Sammanfattande diskussion
Diskussionen ovan som till stora delar är baserad på Cervero (1998), har stora 
likheter med andra studier som försöker besvara varför kollektivtrafiken i vissa 
städer har en mer framflyttad position än i andra (Pharoah and Apel, 1995 och 
Bratzel, 1999). Förklaringen består i regel av hänvisningar till förhållanden inom 
ett stort antal områden där det är helheten som avgör transportsystemets
utformning, funktion och konkurrensförmåga. Faktorerna kan bestå av allt från en 
långsiktig fysisk planering som strävar efter att anpassa utbyggnaden av staden till 
kollektivtrafikens förutsättningar, till trafik- och parkeringsregler utformade för
att minska biltrafiken och gynna kollektivtrafik och gång-/cykeltrafik. 

Att kollektivtrafiken i sig måste kunna uppfylla högt ställda krav på den 
”systeminterna” effektiviteten och att verksamheten tillförs tillräckligt med
resurser, kan ses som en självklar förutsättning. Faktorer som linjedragning, 
integration, frekvens, komfort, trygghet och hastighet måste befinna sig på den 
övre halvan av skalan. Detta innebär i sin tur att det måste finnas en organisatorisk
och institutionell struktur som förmår att producera ett sådant utfall. Men vad 
litteraturen framförallt visar är att dessa systeminterna kvaliteter också måste
backas upp av ”systemexterna” förutsättningar. Hit hör den fysiska planeringen av 
hur marken ska bebyggas och användas på kort och lång sikt, den generella 
trafikplaneringen av hur vägtransportsystemet ska utformas i fysisk och 
organisatorisk bemärkelse och ett stort antal direkta åtgärder som påverkar hur 
persontransporterna utförs med andra färdmedel.

Diskussionen av förhållandena i de olika städerna visar att det är den 
sammanlagda helheten som förmår att ge upphov till en konkurrenskraftig 
kollektivtrafik, och att alla städer har tillämpat en långsiktig och seg strategi som
kännetecknas av ”många bäckar små…” och inte av isolerade och storskaliga
symbolprojekt. Det är också ett faktum att den spårburna kollektivtrafiken, från 
förortståg till spårvagnar i innerstaden, ger en långsiktighet och säkerhet som 
gynnar kompletterande investeringar som kan utformas med kollektivtrafiken som 
förutsättning. Relevanta exempel är exploatering av stationsområden och 
uppgradering av innerstadsmiljöer. Andra förhållanden som bör uppmärksammas
är att det finns få exempel på att explicita och tydliga mål för färdmedels-
fördelningen inom ett visst geografiskt område, har haft något större utrymme i de 
studerade städerna och att städer i Schweiz, framförallt Zürich och Basel, där
nästan varje åtgärd som genomförs av de lokala och regionala myndigheterna
utsätts för en direkt efterfrågeavstämning i form av folkomröstning, kanske är de 
städer som har den bäst fungerande och mest omfattande lokala och regionala 
kollektivtrafiken i världen.
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3 Kollektivtrafik och integrerad planering 
3.1 Perspektiv 
Som framgår av diskussionen i föregående kapitel förutsätter en konkurrenskraftig 
kollektivtrafik att den som transportsystem betraktat förstärks av ett stort antal
åtgärder inom många olika, men angränsande, områden. För att knyta an till
regeringens problemdiskussion i inledningskapitlet: för att transport- och 
miljöpolitiska målsättningar ska kunna realiseras måste biltrafiken begränsas, 
framförallt i städer eftersom stadstrafiken uppvisar de mest problematiska dragen i 
ljuset av de politiska målsättningarna. Ökat resande med kollektivtrafik ska i detta
sammanhang mer ses som ett medel att nå dessa målsättningar, än som ett 
självständigt mål i sig. Genom att inrangera olika åtgärder efter denna 
övergripande målsättning är det lättare att hantera ”konflikter” mellan olika
åtgärder som egentligen strävar efter att ge upphov till samma resultat, men som 
kan motverka varandra vid felaktiga och för snäva tillämpningar. Ett typexempel
är förhållandet mellan hastighetsdämpande åtgärder i form av fysiska 
konstruktioner och busstrafik (Svensson och Hedström, 2003). 

Genom att ta del av sammanställningar av hur olika städer, regioner och länder 
har verkat för att åstadkomma begränsningar av biltrafiken, bl.a. genom att öka 
resandet med kollektivtrafik, ges ett stort antal möjliga åtgärder som kan användas
på olika nivåer och med varierande tidsperspektiv. Men det är knappast 
meningsfullt att bara sätta samman listor med tänkbara åtgärder. Frågan är istället
vilka åtgärder som ger den största effekten och vilken sammansättning av åtgärder 
som är den mest kostnadseffektiva. Detta utfall är till stora delar bestämt av i 
vilket sammanhang, var och när, åtgärdsprogrammen implementeras.

Med de förutsättningar som gäller för Sverige förefaller det som om dessa
åtgärdsprogram måste rymmas i den lokala översiktsplaneringen och bestå av 
något som kan kallas för en lokal transportstrategi eller lokal transportplan. De 
lokala transportplanerna måste samordnas på regional nivå och också drivas fram 
av nationella regelverk. En central aspekt är hur staten på den nationella nivån 
fördelar medel för att finansiera investeringar och andra åtgärder som påverkar de 
lokala och regionala transportsystemen.

Som anges i det första avsnittet i rapporten har också den svenska regeringen i 
propositionen ”Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem” (prop. 
2001/02:20) angivit att integrationen i planeringen måste öka, också på lokal nivå, 
om det ska vara möjligt att nå transport- och miljöpolitiska målsättningar.

”Investeringar i infrastrukturen bör planeras utifrån ett brett samhällsperspektiv
och samordnas med utvecklingen inom andra samhällssektorer. Senast 2010 bör 
fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för hur 
ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas
så att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och
resurssnåla transporter förbättras” (sid. 132). 

”Varje kommun skall ha en översiktsplan, som är ett strategiskt dokument som
visar samspelet mellan olika markanvändningsanspråk. I en översiktsplan ingår 
infrastrukturen både som planeringsförutsättning och som möjlighet. En aktiv
kommun kan använda en brett förankrad översiktsplan, som i sig saknar 
rättsverkan, som ett instrument för att ge ramar och villkor för kommunens
utveckling. Översiktsplanen kan även innehålla program och strategier för hur ett 
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varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur skall åstadkommas så
att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och
resurssnåla transporter förbättras” (sid. 133). 

Dessa formuleringar avser de långsiktiga sambanden mellan stadens fysiska 
form och transportsystemet. Detta är av stor betydelse för kollektivtrafikens
förutsättningar att kunna konkurrera med biltrafiken. Men vad som också borde
diskuteras i sammanhanget är betydelsen av att använda åtgärder som har effekter 
på medellång och kort sikt. För största möjliga sammanlagda effekt måste alla
åtgärder vara konsistenta, vilket kan underlättas om åtgärderna positioneras i en 
sammanhållen strategi för hur staden och dess transporter ska utvecklas och 
förändras.

Det finns en tendens att uppfatta den fysiska planeringen som avgörande för 
kollektivtrafikens position på marknaden på lång sikt. Detta är säkert helt korrekt, 
men det gäller att skapa en planeringsmodell och planeringsprocess som har olika 
planeringshorisonter inom ramen för en och samma plattform. För att 
åstadkomma detta måste kollektivtrafiken bli ett verkningsfullt medel som kan 
användas i trafikplaneringen på kort och medellång sikt.

Det finns en rad av åtgärder som används och som kan användas i ökad 
omfattning för att påverka kollektivtrafikens attraktionskraft. Flera av dessa 
åtgärder finns redan idag som medel i den ordinarie trafikplaneringen, andra 
åtgärder kan bli aktuella att också lyfta in i samma planering om den utvidgas i
den riktning som de sektorsansvariga myndigheterna efterlyser. Det är givetvis 
orealistiskt att förvänta sig att den långsiktiga planeringen ska kunna utvecklas i 
den önskvärda riktningen mot en högre grad av kollektivtrafikanpassning, om inte 
planeringen på kort- och medellång sikt också förändras i samma riktning.

3.2 Förutsättningar och innehåll 
Hur lokala transportstrategier ska utformas och hur kopplingen ska se ut mellan
trafikplanering och övrig markanvändningsplanering tilldrar sig ett växande 
forskningsintresse i Europa. I början av år 2000 avrapporterades EU-projektet 
”Integration of Transport and Land Use Planning – TRANSLAND”, som
koordinerades av Transport Research Laboratory i Storbritannien (Paulley and 
Pedler, 2000). Syftet med projektet var att identifiera exempel på hur effektiv
integrerad planering kan bedrivas, sammanställa state-of-the-art inom den 
relevanta forskningen och identifiera institutionella förutsättningar och hinder för 
integrerad planering och politik. Projektet skulle också vara framåtblickande och 
ge anvisningar för hur ”best practice” bör vara utformat inom området integrerad 
planering och vilken fortsatt forskning och utveckling som är mest angelägen. 

I slutrapporten anges följande punkter som en sammanfattning av den 
existerande kunskapen om hur integrerad planering bör bedrivas för att förändra 
urbana transportsystem i den riktning som anges av rådande transport- och 
miljöpolitiska målsättningar.

¶ Åtgärder för att påverka transporter och markanvändning är bara 
framgångsrika enligt de kriterier som kan ställas upp med utgångspunkt 
från målet om långsiktig hållbarhet (kortare resor och restid, lägre andel 
bilresor) om resandet med bil görs mindre attraktivt än tidigare. 
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¶ Ökad täthet i stadsbyggandet och mer av blandade funktioner (bostad, jobb, 
service) ger begränsade kortsiktiga effekter så länge som åtgärderna inte 
kompletteras med åtgärder som gör bilresande mindre attraktivt. 
Åtgärderna kan emellertid förväntas vara mycket viktiga på sikt eftersom
de möjliggör ett lägre bilberoende bland de boende i staden. 

¶ Transportpolitiska åtgärder som gör resande med bil mindre attraktivt är 
mycket effektiva om målet är att minska längden på de lokala/regionala 
resorna och reducera bilandelen. De positiva effekterna är dock beroende 
av att lokaliseringsmönstret i staden inte är alltför utspritt. Dessutom
innebär en starkt diversifierad arbetsmarknad och hushåll med flera som
förvärvsarbetar begränsade möjligheter att koordinera arbetsplatser och
bostäder för att minska pendlingsresornas längd. 

¶ Externa etableringar av stora detaljhandelsenheter och ”upplevelsecentra”
av olika slag ökar både bilresornas längd och andelen av alla resor som
genomförs med bil. Restriktiv planering som förhindrar (”push”)
etableringar av den typen är mycket mer effektiv än planering för ökad
täthet och funktionsblandning (”pull”). 

¶ Det finns inget exempel på att begränsningar av tillgängligheten för
biltrafik i innerstadsområden har påverkat innerstädernas ekonomiska
attraktivitet och bärkraft negativt, utom i de fall där massiva nyetableringar 
av externt belägen detaljhandel här tillåtits i samma fas. Det finns däremot 
en stor mängd dokumenterade fall där innerstadens ekonomi har gynnats 
avsevärt av ökade restriktioner för biltrafik. 

¶ Transportpolitiska åtgärder som har genomförts för att öka 
kollektivtrafikens attraktivitet har i allmänhet inte medfört någon större 
reduktion av andelen som utgörs av bilresande och bara begränsad 
exploatering/utveckling vid stationer/hållplatser, men har bidragit till
utglesningen av stadsbefolkningens boendemönster.

Den genomgång av kunskapsläget som redovisas av TRANSLAND visar att om 
man vill reducera andelen biltrafik i det urbana transportsystemet på kort sikt, så
måste åtgärder användas som påverkar biltrafiken direkt genom att göra resande 
med bil mindre attraktivt. Satsningar på en konkurrenskraftigare kollektivtrafik
bör förstärkas av åtgärder som försämrar bilens konkurrensförmåga. Men på lång 
sikt måste dessa åtgärder också följas upp och förstärkas av åtgärder som påverkar
markanvändning och bebyggelsestruktur och -funktion. Det är inom den 
sistnämnda medelsarsenalen möjligheterna finns att skapa en stadsstruktur som är 
mer transportsnål och, framförallt, mindre beroende av bilburna transporter.

Den ledande målsättningen för integrerad planering är att dels minska behovet 
av lokala och regionala transporter (från ”mobility” till ”accessibility”), dels att
öka andelen resande med kollektivtrafik och gång-/cykeltrafik. I TRANSLAND 
delades de tänkbara åtgärderna in i fem olika grupper: investeringar och utförande 
av transporttjänster, planering, reglering, prissättning samt information och 
informella beteendepåverkande åtgärder. För att nå så goda resultat som möjligt
måste dessa olika, men komplementära, åtgärder kombineras. Detta rör framförallt
relationen mellan investeringar, tjänster och planering å ena sidan och reglering, 
prissättning och information å den andra. De flesta åtgärder som investeringar och 
produktion av kollektivtrafiktjänster är inte tillräckliga i sig själva utan behöver 
kompletteras med förändrad prissättning och regleringar. Investeringar och fysisk 
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planering är de viktigaste medlen eftersom de krävs för att långsiktigt kunna 
minska transportbehoven. Det är bara dessa åtgärder som kan påverka mark-
användning, trafikinfrastruktur och resvanor på sikt, ”pull” åtgärder. De måste
dock kombineras med ”push” åtgärder i form av prissättning och regleringar som 
kan påverka exploateringsmönster/lokaliseringar av olika verksamheter och
effektivisera utnyttjandet av transportsystemet. Enligt TRANSLAND är det den 
valda kombinationen av åtgärder som är det centrala för måluppfyllelsen (Paulley 
and Pedler, 2000) Återigen, vad TRANSLAND framförallt kommer fram till är att 
med kraft framhålla behovet av väl sammansatta åtgärdspaket som på bred front 
kan påverka det urbana transportsystemets funktionssätt och effektivitet.

