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Den Goda Staden är ett samverkansprojekt som pågått i sex år mellan 2005 och 2010, på initiativ av 
dåvarande Vägverket. Projektet har haft som syfte att utveckla processer där samspelet mellan trafik‑ 
utveckling och bebyggelseutveckling stått i centrum. Fokus har legat på hur olika intressen, krav och 
behov hanteras samordnat för att åstadkomma långsiktigt hållbar stadsutveckling. Inom projektet har 
också intressanta nya lösningar tagits fram och följts upp. Särskilt intresse har ägnats åt att utveckla 
möjligheter till koordinering mellan nationell, regional och lokal nivå.  

Det konkreta arbetet har utförts i cirka femton delprojekt i tre kommuner: Jönköping, Norrköping och 
Uppsala. En mängd praktiska erfarenheter av att samverka har dokumenterats under projektets gång.  

Projektet har letts av en projektägargrupp bestående 
av generaldirektörerna på Trafikverket (Vägverket 
och Banverket) och Boverket, ansvariga kommunal-
råd i Uppsala, Norrköping och Jönköping samt vd 
för Sveriges Kommuner och Landsting.

Projektet har hållits samman av en arbetsgrupp 
bestående av
•	 Trafikverket: Torbjörn Suneson (t.o.m. 2008), 

Lennart Andersson ordförande (fr.o.m. 2009), 
Anki Ingelström, Bert Svensson, Elina Brodén  
och Mathias Wärnhjelm

•	 Boverket: Kerstin Hugne 
•	 Sveriges Kommuner och Landsting: Eva  

Hägglund
•	 Norrköping: Hans Revenhorn, Anna Larsson
•	 Uppsala: Carl-Johan Engström, Jenny Kihlberg
•	 Jönköping: Josephine Nellerup, Henrik Zetter-

holm

Den Goda Stadens slutskrifter är:
•	 Så får vi Den Goda Staden (denna skrift)
•	 En god stadsutveckling – exempel från  

Uppsala, Norrköping och Jönköping 
•	 Publikationer inom Den Goda Staden

Projektet har utvärderats av professor Göran Cars, 
tekn.lic. Patrik Tornberg och Malin Hansen, KTH, 
Institutionen för Samhällsplanering och Miljö. 
Utvärderingen har publicerats i två rapporter:
•	 En samordnad planering av städer och transport-

system? Slutrapport från utvärderingen av Den 
Goda Stadens första etapp.

•	 Helhetsperspektiv i sikte. Att synliggöra förutsätt-
ningar för en samordnad planering. Slutrapport 
från utvärderingen av projektet Den Goda Staden.

Flertalet rapporter som nämns i ”Vill du veta mer” i 
denna skrift finns att hämta på: 
www.trafikverket.se/dengodastaden.

Författare till idéskriften är  
Carl-Johan Engström och Anki Ingelström.
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”
Detta är citat från DN-debatt den 16 augusti 2007. 
Avsändare var generaldirektörerna för Vägverket, 
Banverket och Boverket samt kommunalråd från 
Jönköping, Norrköping och Uppsala. De hade då 
samarbetat i tre år i projektet Den Goda Staden kring 
att hitta bättre former för att samverka kring trafik-
investeringar och stadsutveckling. Nu, ytterligare tre 
år senare, avslutas projektet och de gemensamma 
erfarenheterna är samlade i denna skrift. En mängd 
praktiska erfarenheter av bättre sätt att samverka 
grundas på en gemensam övertygelse om att stads- 
utvecklingen har en nyckelroll i arbetet för en hållbar 
utveckling. 

Statistiken från den senaste 40-årsperioden visar 
att befolkningen i storstadsregionerna och de stora 
städerna ständigt ökar. Allt fler människor söker sig 
dit för att ta del av utbudet av service, tjänster, kultur, 
upplevelser, arbetstillfällen och utbildningsmöjlig-
heter. I en omställning – av samma genomgripande 
omfattning som övergången till industrisamhället 
en gång var – måste vi se till att den i alla sina delar 
bidrar till hållbarhet, såväl ekonomiskt som socialt 
och miljömässigt. 