I en institutionell miljö som kan uppvisa stora likheter med den svenska, 
nämligen i Norge, genomfördes det stora forskningsprojektet LOKTRA, ”Lokal 
Transport og Arealpolitikk”, under perioden 1993–2000. Ramprojektet 
finansierade närmare 50 olika forskningsprojekt med en total budget på ca 
40 miljoner NOK. Projektet initierades av Samferdselsdepartementet i syfte att 
utveckla förståelsen för den lokala transportpolitiken i brett perspektiv för att 
därmed öka möjligheterna att realisera transportpolitiska målsättningar. Redan 
efter projektets inledande år framkom dock att ett sådant angreppssätt förutsätter
att sambanden mellan transportpolitiken och markanvändningspolitiken fokuseras
med transportinfrastruktur, person- och godstransporter som integrerade problem-
områden tillsammans med markanvändning och miljökonsekvenser (LOKTRA,
2000).

Nedan följer en översiktlig diskussion av LOKTRA:s slutsatser om vilka
åtgärder/styrmedel som bör användas/förändras i den lokala transport- och 
markanvändningspolitiken, om den faktiska utvecklingen av transporter i städer 
ska kunna förändras i den riktning som följer av de gällande politiska 
målsättningarna:

¶ Starkare restriktioner för utspridning av stadsbebyggelse. Långsiktiga yttre 
gränser för bebyggelsens utbredning och skydd av natur-, lantbruks- och 
rekreationsområden som inte är beroende av administrativa gränser.

¶ Förändrad lokaliseringspolitik. Offentliga och privata verksamheter med
behov av nya och större lokaler bör i första hand lösa detta i centralt 
belägna lokaliseringar. Ytkrävande och transportintensiva verksamheter
med tung godshantering bör lokaliseras utanför centrum- och bostads-
områden med anknytning till transportknutpunkter. Detta innebär en 
planeringsprincip som till stora delar är identisk med den holländska s.k.
ABC-modellen, med lokalisering efter transportbehov. 

¶ Mer förtätning genom att bl.a. utnyttja ”luckor” i befintliga områden.
¶ Använd vägprissättning och optimalt prissättande av kollektivtrafiktjänster

efter samhällsekonomiska principer. 
¶ Mindre investeringar i huvudvägar och i kapacitetsutbyggnad av lokala 

vägtransportsystem. Bättre måluppfyllelse kan erhållas om resurserna 
används till de andra typer av åtgärder och styrmedel som föreslås av 
LOKTRA.

¶ ”Mjuka paket.” Mer pengar till kollektivtrafik, åtgärder som gynnar gång- 
och cykeltrafik, trafiksäkerheten och miljön. Detta kommer att ge en större 
måluppfyllelse och samhällsekonomisk avkastning än många av de stora 
väg- och järnvägsprojekt som prioriteras i aktuella långtidsplaner.

24 VTI meddelande 964 



¶ Utveckling av kollektivtrafik. Den största utmaningen är att utveckla ett 
system som säkrar en väsentligt större och mer stabil offentlig
delfinansiering av den lokala kollektivtrafiken, med en tillskottsnivå som är
samhällsekonomiskt optimal.

¶ Utveckla parkeringspolitiken. Ersätt miniminormer med maximinormer för 
antalet parkeringsplatser vid olika byggnadsprojekt och arbeta för att få en 
större offentlig kontroll av den privata parkeringsmarknaden i städer.
Parkeringsåtgärder bör inarbetas som en central åtgärd i överordnade lokala 
och regionala transport- och markanvändningsplaner.

¶ Starkare restriktioner för biltrafik, t.ex. parkeringsreglering, trafiksanering,
hastighetsregler i kombination med ekonomiska styrmedel som vägavgifter, 
drivmedelsavgifter, dubbdäcksavgifter, parkeringsavgifter och förändringar 
av skattesystemet.

¶ Satsning på program/åtgärder för ”gröna transporter” inom myndigheter 
och företag. 

¶ Bättre samordning mellan ”positiva” och ”negativa” åtgärder i transport-
politiken. Måluppfyllelsen gynnas kraftigt av kombinationer av ”push” och 
”pull” åtgärder, i jämförelse med isolerade insatser av enstaka åtgärder som
inte koordineras. Negativa konsekvenser för brukarna kan då i stor 
utsträckning kompenseras av positiva åtgärder genom att kombinera
restriktioner för biltrafik med förbättringar av kollektivtrafiken och andra
färdmedel. Detta förutsätter emellertid en enhetlig och uthållig organisation
med ansvar för helhetsbedömningar. Motsvarande samordning bör också 
göras av transport- och markanvändningspolitiken generellt vilket är en 
ännu större utmaning som förutsätter en tydlig lokal och regional 
samordning.

¶ Strängare krav på mindre buller och luftföroreningar från biltrafiken. I ett
internationellt perspektiv har framförallt en mer krävande nationell
luftkvalitetslagstiftning visat sig vara ett kraftfullt institutionellt medel för
att påverka utvecklingen i riktning mot mer miljövänliga transporter.

Även LOKTRA kommer fram till en övergripande slutsats som till stora drag
är identisk med diskussionen ovan från TRANSLAND. Målen inom transport- 
och miljöpolitiken med relevans för städer och tätorter kan bara nås genom en
kombination av många olika åtgärder och styrmedel. Åtgärdspaketen måste vara 
utformade och anpassade efter de lokala förutsättningar som gäller i den stad där 
paketet ska implementeras. Det går därför inte att i en övergripande samman-
ställning ge exakta anvisningar för hur åtgärdsprogrammen ska vara designade. 
Det är en fortsatt politisk och vetenskaplig utmaning att fastställa vilken
kombination av åtgärder som är den önskvärda och nödvändiga. Det finns också 
stora forsknings- och utvecklingsbehov om effekter och konsekvenser av olika 
åtgärdskombinationer. Men trots detta och behovet av ny lagstiftning som också 
diskuteras, kan de allra flesta åtgärder som nämns ovan användas i dag och i långt 
större omfattning än vad som vanligtvis görs. Flaskhalsen utgörs inte av brist på 
möjliga och effektiva åtgärder, utan av bristande organisering och kanalisering av
resurser till de åtgärder som är mest effektiva i förhållande till målen (LOKTRA, 
2000, sid. 7 ff.). 
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3.3 Nationella initiativ för integrerad planering 
För att påskynda utvecklingen av en mer integrerad planering i städer har den 
statliga nivån i Frankrike och Storbritannien nyligen valt att använda sig av ny 
lagstiftning samt en förändrad och utbyggd modell för hur statliga medel ska 
tillföras investeringar och andra åtgärder som påverkar lokala och regionala 
transportsystem. Vi redovisar översiktligt dessa initiativ i avsnittet nedan. Syftet 
med redovisningen är att diskutera ett möjligt alternativ för hur utvecklingen mot
en mer integrerad planering kan stimuleras.

3.3.1 PDU i Frankrike 
År 1996 antogs i Frankrike en ny lagstiftning om luftkvalitet och rationell 
energianvändning. (Avsnittet baseras på material från de franska organisationerna 
GART (samlande organisation för myndigheter med ansvar för transportsektorn)
och Certu (forskningsinstitut inom transportsektorn) samt Hylén and Pharoah,
2002). I lagstiftningen fastslås att alla sammanhängande stadsområden
(conurbations) som har minst 100 000 invånare, ska upprätta ”Plans de 
Déplacements Urbains”, PDU, som till engelska brukar översättas med ”Urban 
Mobility Plans”. Ansvarig för att en sådan plan upprättas är den myndighet som
har ansvaret för lokala transporter, en myndighet som i första hand har
kollektivtrafik som sin huvudsakliga uppgift. Detta innebär att 70 städer måste
upprätta en PDU enligt lagstiftningen, ett arbete som i dagsläget i stort sett är 
genomfört vad gäller själva planeringsdokumentet. Utöver detta har omkring
20 städer med ett mindre antal invånare valt att följa samma planeringsprocess, 
även om det inte är obligatoriskt enligt lagen.

Lagtexten slår fast att man i PDU:n ska hantera följande problemområden:

– Begränsa biltrafiken 
– Utveckla kollektivtrafik och gång-, cykeltrafik 
– Utveckla och hantera genomfartstrafiken
– Organisera bilparkeringen 
– Effektivisera varudistributionen i städerna 
– Påverka företag och myndigheter att få personalen att resa med kollektiv-

trafik och delta i bilpooler.

Utöver dessa obligatoriska områden har många städer även valt att prioritera 
trafiksäkerheten med fokus på oskyddade trafikanter, även om det är långt ifrån 
alla städer som har tagit det steget. 

Planeringsprocessen inleddes med att nuläget inventerades i den meningen att 
fördelningen av resande med olika färdmedel inom det relevanta geografiska 
området beskrevs. I första hand är det ”modal share” som används som 
målvariabel, dvs. andelen av alla resor som företas med ett visst färdmedel: bil,
kollektivtrafik, tvåhjulsfordon och gång. Därefter gjordes en prognos för hur 
färdmedelsfördelningen skulle förändras inom en tioårsperiod om den historiska 
trenden skrivs fram. Trenden jämfördes sedan med ett antal alternativa scenarion, 
där ett scenario valdes ut som planalternativ. Beslutet om vilket alternativ som ska 
gälla fattades av de berörda politiska instanserna, men var också föremål för
omfattande informations- och samrådsförfaranden riktade mot företag, andra 
organisationer och allmänheten.
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För huvuddelen av städerna innehåller planen en reducering av andelen för 
biltrafik med 4–8 procentenheter inom en tidsperiod på 5–10 år. Strasbourg är ett
intressant undantag där ambitionen är att minska bilandelen med hela 
26 procentenheter under en tioårsperiod.

Det medel som i första hand ska användas för att åstadkomma förändringarna 
är satsningar på kollektivtrafik med radiella förbindelser. I princip alla större
städer har beslutat att genomföra omfattande investeringar i nya spårvägssystem. I
Lyon kommer närmare två tredjedelar av den totala investeringsramen att 
användas för att förbättra kollektivtrafiken. Huvuddelen tillfaller det nya
spårvägssystemet med investeringar på ca 500 miljoner euro. Alla städer kommer
också att genomföra investeringar i förbifarter och ringleder för att lyfta ut
biltrafik från det geografiska område som omfattas av planen. Planerna innehåller 
därför stora väginvesteringar till förmån för biltrafiken. Men också olika former
av hastighetsdämpande åtgärder förs fram som medel. I synnerhet gäller detta för 
de städer som anger att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är ett starkt 
prioriterat område. För alla städer anges att omfattande investeringar är önskvärda 
för att förbättra städernas centrumområden. Nya spårvägar används som ett
effektivt medel för att begränsa biltrafiken genom att ianspråkta gatuutrymme.
Men också hastighetsdämpande åtgärder, ombyggnader av gaturum och torg, 
borttagande av gatuparkering m.m. ska göras för att öka innerstädernas 
attraktivitet.

Utvecklingen av hur de franska PDU-planerna kommer att realiseras är 
intressant att följa av flera skäl. Lagstiftningen fastslår ett tvingande krav att 
myndigheterna på lokal nivå ska ta fram en mer genomarbetad och integrerad 
planering för att aktivt motverka de negativa effekterna av den ökande biltrafiken. 
Målvariabeln, en viss färdmedelsfördelning, är förhållandevis enkel att beskriva, 
kommunicera och följa upp. Planerna och lagstiftningen ger invånarna goda 
möjligheter att på ett systematiskt sätt ta ställning till hur stadens trafiksystem bör 
utformas på strategisk nivå, vilket samtidigt är starkt normerande för hur det 
politiska systemet kan agera. Det är samtidigt viktigt att påpeka att den franska
politiska strukturen på olika nivåer definitivt inte är uppbyggd på ett sådant sätt att 
PDU-processen kommer att förenklas. Av allt att döma kommer realiseringen av
planerna att ställa krav på betydande omorganisationer och förändringar av 
ansvarsområden och befogenheter. Framtagandet av planerna tvingade fram en 
betydligt bredare organisationsstruktur och förankring i jämförelse med den
tidigare planeringsverksamheten. Lagstiftningen medför därför också betydande 
organisatoriska förändringar på lokal och regional nivå utan att detta behöver 
regleras explicit i lagtexten.

PDU-planerna kommer också att utgöra plattform för diskussioner-
/förhandlingar om hur de olika åtgärderna ska finansieras med avseende på 
kostnadsansvarets fördelning mellan lokal, regional och nationell nivå. Planerna 
ger den nationella nivån bättre möjligheter att använda den statliga investerings-
ramen för transportområdet effektivare i syfte att föra utvecklingen närmare
transportpolitiska målsättningar. Varje investering i transportinfrastruktur i
städerna är bearbetad inom ramen för den nya planeringsprocessen.

3.3.2 Lokala transportplaner i Storbritannien 
I Storbritannien har institutionella förändringar genomförts som har tydliga 
paralleller med utvecklingen i Frankrike. I juli 1998 publicerade regeringen 
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vitboken ”A New Deal for Transport: Better for Everyone” (DETR, CM3950). I 
vitboken anges att processen för att fördela medel till investeringar i 
transportinfrastruktur på lokal nivå ska förändras. Den tidigare modellen,
Transport Policy and Programmes (TTP), ersattes av Local Transport Plans 
(LTP) som ska upprättas på ”local-” eller ”county-nivå” beroende på vilket 
faktiskt geografiskt område det gäller. Alla investeringar som kan bli aktuella att
genomföra ska behandlas inom ramen för den nya planeringsprocessen (DETR, 
2000a och b). 

Till skillnad mot TTP, som togs fram varje år, kommer LTP bestå av planer
med fem års löptid för att skapa bättre förutsättningar för en långsiktig
investeringsplanering. LTP är delvis ett underlag för äskande av medel från den 
nationella nivån på samma sätt som TTP, men är också ett strategiskt dokument
för lokal förankring och delaktighet. TTP innehöll i princip bara kapital-
investeringar. I det regelverk som utgör basen för LTP ges lokala myndigheter
möjlighet att införa vägavgifter och avgifter på de parkeringsplatser som 
arbetsgivare erbjuder personalen. De lokala myndigheter som inom en
tioårsperiod räknat från år 2000 inför sådana avgifter har exklusiv rätt att förfoga 
över alla intäkter från avgiftssystemet under tio år från det att det införs. 
Intäkterna i LTP kan därför dels bestå av finansiering av investeringar, dels av 
intäkter från vägavgifter och ”parkeringsskatter”. I LTP är dessutom inte alla 
medel öronmärkta för exakt specificerade ändamål, utan det finns större 
möjligheter att på lokal nivå påverka resursallokeringen. I LTP betonas vikten av 
att använda konkreta mål och indikatorer som beskriver graden av måluppfyllelse
och kontinuerlig styrning. I TTP var det i första hand investeringar i nya 
vägar/gator som var i fokus. LTP avser att genom en integrerad transportstrategi 
gynna kollektivtrafik och gång/cykeltrafik.

En LTP ska bestå av fem integrerade block: 

– målsättningar som är konsistenta med nationella mål för transportsektorn
dvs. förbättrad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet för alla, ekonomisk
effektivitet, förbättrad integration mellan transportplanering och markan-
vändningsplanering i övrigt samt förbättringar av miljön. Målen ska vara 
lokalt förankrade bland allmänhet, företag, politiska instanser och 
intresseorganisationer i det aktuella området

– en analys av problem och möjligheter
– en långsiktig strategi för att hantera problemen och realisera planens 

målsättningar
– ett femårigt implementeringsprogram med åtgärder inklusive kostnader 
– en uppsättning indikatorer som kan användas för att utvärdera hur/om 

planens målsättningar uppfylls. 

Utgångspunkten för LTP är integration. Integration mellan tänkande och handlade 
inom alla relevanta politikområden och beslutsfattande på olika nivåer, lokal, 
regional och nationell. Dessutom framhålls vikten av att privat och offentlig
sektor drar åt samma håll inom transportområdet. LTP ska visa hur man kan 
minska beroendet av privat biltrafik och vidga resealternativen. Huvud-
inriktningen är att reducera beroendet av privat biltrafik och gynna kollektiv-, 
gång- och cykeltrafik. I LTP ska de ansvariga myndigheterna använda ”Traffic 
Management and Demand Restraint” utifrån en strategisk utgångspunkt, dvs. hur 
hela områdets trafikstyrning ska hanteras. Här framhålls att hastighetsdämpande
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åtgärder är en viktig del av ”traffic management” och ska användas ur ett 
helhetsperspektiv och också ses som ett medel som kan påverka trafikens 
utformning i ett vidare perspektiv.

En annan central utgångspunkt är att förbättra integrationen mellan olika 
färdmedel genom förbättrade möjligheter för gående och cyklister att färdas till 
kollektivtrafikens hållplatser, ”park and ride”, integrationen mellan lokala 
transportsystem och regionala, nationella och internationella resor. I LTP ska 
också relationen mellan lokala vägnät och vägar i det regionala och nationella 
vägnätet beaktas samt förutsättningarna för transporter på landsbygden. 

På samma sätt som i de franska PDU betonar LTP att problemområdet
”sustainable distribution” måste få ökad uppmärksamhet. Distributionen ska 
effektiviseras och den tunga trafikens negativa konsekvenser för miljön i bred 
mening måste åtgärdas. Detta kan göras genom att förbättra möjligheterna för
godstransporter på järnväg och sjöfart, bättre styrning av tung trafik och 
samordnad varudistribution i städer. Avslutningsvis framhålls att integrationen
mellan transportplaneringen/politiken och andra samhällsområden måste
förbättras. LTP måste beakta trafikens sociala konsekvenser med fokus på särskilt 
utsatta grupper i samhället. LTP ska också visa hur transportplaneringen kan 
medverka till att förbättra städers attraktivitet i generell mening och hur 
klimatfrågan, luftkvalitet och buller hanteras. 

Regeringen/departementet har gett ut ett omfattande material med anvisningar 
för hur en LTP ska tas fram och vad den ska innehålla. Det finns också detaljerade 
redovisningar som visar hur departementet kommer att utvärdera LTP och hur 
finansieringen av de olika åtgärderna kommer att genomföras. År 1999 togs ett 
antal provisoriska ettåriga LTP fram och från år 2000 bedrivs LTP i den 
omfattning som anges ovan med en femårig planeringshorisont. Detta innebär att 
det nu finns ett antal LTP för olika städer tillgängliga. Det pågår också ett antal 
”monitorprojekt”, bl.a. i Oxford och Edinburgh, som följer utvecklingen av de nya 
initiativen. En viss särställning intar givetvis den omfattande ”London Transport 
Strategy” med bl.a. stora satsningar på kollektivtrafiken, nya broar över Themsen
och ett vägavgiftssystem i city som togs i drift i början av år 2003.

För svenskt vidkommande kan det vara av intresse att dels se närmare på hur 
planeringsmodeller och -processer har förändrats för att åstadkomma en mer
integrerad stads- och trafikplanering, dels studera hur konkreta LTP har utformats
i olika städer och vad åtgärderna får för konsekvenser. 

3.4 Sammanfattning – kollektivtrafik och integrerad 
planering

Diskussionen i avsnitten ovan visar att kollektivtrafikens konkurrensförmåga
kommer att påverkas av en rad faktorer inom olika men sammanhängande 
områden. Planering och politik för att öka resandet med kollektivtrafik, cykel- och 
gångtrafik i lokala och regionala transportsystem förutsätter en sammanhängande
strategi. Ett grundfel som ofta görs är att hantera kollektivtrafiken som en 
avgränsad delmängd inom en transportsektor som endast hanterar transportfrågor. 
Kollektivtrafiken bör vara en central del i färdmedelsövergripande transport-
strategier.

För att kunna sätta samman integrerade transportstrategier måste det finnas 
explicita mål för hur det lokala och regionala transportsystemet ska förändras. 
Transportstrategier kan vara baserade på ett huvudalternativ eller scenario som har 
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gallrats fram i olika politiska processer med stöd av folkomröstningar och/eller 
undersökningar av invånarnas viljeinriktning. De huvudgrupper av åtgärder som 
ska användas för att strategin ska kunna realiseras kan tas fram i samma
urvalsprocess.

På lång sikt är den fysiska planeringen avgörande för kollektivtrafikens 
funktionssätt. Det gäller att bygga nya områden på ett sådant sätt att kollektiv-
trafik och gång- och cykeltrafik får en framskjuten position. Men transport-
strategins uppgift är att utgöra en plattform för åtgärder som ska ge effekt också 
på kort och medellång sikt. I första hand rör det sig om åtgärder som gör det mer
attraktivt att förflytta sig med kollektivtrafik, gång och cykel, och mindre
attraktivt att använda den privata bilen.

Genomgången i kapitlet ovan visar att det kan krävas en kombination av
morötter och piskor för att få lokala och regionala organ att genomföra en sådan 
förändring av planering och politik. Exempel på morot är statlig hel- eller
delfinansiering och exempel på piska är en mer krävande lagstiftning, i första 
hand inom luftkvalitetsområdet.

Det rör sig därför om att föra samman ett stort antal åtgärder som redan idag
används, i mer eller mindre omfattning, i en sammanhållen strategi med ett tydligt 
förändringsinriktat syfte. Som LOKTRA och TRANSLAND framhåller beror 
problemen delvis på att det satsas för lite resurser för att effektivisera lokala och
regionala transportsystem, men i huvudsak beror problemen på bristande 
organisering och avsaknad av integrerade plattformar och planeringsprocesser. 

En central linje som har vuxit sig betydligt starkare under de senaste 
decennierna är att använda förändringar av transportsystemet som ett medel för att 
förnya och vitalisera stadsmiljöer. Genomgripande förändringar av lokala och
regionala transportsystem till förmån för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik
har så omfattande konsekvenser att de i kombination med andra åtgärder, kan ge 
betydande effekter på stadsmiljöers kvalitet.

Många undersökningar och andra erfarenheter som folkomröstningar, visar att 
dessa förändringar kan vara starkt efterfrågade av invånarna. Därmed förbättras
möjligheterna att hantera den acceptansproblematik som i många fall blockerar 
åtgärder som riktar sig direkt mot den ökande biltrafiken, men som inte har några 
inbyggda positiva effekter på stadsmiljöns utformning, t.ex. trängsel- och
miljöavgifter och parkeringsavgifter. Att kombinera ekonomiska styrmedel med
fysiska konstruktioner och ombyggnader av gaturum, stadsmiljöförbättringar och
direkta förbättringar av kollektivtrafik och förutsättningar för gång- och 
cykeltrafik, i en sammanhållen transportstrategi är ett angreppssätt som har 
förmågan att effektivisera transportsystemen i den riktning som anges av de 
transportpolitiska målen. Se även diskussion i avsnitt fem om fortsatt forskning 
och utveckling.
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4 Ny spårvägslinje i Norrköping 

Bild 4.1 Norrköpings tätort med stadsdelar. 

4.1 Introduktion
I projektet genomfördes ett utredningsuppdrag i samarbete med Norrköpings
kommun. Johannes Nilsson var placerad på Stadsbyggnadskontoret i Norrköping 
från november 2001 till i början av juni 2002. Utredningsuppdraget låg också till 
grund för examensarbetet ”Ett spårvägssystems förutsättningar som stadsbildande 
element” av Johannes Nilsson vid programmet för fysisk planering, Blekinge 
Tekniska Högskola, år 2002. Huvuddelen av utredningen avser ett utformnings-
förslag avseende en spårvagnslinje till stadsdelen Ensjön i Norrköping, som 
kommer att diskuteras nedan. Utredningen innehåller också andra delar som i 
första hand behandlar relationen mellan kollektivtrafik och städer med
internationella utblickar och en redogörelse för större aktuella trafik- och 
bebyggelseprojekt i Norrköping. 

Avsnittet om Norrköping inleds med en kort diskussion av metod och
perspektiv. Sedan följer en presentation av staden ur ett transporthistoriskt
perspektiv samt en beskrivning av den aktuella situationen för kollektivtrafiken.
Därefter redogörs för det aktuella spårvägsprojektets förhistoria, vilket sedan följs 
upp med en presentation av utformningsförslaget.
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4.2 Metod och perspektiv 
Utformningsförlaget baseras på integrerad planering. Transportrelaterade åtgärder 
(trafikplanering) och bebyggelserelaterade åtgärder (stadsplanering) används i 
integration för att ge ett förslag på en så attraktiv helhetslösning som möjligt. Den
nya spårvagnslinjen ska kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt resealternativ i 
staden för de relationer som berörs, men projektet ska också användas som 
stadsförnyelseprojekt och skapa attraktivare stadsmiljöer längs med linje-
sträckningen. Detta innebär också att den potentiella marknaden för resor med
linjen utökas och förtätas. Spårvägens potentiella marknadsposition kommer
också att förstärkas genom att vi även påverkar förutsättningarna för biltrafik och 
bilparkering genom regleringar/prioriteringar och transformeringar av gaturum.

Vår ambition har varit att fokusera på projektets potential. Detta bör, enligt vår 
uppfattning, genomföras i planeringsprocessen som en förstudie. Givetvis måste
mer detaljerade utredningar genomföras av tekniska och ekonomiska
förutsättningar. Men det är centralt att det också finns en utförlig belysning av 
vision och potential med i det framtida beslutsunderlaget, inte minst för
kommunikationen med stadsinnevånare och andra intressenter.

Utformningsförlaget är strukturerat efter de stadsdelar och knutpunkter som 
kommer att beröras av linjedragningen. Först görs en redogörelse av hur det ser ut 
idag på de olika platserna och vilka förutsättningar förslaget måste utgå från, 
därefter presenteras utformningsförslaget. Förslaget illustreras med hjälp av
planritningar och perspektivskisser som har utarbetats av Johannes Nilsson. 
Planritningarna återfinns i originalformat i Nilsson (2002). 