Så får vi Den Goda Staden
Nya lösningar för stadsbyggnad och trafik ger oss tryg‑
gare och kortare resvägar. En kompakt och funktionell stad 
ger mindre utsläpp av växthusgaser. Förtätad bebyggelse 
tar mindre naturmark i anspråk och utnyttjar redan gjorda 
investeringar. (…) 
 
Helt nya stadsbyggnadsideal förutsätter nya 
regelverk och samverkan mellan stat och kommun.

Befolkningstillväxt 1988 – 2008 i olika typer av 
kommuner. Ur Attraktivitet, ekonomi och stads-
utveckling, Internationella handelshögskolan i 
Jönköping, 2009.

”
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Globaliseringen gör att Sverige inte kan behålla 
standardiserad och kopierbar produktion som 
grund för framgångsrik export. Produktportföljen 
måste ständigt förnyas, vilket tvingar oss att satsa 
mer på innovationer. De framväxande nya företagen 
är specialiserade och samverkar med andra för att 
ta fram innovativa lösningar. Att finnas i en miljö 
tillsammans med andra företag som behövs för pro-
duktutvecklingen blir allt viktigare för dem som vill 
ligga i täten på utvecklingen. Detta är ingen tillfällig 
tendens, utan en följd av globaliseringen och den 
utveckling som tog sin början med industrialismens 
genombrott. 

Det är inte bara de kunskapsintensiva företagen som 
förutsätter närhet och samverkan. En rad företag 
som översätter, trycker, marknadsför, städar, vatt-
nar, serverar, utskänker, reparerar och servar olika 
produkter följer i kunskapsföretagens spår. Till detta 
kommer en framväxande upplevelseinriktad närings-
verksamhet. Förutsättningarna för dessa företag är 
att de har en tillräckligt stor ”hemmamarknad”. Den 
finns i storstadsregionerna och de större städerna.
Den snabbaste tillväxten av jobb och ekonomi sker 
således i städer och stadsregioner där människor har 
ett rikt utbud av jobb, utbildningsmöjligheter, sociala 
kontakter, service och kultur, och där företagen har 
störst chans att hitta nya medarbetare med rätt kvali-
fikationer. 

Nya förutsättningar för städernas roll

Globaliserad ekonomi grund för kunskapssamhällets utveckling
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Nya förutsättningar för städernas roll

Transportutvecklingen driver också på stadstillväx-
ten. De snabbare och relativt sett billigare transpor-
terna gör att vi kan bo på ett ställe, arbeta på ett an-
nat och ha vår fritid på ett tredje ställe. Det är särskilt 
viktigt i Sverige där hushåll som har två förvärvsar-
betande inte gärna vill flytta. Vinsten av att den ena 
parten kan få ett nytt jobb uppväger inte nackdelarna 
för den andra, eller för barnen. Då underlättar ett 
centralt boende pendling. Familjen kan bo kvar när 
en familjemedlem byter jobb eller vidareutbildar sig. 
Vi reser allt längre sträckor, och allt fler pendlar över 
kommungränsen. 

Den ökade pendlingen över allt längre avstånd leder 
till regionförstoring. I ett glest land som Sverige 
skapar det allsidigare och robusta arbetsmarknader. 
Pendlingen sker främst mellan städernas kärnor, dit 
det är lättast att nå. Vi får en flerkärnig utveckling 
med städer i nätverk. I glesare delar av landet finns 
inte underlag för nätverk – där får vi i stället ett star-
kare samspel mellan stad och omgivande landsbygd. 
Regionförstoring och koncentration till städernas 
inre går hand i hand. 

Redovisning av hur många som pendlar (de som reser till 
arbetet över en kommungräns), mellan åren 1986 och 
2008. Källa SCB.

Summering
I den ökade rörlighetens spår följer en tilltagande konkurrens om arbetskraft och arbetstill‑
fällen. Städer och stadsregioner har blivit vinnare. De kännetecknas av tillräcklig storlek och 
mångfald, specialisering och vidgade möjligheter till avsättning för sina produkter. Utveck‑
lingen är samtidigt delad. Stadsomvandlingen präglas av att möta trycket mot innerstäderna. 
Å andra sidan finns en utveckling mot ett utglesat stadslandskap med externa köpcenter längs 
stora trafikleder och enskilda bostäder på stadsnära landsbygd. För det tredje finns många 
områden, ofta i städernas yttre delar, som ännu inte omfattas av förnyelse och omvandling.

Städer i nätverk. Ur Gemensam översiktsplan för Linkö-
ping och Norrköping, 2010. 
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2. Planförslagets huvuddrag
2.1 Samverkan för hållbar tillväxt

I den gemensamma översiktsplanen anges övergri-
pande principer för framtida bebyggelseutveckling, 
transportsystem och markanvändning i Linköpings 
och Norrköpings kommuner. Genom att planera till-
sammans närmar man sig visionen om en gemensam 
storstadsregion med två stadskärnor. En positiv ut-
veckling i Linköping och Norrköping förutsätts ge 
positiva effekter i hela regionen. De större tätorterna 
i regionen ska länkas samman till ett stadnätverk, en 
stadsregion. 

Ambitionen i den gemensamma översiktsplanen 
är att skapa hållbar ekonomisk, social och ekologisk 
utveckling i regionen. För att åstadkomma detta är 
bedömningen att arbetsmarknadsregionen behöver 
omfatta 500 000 invånare och 220 000 sysselsatta 
år 2030. Det innebär knappt 80 000 fler boende och 
30 000 fler jobb än 2009. Kommunstyrelserna i båda 
kommunerna har fattat beslut om dessa mål. Som 
grund för målen ligger den ekonomiska analysen 
”Linköping - Norrköping, gemensam marknad och 
framtid”.

Den gemensamma översiktsplanen baseras på en 
arbetsmarknadsregion som utgörs av Linköpings 
och Norrköpings nuvarande arbetsmarknadsregio-
ner (2010), det vill säga Östergötland, med undantag 
för Ydre kommun. På längre sikt kan dock arbets-
marknadsregionen komma att omfatta ett större geo-
grafiskt område. 

En större sammanhållen region och gemensamma 
marknader förväntas skapa en rad mervärden för såväl 
medborgare som näringsliv. Utifrån ett indi-
vidperspektiv skapar integration ett större 
och mer varierat utbud av arbets-, boende- 
och utbildningsplatser. För näringslivet inne-
bär en mer sammanflätad region tillgång 
till en större och mer diversifierad 
arbetskraft samt en större lokal 
och regional hemmamarknad. 
Detta skapar förutsättningar 
för ett mer dynamisk och 
konkurrenskraftigt näringsliv, 
vilket förväntas påverka syssel-
sättningen positivt. Sammantaget 
skapar ökad integration nya möjlig-
heter till stärkt attraktivitet, vilket på 
sikt kan stimulera inflyttning såväl som 
fler företagsetableringar. 

2.2 Bebyggelseutveckling 
samordnas med transporter

Planförslaget genomsyras av tanken att bebyggelse-
utvecklingen ska gå hand i hand med transportsys-
temets utbyggnad. Tillgängligheten till och inom re-
gionen ska bli betydligt bättre än idag och den ökade 
tillgängligheten ska tillvaratas på bästa sätt. Utveck-
ling av infrastruktur och bebyggelse ska samordnas 

med särskild tonvikt på att åstadkomma: 

• Koncentrerad bebyggelseutveckling och lokalise- 
 ring av målpunkter för många människor i centrala  
 Linköping och Norrköping.
• Utveckling av orter med goda förutsättningar för  
 kollektivtrafik.
• Utveckling av industri- och logistikverksamheter  
 i områden med hög tillgänglighet för nationella och  
 internationella godstransporter med sjöfart och flyg,  
 samt på vägar och järnvägar i det Transeuropeiska  
 Transportnätet TEN-T.