Förslaget fokuserar på de viktiga målpunkter som finns utmed den planerade 
sträckningen och den stadsförnyelse som är möjlig genom upprustning och
nybyggnation. Genom att inventera dagens situation och lägga till konsekvenserna 
av förtätningsprojekten kan också det framtida resandeunderlaget uppskattas. Som 
framgår av beskrivningen ovan ingår inte beskrivningar/kalkyler av kostnader för 
den nya spårvägssträckan eller de kompletterande projekten i förslaget. Förslaget
innehåller heller inte någon utredning av ägandeförhållanden, eventuella behov av 
inlösen av fastigheter och uppskattningar av spårvägens bulleremissioner,
vibrationer eller andra störningar. 

4.3 Transporthistorisk utveckling
Norrköping har spårväg i staden sedan 1904. Då blandades spårvagnarna som var 
tio stycken till antalet med hästtransporter istället för med bilar. Vagnarna hade
plats för 16 sittande och 18 stående passagerare. Det fanns en linje som gick i den 
centrala delen av Norrköping och kallades ”Stadslinjen”. Åtta av de tio vagnarna 
gick i trafik mellan sex på morgonen och elva på kvällen. Turtätheten var hög då 
vagnarna gick var femte minut.
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Bild 4.2 En av Norrköpings första spårvagnar. (Foto: Stadsarkivets fotosamling, 
Norrköping.)

När den första beställningen av spårvagnar gjordes var avsikten att de skulle vara 
blåa, men när vagnarna levererades visade de sig vara ockragula istället. Idag är 
de gula vagnarna en symbol för Norrköping. De tio vagnarna skrotades 1951 och 
såldes till allmänheten – som sommarstugor! (Hagberg, 2002). När spårvägs-
driften startades (driven med elektricitet) var det på privat initiativ. Den övergick i 
kommunal regi 1909. Busstrafiken tillkom på 1920-talet och fungerade 
inledningsvis som kompletterande förortstrafik. Sedan dess har spårvägen och 
bussar tillsammans utgjort kollektivtrafiksystemet i Norrköping.

Ett ställningstagande för hur den framtida kollektivtrafikens sammansättning
skulle utformas gjordes i den s.k. Kollektivtrafikutredningen 1983. Alternativen 
man valde mellan var dieselbuss, trådbuss och spårväg. Utredningen ledde till att 
det år 1984 fattades ett beslut som innebar att staden skulle satsa på fortsatt 
spårvägstrafik samt dieselbusstrafik (Kommunfullmäktiges handlingar, 1984). 
Under årens lopp har dock spårvägen ifrågasatts beroende på att den inte ansetts 
lönsam, men också för att bilen borde få bättre framkomlighet och prioriteras 
framför spårvagnen. En av orsakerna till att spårvägen är kvar är att den är väl 
integrerad med staden efter så många år med spårvagnstrafik i Norrköping. 
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Bild 4.3 Norrköpings senaste spårvagnsmodell. (Foto: Thomas Johansson, TJ 
Kommunikation. Bilden är hämtad ur Lätta spår 2001:2.)

Ett problem med Norrköpings spårvägssystem är att flertalet vagnar har uppnått 
hög ålder och är dåligt handikappsanpassade till skillnad mot modernare 
låggolvsvagnar. Dessutom inger dessa vagnar inte något modernt intryck, vilket är 
viktigt för systemets attraktivitet. Idag har Norrköping 13 km spårväg som 
trafikeras med 2 linjer och 23 spårvagnar. En av linjerna har 50 % fler resenärer
än någon annan linje, inklusive busslinjerna (Johansson, 2000). Spårvägslinjerna 
trafikeras var 10:e respektive var 15:e minut hela dagen. Tidigare hade den ena 
linjen, linje 3, en turtäthet på var 6:e minut, med små vagnar. Östgötatrafiken, 
trafikhuvudmannen som har det övergripande ansvaret för driften av kollektiv-
trafiken i länet, ändrade turtätheten till var 10:e minut genom att använda 
ledspårvagnar, vilka har större kapacitet (Zetterberg, 2002). Under 1999 sänktes 
taxan för kollektivtrafikresande inom Norrköpings tätort till ”tio för de stora och 
fem för de små”. Detta blev ett trendbrott för minskningen av resandet som pågått 
under flera år (Johansson, 2000). Taxesänkningen var samhällsekonomiskt
lönsam, men ökade driftsunderskottet. I början av år 2002 höjdes taxan igen, nu 
till 16 kronor för vuxna och 8 kronor för barn och ungdom (Zetterberg, 2002). 

Kollektivtrafiken har minskat totalt sett i Norrköping under flera år, men
andelen resenärer med spårväg har däremot ökat (Johansson, 2000). En 
resvaneundersökning gjordes under våren 2000 i Östergötland. Där konstaterades 
att kollektivtrafikandelen är 12 % i tätorten. Motsvarande andel inom Sverige 
ligger på 10–15 %. I Norrköping görs relativt många resor med kollektivtrafik, 
jämfört med städer i samma storlek (Linjenätsstudie Norrköping, 2001). Andelen 
är relativt låg i det totala trafikarbetet, men samtidigt är andelen gång- och 
cykeltrafik hög i staden (Johansson, 2000). 
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Tabell 4.1 Kollektivresor per invånare i några svenska städer år 1998 (Källa: 
Linjenätsstudie Norrköping, 2001).

Tabell 4.2 Resvaneundersökning 1998 (Källa: Kommunikationsprogrammet för 
staden, Remissversion 2001-06-20).
Färdsätt Till och från innerstaden,

i procent
Totalt inom staden,
i procent 

Gående 21 28
Cykel 18 20
Kollektivtrafik 20 9
Bil som förare 32 33
Bil som passagerare 8 9

Enligt Östgötatrafiken görs totalt ca 28 000 kollektivtrafikresor under ett 
vardagsdygn i Norrköping. Detta motsvarar 100 resor per invånare och år, eller ca 
7 500 000 resenärer per år, räknat på vardagar. Den största knutpunkten är Söder 
Tull som hade 117 000 påstigande under april månad 2001. De näst största 
hållplatserna är Resecentrum och Hörsalsparken som vardera hade 51 000
påstigande i samma månad. Andra viktiga hållplatser är Hageby centrum och 
Navestad centrum som hade 19 000 respektive 16 000 påstigande i april 2001 
(Linjenätsstudie Norrköping, 2001). 
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Bild 4.4 Den blå linjen visar spårvägssträckningen i gällande detaljplan.

4.4 Spårväg till Navestad/Ensjön
4.4.1 Planerna på spårväg till Navestad 
I en plan för kollektivtrafik, som gjordes 1945 av stadens styrande, fanns en 
spårvägslinje via Ljura till Hageby med. När bostadsbyggnationen startade 
1957–58 uppstod frågan om spårväg till Hageby igen. Den sträcka som föreslogs 
var en förlängning av Klingsbergslinjen från Trozelligatan till Bäckgatan i norra 
Hageby. Affärsverken ansökte om att få köpa in 8 vagnar för denna trafik. 
Utbyggnadsplanerna och vagninköpet avslogs dock av stadsfullmäktige. Under 
60-talet byggdes Hageby ut kraftigt till ett s.k. miljonprogramsområde. Ett 
markreservat lades längs med Hagebygatan för en spårvägsutbyggnad som 
därmed blev aktuell igen. Det allmännyttiga bostadsföretaget Hyresbostäder var 
inte helt positiva till utbyggnaden av spårvägen och när ”elementhusområdet” i 
norra Hageby byggdes i slutet av 60-talet, lades ett hus så nära markreservatet vid 
korsningen Hagebygatan/Lidaleden, att det skulle innebära svårigheter för en 
framtida spårväg.

Spårvägsfrågan kom trots allt tidvis upp på agendan under de följande åren. 
Busstrafiken utökades och när det stora miljonprogrammet byggdes under 70-talet 
i Navestad ökade busstrafiken ytterligare. Markreservat för spårväg lades för hela 
sträckningen till Navestad. Förutsättningar fanns för spårvägstrafik när det gäller
vagnar i början av 70-talet, eftersom det fanns ett överskott i vagnparken. År 1974 
försvann denna möjlighet då dessa skrotades. Om Navestadslinjen skulle byggas 
behövdes därför omfattande nyinvesteringar i både spår och fordon (Forsström,
2001).

På 80-talet vaknade frågan igen om en dragning till Navestad. En 
kollektivtrafikutredning genomfördes av staden under 1983. Utredningen skulle 
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utmynna i ett ställningstagande om kollektivtrafikens uppbyggnad i staden. Tre 
alternativ utreddes: kollektivtrafik med enbart bussar, trafik med bussar i 
kombination med spårväg eller trafik med trådbussar och bussar. Man valde att 
kollektivtrafiken skulle bestå av spårväg och bussar. Spårvägens vara eller icke
vara slutade därmed med att den skulle vara kvar. Norrköpingsbornas positiva syn 
på spårvägen var viktig för utfallet och politisk enighet rådde vid beslutet 
(Kommunfullmäktiges handlingar, 1984). 

Kommunfullmäktige beslutade på hösten 1987 att fastställa linjesträckningen 
för spårväg till Navestad enligt lokaltrafikstyrelsens förslag, en variant som redan 
hade diskuterats på 1960-talet. Gatunämnden fick i uppdrag att i samråd med
lokaltrafikstyrelsen detaljprojektera den föreslagna utbyggnadssträckningen. 
Detaljplanen över sträckningen delades upp och genomfördes i två etapper. Det 
första detaljplaneförslaget ställdes ut på senhösten 1990 och vann laga kraft i 
februari 1991. Detaljplan för etapp två vann laga kraft i maj samma år. Därmed
finns en gällande detaljplan för hela spårvägslinjen (Kommunfullmäktiges
handlingar, 1987).

Socialdemokraterna hade redan 1988 som vallöfte att bygga ut spårvägen till 
Navestad (Krantz, 2002). Eftersom ett projekt av detta slag kräver investeringar
som inte kommunen kan finansiera på egen hand, sökte man statsbidrag och 
lovades 50 % av kostnaderna på 80 miljoner kronor (Kommunfullmäktiges
handlingar, 1991). Kommunen sökte även statsbidrag för nya vagnar, som
uppskattades till en kostnad av 110–140 miljoner kronor, men fick avslag 
(Fastighetskontoret, 1991). Från kommunens del återstod även ett beslut att 
delfinansiera spårvägsutbyggnaden. Detta väntades kommunen ta under 
sommaren 1991. Både socialdemokraterna och de borgerliga partierna var positiva 
till spårvägsutbyggnaden, men de borgerliga partierna ville vänta tills kommunens
ekonomi kom i balans. De borgerliga partierna sade därför att de skulle riva upp 
ett beslut om spårvägsutbyggnad vid vinst i valet. Frågan bordlades och 
socialdemokraterna valde att göra spårvägsutbyggnaden till en valfråga hösten 
1991. Stadens invånare skulle i princip få avgöra spårvägsutbyggnaden i valet. 
Om socialdemokraterna vann valet skulle ett beslut tas då.

Nu blev inte spårvägens utbyggnad någon avgörande valfråga. Valet 
fokuserades istället på andra saker som gällde kommunen, t.ex. ny dragning av E4 
förbi Norrköping. De borgerliga vann valet och följden blev att något beslut om 
spårvägsutbyggnad inte togs. Finansieringslösningen med statsbidrag gällde inte 
längre, eftersom dessa upphörde till lokala projekt av denna typ.

Idag förs diskussioner om att förlänga den planerade sträckningen vidare till 
Ensjön. Detta kan vara ett nytt grepp att marknadsföra den planerade 
Navestadssträckan som varit så problemfylld. Navestad har ansetts vara ett
område med låg status medan Ensjön ses som ett trevligt område för både boende 
och rekreation. Samtidigt går utvecklingen i Ensjön mot permanentboende vilket 
ger större anledning att dra spårvägen dit. 

4.4.2 Spårvägsdragningen
4.4.2.1 Alternativa sträckningar
Det finns redan en gällande detaljplan (egentligen två eftersom den planerade 
spårvägssträckan är uppdelad i två etapper) som vann laga kraft 1991 för en 
spårvägssträcka till Navestad. Sträckan är en förlängning av linje 3 som idag
trafikerar Klingsberg, ett par km söder om centrum. Dragningen är till vissa delar 
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integrerad med biltrafik och passerar en kyrkogård vilket gav upphov till en del
protester när spårvägssträckan planerades. Efter en lite slingrig bana vid
Egnahemsområdet når den Hagebygatan där den är tänkt att dras fram där den 
nuvarande Hagebygatan är belägen idag. Samtidigt flyttas Hagebygatan österut 
för att ligga parallellt med spårvägen. 

Förslaget i rapporten utgår istället från Söder tull, stadens knutpunkt för 
kollektivtrafik och avviker därför från gällande detaljplan. Därefter föreslås en
sträckning över Kristinaplatsen vid Konstmuseum längs med Hagebygatan några 
hundra meter för att sedan gå genom Vasaparken och Ljurafältet. Därefter 
passerar spårvägen under Söderleden och ansluter till vårdcentralen för att sedan 
gå öster om den befintliga Hagebygatan till Hageby Centrum. Från Hageby 
Centrum går sträckningen i en boulevard mitt i Hagebygatan genom korsningen 
med Pressaregatan/Mamregatan. Härifrån till Spelmansgatan går den öster om 
Hagebygatan och korsar Navestadsgatan för att angöra vid Navestads centrum.
Spåret följer utmed ringarna och parallellt med Åselstadsvägen ut till koloni-
lotterna i Ensjön som är ändhållplats. 

Det finns både för- och nackdelar med detaljplanens dragning och den 
dragning som föreslås här. En jämförelse har gjorts enligt följande: 

Bild 4.5 Röd linje visar sträckningen i utformningsförslaget.

Alternativet Klingsberg som är den dragning som finns i detaljplanen, innebär en 
kortare spårutbyggnad och bra upptagningsmöjligheter i Klingsberg och Hageby. 
Dessutom går det att utan större svårigheter bygga en bro över Söderleden för 
spårvägen. Trafikstörningarna kan bli mindre i korsningen Hagebygatan och 
Lidaleden eftersom spårvägen kommer att gå på den västra sidan om korsningen. 
Därmed kommer spårvägen att korsa en gata med begränsad trafik till 
bostadsområden i västra Hageby. Ytterligare en fördel med detta förslag är att 
sträckan redan utretts och att det finns en detaljplan som har vunnit laga kraft. 
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Nackdelarna med alternativet är att Kristinaplatsen kommer utanför det
naturliga utvecklingsområdet i anslutning till den nya spårvägen. Vidare påverkas 
kyrkogården och Egnahemsområdet eftersom spåret går nära dessa områden.
Ljura som är lika stort som Klingsberg befolkningsmässigt får dålig tillgänglighet 
till den nya linjen. Sträckan som till vissa delar kommer att gå i blandtrafik
medför en lägre hastighet för spårvägen. Vårdcentralen i Hageby och Hageby 
centrum angörs på ”fel sida” vägen och medför därför sämre tillgänglighet till 
dessa strategiska målpunkter för resande med spårvägen. Stora delar av 
Hagebygatan måste läggas om, eftersom spåret kommer att gå i den befintliga
gatusträckningen. Vissa gator i anslutning till Hagebygatan måste stängas av 
säkerhetsskäl, eftersom de korsas av spårvägen. 

Alternativ Ljura medger en högre medelhastighet för spårvägen, eftersom det 
är genare och spårvagnen går på egen banvall hela sträckan. Söder 
Tull/Kristinaplatsen integreras i sträckningens utvecklingsområde. Vad man
planerar att göra med Kristinaplatsen är egentligen mindre beroende av spårvägen, 
men med spår som går på platsen väcks frågan på ett sätt som den kanske inte 
gjort vid en alternativ dragning, samtidigt som det ger upphov till nya möjligheter.
Ljura som är ett område med lågt bilinnehav, 39,1 % av hushållen (SCB, 1997), 
blir väl försörjt av spårvägen. Vårdcentralen får hög tillgänglighet med en 
hållplats i direkt anslutning till byggnaden. Detta gäller även för Hageby centrum 
som blir lättillgängligt i och med hållplatsläget öster om Hagebygatan. Denna gata 
ger med en spårvägsförsedd boulevard en attraktiv stadsbild och spårvägen blir 
högprioriterad med läget mitt i gatan.

Nackdelarna med förslaget är att dragningen i parkerna kan uppfattas som en
barriär. Spårutbyggnaden blir längre eftersom inget befintligt spår används.
Klingsberg som liksom Ljura har lågt bilinnehav (41,4 % per hushåll SCB, 1997), 
får långt till spårvägens hållplatser om trafikeringen upphör på befintlig bana 
genom Klingsberg. Med ombyggnad av Söderleden kan problem uppstå för
spårvägstunneln under leden. Boende i västra Hageby får något sämre
tillgänglighet till spårvägen än i Alternativ Klingsberg eftersom hållplatslägena 
blir antingen i boulevarden eller öster om Hagebygatan. Bedömningen är ändå att 
fördelarna klart väger över för Alternativ Ljura som därför är det alternativ som
utformningsförslaget baseras på.

Diskussioner har förts om Klingsbergssträckan ska vara kvar vid utbyggnad till 
Ensjön vid en ny dragning enligt det alternativ som föreslås här. Det är idag en 
sträcka som inte har hög beläggningsgrad och den är inte lönsam som delsträcka 
betraktad. Däremot kan den bli viktig som utgångspunkt för en framtida
förlängning av spårvägsnätet till Vilbergen.

4.4.3 Utformningsförslag 
Planerna på spårväg till Navestad har tidigare främst setts som en transportfråga
och inte som en stadsbyggnadsfråga. Diskussioner, idéer och förslag på 
bebyggelseutveckling, verksamhetsutveckling och stadsmiljö har inte varit 
kopplade till projektet. Genom att man inte har integrerat olika stadsbyggnads-
aspekter med utbyggnaden av spårvägen, har helhetssynen i planeringen uteblivit. 
Nu har man från stadsbyggnadskontorets sida insett vikten av ett helhets-
perspektiv och ser projektet som en stadsbyggnadsfråga där spårvägen är en del av 
utbyggnaden.
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Det avgörande är hur spårvägen integreras med de stadsmiljöer där den dras 
fram. Utformningen av spårvägen är en viktig faktor för hur den kommer att 
lyckas. Ju attraktivare miljöer som kan åstadkommas längs med spåret, desto
större är förutsättningarna för att transportsystemet i sig ska kunna fungera bra. 
Spårvägen kan fungera som en attraktivitetsfrämjande faktor om utformningen är 
ändamålsenlig. En beskrivning av utformningsförslaget med de viktigaste 
målpunkterna längs med sträckan följer nedan. 

4.4.4 Kristinaplatsen: att skapa en ny mötesplats
4.4.4.1 Förutsättningar 
Den föreslagna spårvägsdragningen utgår från Söder Tull som är stadens största
knutpunkt för kollektivtrafik. I april 2001 hade Söder Tull 117 000 påstigande
(Linjenätsstudie Norrköping, 2001). Fortsättningen går via Kristinaplatsen som är 
en stor öppen yta med utrymmeskrävande och överdimensionerade ytor för 
biltrafik. Konstmuseet som ligger vid platsen saknar ett tydligt samband med
centrum eftersom både Södra Promenaden och övriga vägar på Kristinaplatsen 
fungerar som barriärer. På Hagebygatan vid Kristinaplatsen kör idag 3 900 fordon 
per dygn (Kommunens trafikräkning 2000). Förutom konstmuseet som är från 
mitten av1940-talet, ligger två tidstypiskt utformade byggnader för bostäder öster
respektive väster om platsen. Byggnaderna är från slutet av 1920-talet. 
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Bild 4.6 Kristinaplatsen med Konstmuseet i söder och Södra Promenaden i 
norr.

4.4.4.2 Förslag 
Med förslaget förändras Kristinaplatsen till en torgplats som en avslutning på 
Drottninggatan. Konstmuseet blir fonden i Drottninggatans förlängning och 
Kristinaplatsen och Konstmuseet blir därmed sammankopplade med centrum på 
ett bättre sätt. Integreras Kristinaplatsen med centrum kan den få en funktion som 
mötesplats. Paralleller kan dras med Kungsportsavenyn och Götaplatsen i 
Göteborg. Platsen kan användas för marknader, evenemang och uteservering. En 
fontän placeras mitt på torget för att ge upplevelser för både spårvagnsresenärer 
och besökande på torget. Vatten fungerar som dragningskraft och ökar därför 
platsens attraktivitet.

Förbindelsen mellan Södra promenaden och Hagebygatan stängs av för att 
skapa en bilfri Kristinaplats. Tillgängligheten för biltrafiken till Konstmuseet blir 
därmed sämre, eftersom man får ta en omväg på ca 500 meter till museet. För 
gående och cyklister skapas däremot förutsättningar att använda Kristinaplatsen 
på ett bättre sätt än idag. Spårvägen prioriteras framför biltrafiken i och med att 
vägen stängs av. Korsningen mellan Södra Promenaden och Drottninggatan bör få 

VTI meddelande 964 41



en speciell markbeläggning istället för asfalt för att gångtrafikanter och cyklister 
ska få en större känsla av prioritet. Trafikljusen behövs inte, utan en korsning med
en markbeläggning som skiljer sig från vägen ger bättre framkomlighet för 
oskyddade trafikanter. Dessutom tvingas bilar att framföras med lägre hastighet. 

Skvallertorget i Norrköping är en trafikerad plats. Den har ungefär lika många 
bilar per dygn som korsningen mellan Södra Promenaden och Drottninggatan. Ett
stort antal gående och cyklister korsar platsen. Denna plats har en markbeläggning
som skiljer sig från asfaltsbeläggningen för att ge gång- och cykeltrafikanter en
högre grad av prioritering i jämförelse med bilarna. Spårvägen kommer att passera 
genom det nybildade torget, där biltrafiken går idag. Även busstrafik kan tillåtas 
gå som spårvägstrafiken förbi Kristinaplatsen. Dessutom utreds i den kommunala
trafikplaneringen om den starkt trafikerade Söderleden och Hagebygatan kan få en 
planskild korsning. Detta kommer i så fall att medföra en minskning av trafiken 
på Hagebygatan. Trafikströmmarna kommer då att flyttas från Hagebygatan till 
E22 i mycket större utsträckning. Därmed är det möjligt att stänga av förbindelsen
mellan Södra Promenaden och Hagebygatan.

Bild 4.7 Förslag Kristinaplatsen. 

Spårvägen går även delvis i 
Vasaparken som ligger i anslutning till 
Kristinaplatsen. Parken är väl funger-
ande och är en plats för flera aktiviteter
och evenemang. Någon ändring av 
parken förekommer inte i förslaget.
Däremot föreslås att en saluhall
uppförs mellan parken och Kristina-
platsen för att ge platsen en tydligare 
rumskänsla. Saluhallen, tillsammans
med torgmarknad på torget, kan bidra 
till att fler människor söker sig till 
Kristinaplatsen och därmed medverka
till att platsen blir mer levande och
attraktiv. Det finns idag ingen ”riktig”
saluhall i staden och inte heller något 
torg som fungerar bra som identitets-
skapande mötesplats. Torgmarknaden
som idag är tillåten på onsdagar och 
lördagar består av några få torgstånd 
med låg kundtillströmning.
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Bild 4.8 Perspektiv över Kristinaplatsen. 

4.4.5 Ljura: spårväg och ny bebyggelse i parkmiljö

Bild 4.9 Ljuraområdet idag med sitt stora öppna fält. 



4.4.5.1 Förutsättningar 
Från Kristinaplatsen går linjedragningen via Vasaparken till Ljura centrum. Här
bodde år 2000 drygt 2 000 personer. Ljura, som är byggt på 1950-talet, var det 
första området i staden som planerades att vara helt bilfritt. Stadsdelen var avsedd 
för arbetare och dessa ansågs inte ha råd med bil. (Översiktsplan 2002, 
samrådsversion -01). Idag har 39,1 % av familjerna bil. Det kan jämföras med
stadsdelarna Kneippen och Oxelbergen som ligger ungefär på samma avstånd från 
stadens centrum. Bilinnehavet är 46,5 % respektive 43,9 % bland familjerna i 
dessa stadsdelar. I Lindö, som ligger ca 5 km från centrum, är bilinnehavet 72,1 % 
(SCB, 1997). I Ljura är ca 1 800 personer 16 år eller äldre och av dessa 
arbetspendlar ca 630 ut från området. Till området pendlar ca 230 personer (SCB,
1999).

Husen, som är lamellhus i tre–fyra våningar, är grupperade så att gårdar bildas. 
Flertalet av husen är i rött tegel. Dagens centrum är litet men väl fungerande med
ett tiotal butiker, t.ex. livsmedelbutik, konditori, frisör, djuraffär, pizzeria.
Butikerna ligger inne i bebyggelsen och det är svårt att utifrån uppfatta att Ljura 
centrum består av fler affärer än den livsmedelsaffär som ligger intill Ljuragatan.

I anslutning till centrum finns en hel del bostäder. Det som är en svaghet med
Ljura ur attraktivitetssynpunkt är att stadsdelens norra entré utgörs av en stor 
parkeringsplats. Dessutom finns det mängder av uppställningsplatser för bilar 
längs med Ljuragatan, platser som ligger sida vid sida i flera hundra meter. Det
förekommer också att flera bilar står uppställda utanför de avsedda parkerings-
ytorna. Gatan är lång, rak och överdimensionerad och saknar ett trevligt gaturum 
och inramning. Den ger därför tillsammans med det stora antalet bilar ett 
monotont och ödsligt intryck.

I södra delen av Ljura finns en mindre livsmedelsbutik. Parallellt med
Ljuragatan ligger Ljurafältet, ett större grönområde utan större kvaliteter. Fältet 
var länge ett reservat för en större infartsled till centrum som man planerade för på
1960-talet. Idag finns inga sådana planer kvar. Väster om Ljurafältet på lite högre 
marknivå ligger ett antal stjärnhus från mitten av 1950-talet. 

4.4.5.2 Förslag 
Förslaget innebär att områdets norra entré markeras av en byggnad som uppförs
vid korsningen mellan Albrektsvägen och Ljuragatan. Byggnaden utgör det nya 
kvarterets början. Spårvägen passerar genom huskroppen i en tunnel för att skapa 
en annorlunda upplevelse längs sträckan. Spårvägen får prioriterad överfart över 
Albrektsvägen. Dagens parkeringsplats för ICA-affären ligger kvar i samma läge. 
Nya parkeringsplatser förläggs längs med Ljuragatan, istället för att ha bilar
uppställda i bredd i långa rader. Samtidigt placeras träd mitt i gatan under vissa
avsnitt för att ge ett trevligare gaturum där träden placeras i siktlinjen. Därmed
minskas känslan av den monotoni gatan ger idag med långa obrutna siktlinjer. 
Träden ska också medverka till en hastighetsminskning, eftersom gatan gör en 
liten sidoförskjutning vid varje trädavsnitt.