Folkrika städer och 
tätorter binds samman 

till ett stadsnätverk.
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Nya förutsättningar för städernas roll

De tre städerna i projektet, Norrköping, Jönköping 
och Uppsala, har alla ökat sin befolkning, speciellt 
de senaste åren. Man planerar också för att möta 
en fortsatt befolkningsökning. De tre städerna har 
mycket medvetet verkat för att öka sin attraktivitet. 
De har exempelvis satsat på centralt belägna konsert-
hus och andra offentliga kulturbyggnader.

I Jönköping började man arbeta tidigt med sin stads-
kärna eftersom viktiga handelsfunktioner hade svårt 
att konkurrera med den externa handeln. På Stan 
bildades som en av landets första intresseorganisa- 
tioner för centrumfrågor. En stadsbyggnadsvision 
togs fram år 2000 som ram för stadskärnans vitalise-
ring. Visionen håller på att förverkligas. Jönköping 
har gått vidare med en utvidgad stadsbyggnadsvi-
sion år 2008 som innebär att staden förtätas ut runt 
Munksjön. Visionen inkluderar också en ny station 
för Götalandsbanan.

Städerna är basen för växande näringar och centrum för regional utveckling

Jönköpings, Uppsalas och Norrköpings befolkningsutveck-
ling mellan år 2000 och år 2009.

Stadsbyggnadsvision förverkligad, Jönköping.
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Nya förutsättningar för städernas roll

Skiss på hur Uppsala resecentrum ska se ut efter ombyggnation.

I Norrköping ställde nedläggningen av textilindu-
strin staden inför kravet att finna en ny identitet. 
Tillkomsten av universitetet gav skjuts åt en lyckad 
stadsomvandling. Även under senare tid har staden 
drabbats av industrinedläggningar som har mötts av 
satsningar på bland annat kultur och utbildning. Nu 
arbetar Norrköping och Linköping tillsammans med 
regionförstoring och regionstärkning som två nav i 
den så kallade fjärde storstadsregionen. Man arbetar 
för att få del av en framtida höghastighetsbana och 
att utveckla spårvägssystemet.

I Uppsala startade arbetet med stadsutveckling  
utifrån två huvudfrågor – dels behovet av ett nytt  
resecentrum, dels oron inför utvecklingen när  
stadens viktigaste industri Pharmacia gick ihop med 
en amerikansk läkemedelsjätte. År 2000 antogs en 
samlad vision för stadens utveckling som betonade 
vikten av att centrala delar blev attraktivare, liksom De tomma textilindustrilokalerna fick nytt liv, Norrköping.
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Nya förutsättningar för städernas roll

Summering
En slutsats i Den Goda Staden är att utvecklingen leder till att stadskärnorna också omvandlas 
från traditionella butiksområden till områden med restauranger, service och upplevelsebutiker. 
Utvecklingen leder också till att fler bostäder i tillgängliga innerstadslägen tillkommer. Men 
det sker inte av sig självt utan kräver mycket planering och samarbete. Stadskärneföreningar 
(i regel sammanslutningar mellan köpmän och fastighetsägare) har blivit en drivande aktör i 
partnerskap med kommunen. 

vikten av förtätning och effektivare kollektivtrafik. 
Det nya resecentrumet håller nu på att färdigställas 
och den snabba stadsomvandlingen är ett faktum, 
stödd av vision och översiktsplan.