Nya flerbostadshus byggs på Ljurafältet. De utformas med en hög estetisk 
utformning i högkvalitativ parkmiljö och ger tillsammans med spårvägen en
attraktivare stadsmiljö. Dessutom innebär förtätningen ett bättre resandeunderlag 
för spårvägslinjen. De nya byggnaderna innehåller bostäder och någon eller några 
butiker i byggnaden närmast dagens centrum. En förtätning i området är inte 
något större intrång i grönområdet. Området ligger dessutom mycket nära 
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Norrköpings centrum. Huskropparna vänder sig främst mot grönområdet som 
uppgraderas till en park.

En del av husen får en halvprivat ingång och marklägenheterna en privat 
baksida för att markera skillnaden mellan parkområde och hustomt. Byggnaderna 
får en koppling till stjärnhusen som ligger i Ljurafältets västra del eftersom de 
vänder sig mot dessa. Även längs med Ljuragatan skapas en större stadsmässighet
då flertalet av byggnaderna placeras nära gatan. Dagens hus i Ljura vänder sig 
mot öster, inåt mot gårdarna, och en klar koppling mellan de befintliga och de nya 
husen behövs därmed inte. 

Spårvägen kommer att gå mitt i den nya parken som förses med
trädplanteringar för att skapa en trevligare miljö både att vistas i och att åka 
spårväg genom. Två hållplatser anläggs i området. Parken blir till skillnad från
Vasaparken ett grönområde för ”lugnare bruk”. En dagvattendamm anläggs
mellan den nya bebyggelsen och stjärnhusen. Den är positiv både för funktionens 
skull och som ett trevligt inslag i miljön. Spårvägen kommer att passera över 
dammen. Grönstråket som sträcker sig från Vasaparken vid Södra promenaden
och vidare längs Ljura till Söderleden kommer därmed att bestå. I Översiktsplan 
2002, samrådsversion –01, anges Ljurafältet som ett område som bör utredas 
vidare. Planen pekar ut flera tänkbara utvecklingsintressen som kollektivtrafik,
grönstruktur och bebyggelsekomplettering. I planen anges att det samman-
hängande grönstråket som sträcker sig från Vasaparken till Söderleden bör vara 
kvar. Utformningsförslaget svarar därför i alla delar väl upp mot översiktsplanens 
intentioner.

Bild 4.10 Arbetsmodell, Ljura.
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Bild 4.11 Förslag Ljura.
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Bild 4.12 Perspektiv över Ljura. 

4.4.6 Vårdcentralen i Hageby: ökad tillgänglighet till viktig service 
4.4.6.1 Förutsättningar 
Efter Ljurafältet passerar spårvägen under Söderleden. Här förekommer vissa
nivåskillnader vilket försvårar dragningen för spårvägen. Dessutom finns planer 
på en ombyggnad av Söderleden till en fyrfilig väg som i så fall kommer att vara 
planskild från Hagebygatan. En planskild korsning innebär att Söderleden 
kommer att grävas ned och gå under Hagebygatan. Väl förbi Söderleden kommer
nästa större målpunkt som är vårdcentralen i Hageby, en viktig och välbesökt 
vårdcentral som betjänar stora delar av Norrköping. I området finns flera vägar
och cykelbanor och för att nå vårdcentralen från parkeringsplatsen måste man
korsa bilvägen som går till närliggande bostadsområden. Gatorna och 
cykelbanorna i området ger ett rörigt intryck med bristfälliga sammanhang.

Vårdcentralen omges av bostadsbebyggelse från olika tidsperioder. Närmast
centralen ligger ett miljonprogramsområde och väster om vägen ett grannskaps-
område från slutet av 1950-talet. Ett par hundra meter åt nordväst ligger ett av 
landets första Egnahemsområden. I området närmast vårdcentralen finns en 
bensinmack med butik, dagis, pizzeria samt ett par mindre företagsverksamheter. 
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Bild 4.13 Vårdcentralen i Hageby.

4.4.6.2 Förslag 
I förslaget ändras vägsträckningen så att parkeringen ligger i anslutning till 
vårdcentralen. Hållplatsen för spårvägen placeras lättillgänglig nära ingången. 
Entrén öppnas upp mot Hagebygatan med en liten offentlig plats för att ge ett 
välkomnande intryck. 

I området söder om vårdcentralen uppförs en ny byggnad för äldreboende, 
sammankopplad med vårdcentralen. Lokaliseringen i anslutning till vårdcentralen
och med en hög tillgänglighet till kollektivtrafiken innebär klara fördelar. Med en 
hållplats i närheten skapas också liv och rörelse. 

Det finns idag planer på nytt äldreboende i området, antingen i befintliga
bostadshus i området öster om vårdcentralen eller i en ny byggnad på platsen som 
utformningsförslaget anger. Väljer man att använda befintliga hus innebär det att
människor som bor där måste evakueras. Dessutom medför byggnaderna problem 
i och med att de är pålade på grund av dåliga markförhållanden och flertalet av de 
pelare som finns för pålningen går rakt genom husen på insidan. Detta försvårar 
möblering och inre framkomlighet. Diskussioner förs även om att bygga ut ett 
befintligt äldreboende några hundra meter väster om vårdcentralen i kvarteret 
Läkten (Wallstedt, 2002). En utbyggnad i kvarteret Läkten innebär betydligt 
sämre tillgänglighet till kollektivtrafiken.
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Bild 4.14 Förslag Vårdcentralen.

Området väster om Hagebygatan är en lämplig plats för förtätning av bostäder. 
Idag är gatan kantad av ett långt parkeringsgarage. Med bostäder finns större 
förutsättningar för ett attraktivare gaturum. Dessutom föreslås nya byggnader med
gemensam innergård på den plats där bensinmacken ligger idag. Vid en 
ombyggnad till planskild korsning mellan Hagebygatan och Söderleden, får 
bensinmacken en vikande marknad, eftersom trafiken vid macken kommer att 
minska kraftigt. Förtätning nära hållplatslägen är ett viktigt medel för att stärka
och gynna kollektivtrafikens konkurrensförmåga.

Spårvägen kommer att gå längs Hagebygatans östra del. Gaturummet är idag 
ganska brett men svårt att göra tätare, eftersom nya byggnader inte får plats 
mellan de existerande huskropparna. Området där spårvägen dras fram bör därför 
förses med vegetation för att skapa ett trevligare gaturum. Hagebygatans bredd 
minskas till 6,5 meter jämfört med dagens 10 meter. Minskningen innebär att mer
utrymme skapas för spårvägen och för vegetation. Dessutom kommer en smalare
gatubredd tillsammans med planteringarna att dämpa biltrafikens hastighet.
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4.4.7 Hageby centrum: förbättrad anslutning till ett köpcentrum 

Bild 4.15 Hageby centrum, med kunder från hela Norrköping. 

4.4.7.1 Förutsättningar 
Från vårdcentralen går spårvägssträckningen öster om och parallellt med
Hagebygatan till Hageby centrum. Både vårdcentralen och Hageby centrum tillhör 
stadsdelen Hageby. Hageby centrum är en mycket viktig målpunkt. Idag är det ett 
väl fungerande centrum med 70 000 besökare per vecka och en omsättning på ca 
800 miljoner kronor per år (Wikström, 2002). Hageby centrum är därmed ett 
större köpcentrum som ligger i ett bostadsområde med knappt 7 500 invånare 
(SCB, 2000). Idag finns här ett 30-tal butiker samt övrig service som 
försäkringskassa, post, banker och apotek. Hageby centrum attraherar kunder från
hela staden.

I anslutning till byggnaden finns stora parkeringsutrymmen med plats för ca 
1 000 bilar, med ungefär hälften på östra sidan och hälften på den västra. Området
vid den västra parkeringens infart utnyttjas inte på ett bra sätt idag. Infartsvägen
upptar en stor yta eftersom den gör en kraftig sväng och går parallellt med
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Lidaleden, varifrån infarten sker. Dessutom finns en gång- och cykeltunnel under 
Hagebygatan som få använder. Trafikföringen i korsningen mellan Hagebygatan 
och Lidaleden är svåröverskådlig med flera filer och ett otydligt system, särskilt 
för gående och cyklister. Både Hagebygatan och Lidaleden har dubbla körfält som 
är 7,5–8 meter breda och överdimensionerade för dagens trafik som uppgår till 
9 800 bilar respektive 9 100 bilar per årsmedeldygn (Trafikräkning, 2000). 

Bild 4.16 Hageby Centrum, från väster. 

4.4.7.2 Förslag 
I och vid Hageby centrum föreslås stora förändringar. Området bör utvecklas till 
ett ännu mer mångfacetterat centrum. Istället för att besökaren möts av ett stort 
”parkeringshav” kan området kompletteras med byggnader och ett mer
stadsmässigt centrum skapas. Förutsättningarna finns eftersom Hageby centrum 
omges av en relativt välbefolkad stadsdel och besöks av kunder från andra
stadsdelar i Norrköping. 

Idag stannar två landsbygdsbussar, två stadsbussar samt några enstaka bussar 
för industriturer vid Hageby centrum. De stannar dock inte nära entrén och 
dessutom vid olika hållplatser. Med spårvagnen kan en samlad knutpunkt för 
kollektivtrafiken skapas, vilket är viktigt för att öka tillgängligheten och förbättra
anslutningarna i trafiknätet. 

Antalet parkeringsplatser kommer, på västra sidan av centrumet, att bli 
420 stycken för besökande och ca 55 för boende och arbetande i området. På 
befintlig parkeringsyta finns då 320 platser och längs Lidaleden ytterligare
100 platser för besökande. Arbetande och boende parkerar söder om de nya 
byggnaderna. Samtidigt som antalet parkeringsplatser blir färre, tillkommer både
fler butiker, bostäder och kontor i området. Detta kan tyckas vara kontroversiellt
men en satsning på kollektivtrafiken förutsätter minskad tillgänglighet för
biltrafiken. Förbättrar man möjligheterna för kollektivtrafiken, samtidigt som man
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förbättrar förutsättningarna för nya köpvanor kan centrumet få en mer
mångdimensionell funktion.

Bild 4.17 Förslag Hageby Centrum. 

Utformningen av angöringen för kollektivtrafiken vid Hageby centrum är
betydelsefull. Den ska vara tilltalande för att locka kunder. Butiker och 
verksamheter bör ligga i direkt anslutning till kollektivtrafikens angöringsplats.
Fram till den befintliga centrumbyggnaden placeras byggnader där man kan gå i 
en glasförsedd galleria. Resenärerna kan ta sig in till butikerna under tak. Även ett 
torg vore en kvalitetshöjande faktor i området, och skapar förutsättningar för en
torgmarknad liknande den på Hötorget i Stockholm eller på Möllevångstorget i 
Malmö.

Målet är att försöka vidareutveckla Hageby centrum till en mötesplats i ännu 
högre grad än idag. Byggnaderna ska innehålla blandade funktioner för att ge ett 
mer levande centrum under en större del av dygnet. Tänkbara utbud och 
aktiviteter som skulle kunna ge ett mer varierat centrum och fler besökare även 
när de ordinarie butikerna är stängda är biograf, café, restaurang och bowlinghall. 
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Förslaget innebär också att den byggnad som idag hyser en snabbmatrestaurang
rivs och att verksamheten flyttas in i centrumfastigheten. En blandad bebyggelse 
tillsammans med förtätning i området är ett steg i riktningen att försöka förtäta
staden och minska behovet av bilburna transporter. 

Även anslutningen till Hagebygatan får en ny utformning. Korsningen mellan
Hagebygatan och Lidaleden byggs om till en cirkulationsplats. I och med denna 
förändring kan en tydligare trafikföring skapas med ett jämnare flöde. Spårvägen
kommer att gå rakt genom rondellen med signalprioritet. Bussar kan tillåtas att gå 
samma väg. 

Gatubredden minskas på Lidaleden och endast ett av dagens två körfält behövs 
för att klara trafiken i dubbla riktningar. I det körfält som försvinner kan nya 
parkeringsplatser anläggas. På Hagebygatan övergår biltrafiken i en boulevard, 
som spårvägen kommer att dras fram i efter att den passerat Hageby centrum.
Parkeringsplatser anläggs längs med gatan.

Bild 4.18 Perspektiv över Hageby Centrum. 

4.4.8 Hagebygatan: funktionsblandning och stadsmässighet
4.4.8.1 Förutsättningar 
Vidare längs Hagebygatan söder om Hageby centrum finns idag bostadsområden
från 1950-60-talen. De flesta husen är fyra våningar höga med fasader i puts eller i 
puts och tegel. De ligger inte i direkt anslutning till Hagebygatan utan bildar 
gårdar en bit in från gatan. 

Öster om Hagebygatan ligger ett gammalt spårvägsreservat och stora 
asfalterade parkeringsytor som är starkt överdimensionerade för parkerings-
behovet för de närliggande hushållen. Dessa hushåll bor i kvarteret Dörren som
ligger mellan Hagebygatan och E22. I kvarteret finns idag 720 lägenheter med
nästan en parkeringsplats per hushåll. Endast drygt hälften av parkeringsplatserna 
är uthyrda (Valterhed, 2002). Det område som berörs i förslaget har ca 
300 parkeringsplatser. Efter inventering kvällstid uppskattades beläggningen till 
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ca 40 %. Endast 37,7 % av familjerna har bil i Hageby (SCB, 2000). De stora ytor
som skapats mellan husen på vardera sidan om gatan medverkar till ett 
överdimensionerat gaturum och brist på stadsmässig karaktär.

Bild 4.19 Hagebygatan sedd från söder. 

Bild 4.20 Hagebygatan kantad av stora parkeringsytor. 
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4.4.8.2 Förslag 
Efter angöringen vid Hageby centrum dras spårvägen fram i mitten av gatan i en 
gräsförsedd boulevard som ger spårvägssystemet hög prioritet och en attraktiv 
inramning. Samtidigt går spåret på egen banvall som ger bättre framkomlighet för 
spårvägen. Den får även prioritet i korsningarna. Gatubredden minskas och delas 
upp i två 3-meters körbanor. En minskad körbanebredd tillsammans med tätare 
gaturum i form av trädalléer och hus i fyra våningar medför med stor sannolikhet 
att biltrafikens hastighet sänks på gatan. Gatan bör inte uppfattas som en 
genomfartsled. Målet är att försöka påverka en stor del av de bilburna 
trafikanterna att välja E22 som går parallellt med Hagebygatan. 

Parkeringsytorna ska bebyggas för att åstadkomma ett trevligare gaturum och
för att ge en mer stadsmässig karaktär längs gatan. Byggnaderna föreslås vara 
både punkthus och ”vanliga” byggnader med sex till sju respektive fyra våningar. 
Det är viktigt att byggnaderna integreras med boulevarden på ett tilltalande sätt 
för att ge området ett enhetligt intryck. Dessutom bör de befintliga byggnaderna
anpassas till de nya byggnaderna för att bilda en helhet vid den nya utformningen
av området. Det befintliga området behöver en ansiktslyftning, framförallt i form
av trevligare gårdar som bör få en småskalig känsla med mer vegetation och 
privat mark till bottenvåningarna. Det är viktigt att de nuvarande husen inte glöms
bort utan att de kan dra nytta av spårvägen och de nya inslagen längs 
Hagebygatan.

Bild 4.21 Förslag Hagebygatan.
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Den nya bebyggelsen ska vara funktionsblandad. Det bör vara möjligt eftersom 
ett fullsorterat centrum finns i närheten, stadsmässighet kan skapas och spårvägen 
går i området. Butiker bör finnas i bottenvåningarna och bostäder samt kontor i 
övriga våningar. Kontorsverksamheter är fullt möjligt att inrymma här då många
verksamheter kan blandas med bostäder eftersom de inte är störande. Detta
förutsätter givetvis att verksamheterna inte är beroende av tunga in- eller 
uttransporter av gods. 

En förtätning i Hageby längs Hagebygatan skulle inte innebära att värdefull 
mark tas i anspråk eftersom det är asfalterade parkeringsytor och en smal
gräsremsa utan högre värde som utnyttjas. Översiktsplan 2002, samrådsversion
-01 tar upp Hageby som ett utvecklingsområde både för spårväg och 
kompletterande bebyggelse som bör vara av varierat innehåll och lyfta området
kring Hagebygatan till en mer stadsmässig karaktär. 

Bild 4.22 Sektion Hagebygatan.

4.4.9 Navestad: ökade möjligheter för ett område under 
omvandling

Bild 4.23 Navestad med sina ”ringar”. 
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4.4.9.1 Förutsättningar 
Söder om Hageby ligger ett område som kallas för ”Atriumhusen”, ett område
med enfamiljshus i ett plan med hus som ligger tätt. Nästa huvudmålpunkt längs 
linjen är Navestad som är ett miljonprogramsområde från slutet av 1960-talet.
Området ligger ca 4 km söder om centrala Norrköping. Byggnaderna ligger 
samlade i två ”ringar”, i huskroppar upp till åtta våningar. Ringarna ligger som 
öar en bit ifrån huvudgatan och karaktäriseras av storskalig bebyggelse, 
trafikseparering, stora samlade parkeringsytor och grönområden inne i de båda 
ringarna.

Navestad har länge haft dålig status och ses av allmänheten som ett 
problemområde. Det har varit svårt att hyra ut lägenheterna, vilket har lett till att 
många står tomma. Här pågår nu en stor ombyggnation för att öka 
attraktionskraften och antalet lägenheter kommer att minska från 1 600 till 1 000
(Hermelin, 2001). Ombyggnationen innebär nedmontering av vissa byggnader och 
förändring av fasadfärger från grå betong till ljusare färger. Det bor närmare 4 000 
personer i Navestad (SCB, 2000). Arbetslösheten är hög och bilinnehavet är lågt. 
Endast 38,5 % av familjerna har bil. Utpendlingen av invånare från 16 år är 
närmare 1 000 personer. Drygt hälften av befolkningen har utländsk bakgrund 
(SCB, 1999). 

Det finns ett mindre centrum i Navestad med bl.a. café, post, bibliotek och 
barnavårdscentral. Tidigare fanns även en livsmedelsbutik, men den har tvingats 
att upphöra som en konsekvens av konkurrensen från butikerna i det närbelägna 
Hageby centrum. Centrumanläggningen i Navestad kan vara svår att upptäcka om
man inte vet att den finns. Anläggningen är vänd mot skolan på ”baksidan” av 
området och har ingen entrémarkerande funktion. Även Sydkraft, Integrations-
verket och Proffice har lokaler här. Det finns en friskvårdsanläggning i Navestad 
som är uppskattad och som även utnyttjas av norrköpingsbor som inte bor i 
stadsdelen. I Navestad finns förskola, låg- och mellanstadieskola och högstadie-
skola. Dessutom ska ett äldreboende rymmas i de befintliga ringarna. 

Bild 4.24 Navestad Centrum med en otydlig entré.
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4.4.9.2 Förslag 
Efter Hageby går spårvägen parallellt med Hagebygatan/Navestadsgatan 
(Hagebygatan övergår i Navestadsgatan) och utformningen med boulevard och 
bebyggelseförtätning upphör. Bebyggelsen är låg i dessa områden och ligger 
dessutom inte i anslutning till gatan. Därför finns det inte motiv eller förutsätt-
ningar för att skapa en mer stadsmässig karaktär. Däremot bör utformningen av 
strömförsörjningsstolpar, hållplatser m.m. vara densamma för att förstärka 
kontinuiteten i systemet. Dessutom förses spårområdet med vegetation för att 
skapa en trevlig miljö. Idag är området mellan E22 och Navestadsvägen ett typiskt 
s.k. impediment med en mycket torftig miljö. I detta område föreslås att en 
infartsparkering anläggs nära spårvägshållplatsen. 

Bild 4.25 Skissförslag på ny entré för Navestad Centrum.

Navestad är ett område som skulle få stora positiva effekter av en spårvägs-
utbyggnad. Avståndet till stadens centrum och övriga delar är förhållandevis stort. 
Med spårväg förbättras tillgängligheten och sambandet med övriga staden 
förstärks. Eftersom bilinnehavet är lågt och utpendlingen hög är också 
förutsättningarna för en väl fungerande kollektivtrafik goda. Genom ett spårvägs-
system kan Navestad integreras med övriga Norrköping. Spårvägen höjer 
områdets status genom att vara ett effektivt transportsystem med positiva
konsekvenser för stadsmiljön. Genom att integrera ett så tydligt transportsystem
som en spårvägslinje med nya områden, kan stadsdelar som Hageby och Navestad 
knytas starkare till staden. 

Navestad behöver även en tydligare och mer välkomnande entré till centrumet.
Spårvägen föreslås gå mellan ringarna med hållplatsen nära centrum för att ge en 
effektfull angöring till området. Centrum får en trappa istället för den ramp som
finns idag och en byggnad som gör centrumet mer synligt. Byggnaden kan 
fungera som förbindelse mellan hållplatsen och centrumet.

En livsmedelsaffär vore önskvärd och kan kanske vara möjlig att driva i 
området med rätt utformning. Staden har idag brist på fotbollsplaner och 
tennisplaner. Nya bollplaner skulle mycket väl kunna anläggas här. Även en 
motionscentral intill Vrinneviskogen skulle vara positivt. Dessutom föreslås en
korthålsbana för golf mellan E22 och Navestadsgatan samt öster om E22. Med en 
bana som är öppen för direktspel med avgift skulle Navestad kunna bli ett område
som lockar fler människor från hela staden. Om spårvagnen angör nära golfbanan 
kan man med lätthet ta sig mellan innerstaden och Navestad. Idag finns 5 000
studenter i Norrköping, vilka är en tänkbar kategori som skulle kunna utnyttja 
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golfbanan. Eventuellt behövs bullerdämpande åtgärder mot E22 i form av vallar 
och vegetation för att trafiken inte ska upplevas som störande. 

Bild 4.26 Förslag på förändringar i Navestad. 

4.4.10 Ensjön: ökad tillgänglighet till ett attraktivt område 

Bild 4.27 Ensjön med sin bebyggelse, omgivet av natur. 
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4.4.10.1 Förutsättningar 
Koloniområdet i Ensjön innehåller odlingslotter med redskapsbodar. Byggnader 
för övernattning finns inte i koloniområdet. I Ensjön finns även ett äldre 
fritidshusområde som mer och mer övergår till permanentboende.

Nära Ensjön ligger Åselstad som är ett område av samma karaktär som Ensjön. 
Ensjön har tillsammans med Åselstad ca 400 invånare. Området har goda bad- 
och rekreationsmöjligheter eftersom stadens mest populära badsjö finns här 
omgiven av Vrinneviskogen. Idag finns en anropsstyrd buss som trafikerar 
området, men den utnyttjas sällan. 

Bild 4.28 Ensjön med hus i kuperad terräng. 

4.4.10.2 Förslag 
Spårvägen ska stanna nära korsningen mellan Ensjön och Åselstad för att ge bästa 
möjliga tillgänglighet för båda områdena. En ytterligare förlängning av 
dragningen i områdena skulle innebära svårigheter eftersom terrängen är kraftigt 
kuperad.

I och med utvecklingen till permanentboende som pågår, tillsammans med
aktivitetsmöjligheterna i området, finns förutsättningar att dra spårvägen till 
Ensjön. En förändring från fritidsboende till permanentboende bidrar till en 
utglesning av boendet i staden och ytterligare biltransporter. Idag har Ensjön 
tillsammans med Åselstad ett bilinnehav på 61,8 %. En spårväg till området kan 
medverka till att ökningen av biltrafiken inte blir lika påtaglig som vid en 
situation utan kollektivtrafik. En butik och/eller annan exploatering i anslutning 
till hållplatsen vore önskvärd för att skapa en mötesplats så att inte spårvagnen
stannar vid en ödslig hållplats. 
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4.5 Transportsystemets potential
Om Norrköpings kommun väljer att bygga ut spårvägen i staden kommer resandet 
med kollektivtrafiken att öka. Erfarenheter från städer där man övergått till en 
modern och attraktiv spårväg visar att kollektivtrafikens andel av det totala
resandet ökar. En ersättning av dagens busslinje till Navestad med utformnings-
förslagets spårvägsdragning medför att kollektivtrafiken får ett ökat resande.
Under år 2001 hade busslinjen till Navestad drygt 1 800 000 påstigande (AB 
Östgötatrafiken, 2001). En realistisk bedömning är att antalet påstigande skulle 
öka med 20 % vilket innebär ca 350 000 ytterligare påstigande. Skulle sträckan i 
ett senare skede förlängas till Söderköping som har stor pendlingstrafik till 
Norrköping kan dessa siffror höjas kraftigt. 

Med den bebyggelseförtätning som förslaget medger ökar resandeunderlaget. 
Samtidigt är det relativt lätt att transportförsörja områdena längs denna sträcka. 
Många människor har nära till hållplatserna eftersom stadsdelarna utmed
spårvägslinjen formar en bandstad. Idag bor drygt 20 000 personer i de stadsdelar 
som berörs av utbyggnaden. I förslaget tillkommer 450–500 nya lägenheter med
närmare 1 500 personer som kommer att få tillgång till systemet och därmed
bredda den potentiella marknaden för spårvägen. Nya arbetsplatser tillkommer
och fler människor får bättre tillgänglighet till Hageby centrum och vårdcentral,
vilket ger ytterligare ökningar av resandeunderlaget. 

Resenärer värderar tiden högt och spårvägen måste därför ge tidsvinster 
jämfört med dagens buss, men även jämfört med bilen, för att attrahera nya 
resenärer. Stängs biltrafiken av vid Kristinaplatsen och spårvägen går på egen 
banvall med prioritet i korsningar ger det tidsmässiga fördelar för spårvägen. 
Därmed finns förutsättningar att locka över bilister till den kollektiva trafiken.
Jämförelser av restider med dagens buss och med framtida spårväg, från Söder 
Tull till Hageby och Navestad, har beräknats. Tiderna visar att med dagens buss
tar det 8 minuter till Hageby och 13 minuter till Navestad från Söder Tull. 
Spårvägens restid blir 5 minuter till Hageby och 8 minuter till Navestad 
(Trafikgruppen, 2002). Kapaciteten är dessutom högre i en spårvagn än i en buss. 
Spårvagnen kan ta 150–200 personer medan bussen tar 60–70 personer och upp 
till 100 personer i en ledbuss. 

4.6 Avslutande diskussion
Vi har i avsnitten ovan presenterat ett förslag på hur den nya spårvägen till 
Navestad/Ensjön kan anläggas och vad som kan göras längs med sträckan för att 
förstärka spårvägens attraktionskraft och använda investeringen i spårväg som 
delkomponent i ett omfattande stadsförnyelseprojekt. Förslaget baseras därför på 
åtgärder som traditionellt brukar hänföras till kommunens trafikplanering och 
åtgärder som återfinns inom stadsplaneringens domäner. I den meningen är 
utformningsförslaget baserat på en ansats som utgår från integrerad eller
samordnad lokal transport- och stadsplanering. 

De förtätnings- och ombyggnadsprojekt som föreslås kan rubriceras som 
tillhörande den långsiktiga fysiska planeringens möjligheter att förbättra 
kollektivtrafikens konkurrenskraft. Men dessa åtgärder måste samordnas med
andra åtgärder som traditionellt brukar rubriceras som kort- eller medel-
långsiktiga. Hit hör trafikplaneringen med nätutformning och tilldelad kapacitet 
och prioritet samt hastighetsreglering/säkring för olika färdmedel. Parkerings-
frågor och utformning av gaturum med anslutningar till olika målpunkter är andra 
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faktorer av stor betydelse. För att få så stor effekt som möjligt är det angeläget att 
alla dessa åtgärder är konsistenta med varandra, ger synergieffekter och förstärker
utfallet. Uppdelningen mellan olika åtgärder efter en viss sikthorisont är därför 
delvis en felaktig begreppsanvändning. Det rör sig snarare om att påbörja en 
processuell förändring i en viss riktning.

Med utgångspunkt från litteraturgenomgången i kapitel två och tre kan det 
hävdas att framgångsrika investeringar i lokala kollektivtrafiksystem förutsätter en
sådan ansats. Kollektivtrafikens marknad måste delvis byggas upp genom att den 
övriga markanvändningen utformas på ett sådant sätt att kollektivtrafikens
betydelse för transportförsörjningen förstärks. Samtidigt har investeringar i 
kollektivtrafik en tydlig potential att medverka till att stadsmiljöns kvalitet kan
ökas väsentligt med en högre attraktionskraft som följd. Stadens invånare kan 
erbjudas bättre betingelser för boende och andra attraktiviteter. Lokaliserings-
möjligheter för olika verksamheter kan skapas.

Investeringar i spårväg har större förutsättningar att påverka andra beslut än 
vad investeringar i busstrafik har. Byggs nya spår skapar detta en högre säkerhet 
om att transportsystemet kommer att vara kvar och spela en viktig roll under en
lång tid. Spåranläggningens avskrivningstid kan uppfattas som en miniminivå för 
livslängden. Detta gör att andra beslut kan fattas som baseras på att 
transportsystemet existerar. Det kan gälla investeringar i nya fastigheter och
lokaliseringar av nya verksamheter, beslut av affärsmässig karaktär inom 
näringslivet. Men det kan också gälla individers och hushålls val av bostäder, 
arbetsplatser och fritidsaktiviteter.

I jämförelse med dagsläget innebär detta en mobilisering av den lokala
planeringen. Litteraturgenomgången pekar emellertid på att det är en sådan 
förändring som krävs om de transportpolitiska målen ska kunna realiseras. Samma
sak gäller för att kunna uppfylla de övriga ambitioner som anges i de politiskt
styrande dokumenten från regering och riksdag, i Sverige och i andra länder. En 
sådan förändring förutsätter också omprioriteringar för statens användning av 
budgetutrymme inom infrastruktur- och transportområdet.
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5 Fortsatt forskning
Med utgångspunkt från diskussionen om vilka faktorer inom trafik- och 
stadsplanering som i integration har ett avgörande inflytande på kollektivtrafikens
förmåga att fungera effektivt i städer, presenterar rapporten ett utformningsförslag
för hur en ny spårvägslinje kan utformas som ett stadsförnyelseprojekt. Vi är 
medvetna om att förslaget bör fördjupas och breddas innan beslutsunderlaget kan 
betraktas som fullständigt. Men utformningsförslaget kan utgöra ett första viktigt 
steg i den meningen att det visar hur ett angreppssätt som baseras på integrerad
planering kan utformas.

Om målsättningen är att lokala och regionala transportsystem i Sverige ska 
förändras med hjälp av större inslag av samordnad planering infinner sig ett antal 
frågor och utrednings-/forskningsbehov. Nedan diskuteras några av dessa 
frågeställningar och problemområden. Den diskussion som förs här återfinns 
också i Svensson och Hedström (2003).

5.1 Lokala transportstrategier
Ett område rör vilka planeringsinstitut som ska utgöra grunden för en sådan 
planering. Översiktsplanen är det enda lagstadgade sektorsövergripande 
instrument för fysisk planering som finns i Sverige och är därför i juridisk mening
väl lämpad för en samlad analys och avvägning av olika samhällsmål.
Aktualitetskravet i PBL från den första januari 1996 innebär att översiktsplanen 
ska prövas minst en gång varje mandatperiod för en politisk bedömning.
Konsekvensbeskrivningar av översiktsplanens förslag grundas på kraven om
öppenhet och tydlighet i planeringsprocessen och ökad miljöhänsyn. Före beslutet 
av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen redovisa sin syn på hur de statliga 
intressena beaktas i planen.

”Trafik och miljö utgör en väsentlig del av de allmänna intressen som enligt
PBL kap. 2 ska beaktas vid planläggning. De innebär att översiktsplanen utöver 
grunddragen i markanvändningen också översiktligt bör redovisa dess innebörd 
och konsekvenser innefattade bl.a. ett ändamålsenligt trafiksystem och trafikens 
effekter på miljö och trafiksäkerhet.” (Boverket och Vägverket, 1999, sid.11.) 

Av olika skäl finns det emellertid många exempel på att översiktsplanen inte
har kommit att fungera enligt de ursprungliga intentionerna. Det finns kommuner 
där översiktplaneringen fungerar bra och verkligen har den funktion som beskrivs 
av de sektorsansvariga myndigheterna i citatet ovan. Men det finns många
översiktsplaner som har blivit för ”översiktliga” och endast i undantagsfall 
behandlar avvägningarna inom området trafik, miljö och bebyggelse. Huvuddelen
av den lokala planeringen sker i form av utförliga detaljplaner som område för
område styr markanvändningen och som därför inte behöver ta sig an de 
strategiska avvägningar som skulle behöva göras på kommun- och/eller 
stadsövergripande nivå.

Om inte detaljplaneringen förankras i en tillräckligt fast och tydlig
översiktsplanering kan resultatet blir den s.k. frimärksplaneringen. Avståndet 
mellan översiktsplaner och detaljplaner blir då för stort. Därför kan 
översiktsplaner som i allmänna ordalag fastställer ett ökat miljöansvar och en
strävan att reducera biltrafiken, samexistera med detaljplaner som tillåter starkt
trafikgenererande lokaliseringar av olika verksamheter. Dessutom tar många
kommuner fram ett antal sektorsinriktade planer som kan leva ett eget liv vid 
sidan av de planeringsinstitut som fastslås av PBL.
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Det kan röra sig om olika ”policies” för handelns utveckling, inriktningen för 
trafikplaneringen i kommunikationsprogram och allmänna målsättningar för den 
lokala miljöpolitiken i miljöprogram. Planer och program kan vara inbördes 
inkonsistenta och ha svaga konsekvenser för den faktiska politiken och den 
planering som på kort sikt påverkas av andra förutsättningar. Av detta följer att 
det finns ett behov av en lokal transportstrategi eller transportplan integrerad med
översiktsplanen, kanske på den nivå där de fördjupade översiktsplanerna finns 
idag. Kommunernas växande ambition att arbeta med just fördjupade 
översiktsplaner och översiktliga program visar behovet av en ”mellannivå” i 
planeringsinstituten.

En lokal transportstrategi kan vara en institutionell innovation som förbättrar
möjligheterna att förändra transportsystemen i den riktning som förutsätts av 
transport- och miljöpolitiska mål. En sådan förändring ställer också krav på en 
förändrad organisation som kan ta fram och implementera en sådan strategi. Det 
berör flera kommunala och regionala förvaltningar och politiska instanser som
måste involveras i planeringen. De internationella exemplen som diskuteras ovan 
visar att det finns möjligheter att stimulera framväxten av en sådan organisation 
genom någon form av externt tryck från den nationella nivån genom lagstiftning, 
andra regelverk och former för resurstilldelning.

5.2 Förankring och efterfrågeanalys
Men integrerad planering förutsätter också att andra intressenter involveras som 
företag, organisationer och, kanske framförallt, allmänheten. Vi kan konstatera att 
den lokala förankringen är avgörande för omfattning, konsekvenser och 
verkningsgrad av åtgärder som genomförs för att påverka trafiken i städer i den
riktning som anges av politiska målsättningar. Åtgärderna måste svara upp mot en 
tydlig efterfrågan och utformas på ett sådant sätt att de medför en klar förbättring 
för majoriteten av stadens invånare. För att detta ska vara möjligt måste det finnas
kunskap om hur invånarnas efterfrågan på olika utformningar av stadstrafiken ser 
ut. Det är inte tillräckligt med traditionella samråd, planutställningar och debatter
på insändarsidor. Risken är stor att dessa traditionella påverkanskanaler kan 
utnyttjas av särintressen som inte är länkade till majoritetens uppfattning. Det 
finns också forskningsresultat som visar att det finns en systematisk skillnad
mellan hur förtroendevalda politiker tror att invånarnas efterfrågan ser ut och vad 
som egentligen efterfrågas av befolkningsmajoriteten.

Det finns därför behov av undersökningar som med kontrollerad statistisk 
representativitet kan beskriva hur invånarna vill att stadens transportsystem ska 
vara utformat på strategisk nivå. Sådana metoder har utvecklats och också testats i 
genomförda undersökningar. Men det är än så länge ovanligt att svenska 
kommuner tar reda på hur invånarna vill att trafiken ska vara utformad genom att 
utföra enkätundersökningar eller anordna lokala folkomröstningar.

5.3 Utvärderingar 
Forskningen bör också kunna bidra med fler och bredare utvärderingar av de 
åtgärder som redan genomförs i svenska städer och tätorter och med
kunskap/information om ytterligare åtgärder som kan bli aktuella att 
implementera inom ramen för lokala transportstrategier. I dag saknas kunskap om
konsekvenser av olika åtgärdspaket, inte minst om den samhällsekonomiska
effektiviteten. Vilka åtgärder ska användas och hur ska de kombineras? Det är 
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centralt att utgå från ett helhetsperspektiv i utvärderingen. Det finns exempel i
Europa på utvärderingar av lokala transportstrategier i ett helhetsperspektiv. Ett 
sådant perspektiv baseras på två utgångspunkter, dels att utvärderingen görs med
beaktande av alla transportpolitiska målsättningar och relevanta miljöpolitiska
målsättningar, dels att utvärderingen görs inom samma geografiska område som 
gäller för transportstrategin.

För att sådana åtgärder ska vara möjliga att utvärdera ur ett helhetsperspektiv
med rimliga resursinsatser, förutsätts att bredden prioriteras på bekostnad av 
precision och detaljrikedom inom de olika delområdena. På samma sätt som den 
integrerade planeringen baseras på att man kan sätta samman projektgrupper med
olika kompetenser bör motsvarande kunna genomföras vid utvärderingar. 
Utvärderingarna kan inte bara baseras på nya mätningar och nygenererad data, 
utan måste till stora delar bestå av sammanställningar av befintlig kunskap som
matchar utformningen av de åtgärdsprogram som ska utvärderas. I detta arbete ska 
möjligheterna att använda befintliga planeringsverktyg prövas. Men det är 
sammanställningen och helhetsperspektivet som är det mest betydelsefulla. 
Utvärderingarnas främsta bidrag kommer att vara input till hur lokala transport-
strategier kan/bör utformas och kräver därför en enhetlig presentationsform för
resultatsammanställningen. Hur former och innehåll för denna typ av bredare 
utvärderingar ska se ut förutsätter ytterligare forskning och utvecklingsarbete. 

5.4 Sammanställning av internationella erfarenheter 
Det finns skäl att fortsätta att följa och sammanställa det internationella
kunskapsläget inom de delområden som har relevans för kollektivtrafikens 
konkurrenskraft i lokala och regionala transportsystem. Men det finns också 
starka skäl att börja sammanställa kunskap och information om lokala 
transportstrategier i sig. Detta kan göras genom att gå igenom lokala 
åtgärdsprogram för konkreta städer. Ofta hävdas att detta inte är en motiverad 
forskningsuppgift med hänvisning till att det redan finns dokumentation om detta i 
rapporter från ett antal EU-projekt om ”good practice” och annat material.

Vi vill emellertid hävda att det i stort sett saknas systematiska samman-
ställningar av internationella erfarenheter och exempel, och som även jämför
dessa med svenska förhållanden, förutsättningar och problem. Det är ingen
skillnad i detta avseende mellan området ”stad och trafik” och andra
innovationsområden: för att kunna tillgodogöra sig ny information och kunskap, 
måste resurser sättas in för att tolka, överföra, sammanställa och anpassa
innovationerna till de sammanhang som är relevanta. Detta är en nog så viktig 
forsknings- och utvecklingsuppgift som bör kunna vara till nytta för utvecklingen 
av en integrerad lokal stads- och trafikplanering i Sverige. En viktig uppgift är att 
fastställa vilken institutionell utformning som krävs för att en planeringsmodell i 
form av en lokal transportstrategi ska vara möjlig att använda i det svenska 
sammanhanget.
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