Befolkningstillväxten sker i alla tre städerna, liksom i 
andra större städer, i allt högre grad i innerstäderna. 
Försäljningspriserna på lägenheter talar sitt tydliga 
språk – de centrala lägena är mer attraktiva. 
Om vi summerar utvecklingen finner vi att i stä-
derna växer antalet kunskapsföretag, samtidigt som 
industrijobben försvinner. Innovativ industri- och 
tjänsteproduktion ökar. Det gör det viktigt att synas, 
träffas och finnas tillsammans. Och då blir inte bara 
den egna lokalen arbetsplats. Stadens offentliga rum 
blir en allt viktigare del av arbetsmiljön. En god 
stadsmiljö blir ett värde och drar till sig kvalificerad 
arbetskraft och boende. 

Befolkningsutvecklingen i Jönköpings, Uppsalas och Norr-
köpings stadskärnor, under åren 2000 till 2009.

Städerna och vardagslivet möten som spontana möten mellan människor. För 
den unga generationen är detta mest påtagligt – man 
träffas allt mer sällan i hemmen, utan på torg och ga-
tukaféer och i parker. Parkour (art du déplacement) 
är ett uttryck där stadens alla vistelseytor, prång och 
gränsmarkeringar utnyttjas i akrobatiska rörelse-
mönster – ett sätt att ”mentalt ta in staden”. 
Också äldre får nya livsmönster. Old People Active 
Lifestil (OPAL) innefattar i hög grad utnyttjandet av 
stadens utbud av kultur och upplevelser. Man umgås 

Allt fler människor söker sig till städerna. Staden är 
inte bara en ekonomisk motor – den är platsen för 
mångfacetterat socialt liv. Äldre, kvinnor och yngre 
i ensamhushåll använder flitigt stadsrummet. Upp-
levelser och kultur bär upp stadslivet vid sidan av 
shopping. Det ökade internationella resandet och 
invandringen påverkar efterfrågan, utbudet och det 
sociala livet som helhet. En ny stadskultur växer fram. 
Stadens offentliga rum blir platser för såväl affärs-
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Nya förutsättningar för städernas roll

allt mer i stadens vardagsrum och inte i det egna. 
Kafélivet ökar och uteserveringar frekventeras även 
under sen höst och tidig vår. Fler och fler närings-
verksamheter är inriktade på personlig service och 
nöjen. Parker är platser för möten och fritidsaktivite-
ter. Stadsodling är en växande sysselsättning. 

Social sammanhållning och delaktighet, jämställd-
het, jämlika villkor, mångfald, folkhälsa och trygghet 
är beroende av den fysiska miljöns utformning. Till-
gängligheten till olika verksamheter avgör exempel-
vis om barn själva kan ta sig till skolan och till platser 
för utelek och andra fritidsaktiviteter, om kvinnor 
har jämställda möjligheter att arbetspendla, om äldre 
kan ta sig till olika servicefunktioner etcetera. Trygg-
heten påverkas av hur staden används, till exempel 
om där finns liv dag som natt. Folkhälsan påverkas 
bland annat av luft- och ljudkvaliteten i livsmiljön 

och av möjligheten till en aktiv fritid och till fysisk 
rörelse under vardagsresorna. 

Med ökad täthet ökar kraven på stadsomvand-
lingen. Är det verkligen möjligt att bygga städer som 
uppmuntrar till mänskliga möten och inbjuder till 
kreativa miljöer? Detta är en huvudfråga i Den Goda 
Staden. Frågan har analyserats djupt av forskaren  
Jan Gehl. Hans budskap är att växande städer är 
dåligt anpassade till människorna. Den fysiska 
utformningen av staden måste enligt honom ha den 
enskilda människan som måttstock. Annars riskerar 
andra värderingar att ”ta över”, vilket människorna i 
staden till sist får ta de negativa konsekvenserna av. 
Stadens utformning kan både öppna upp och stänga 
till, integrera eller segregera, samla människor eller 
sprida ut dem. 

Stadslivet är attraktivt för såväl invånare som näringsliv. Illustratör Arken SE Arkitekter.
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Nya förutsättningar för städernas roll

I Den Goda Staden har fokus legat på samspelet 
mellan bebyggelse och trafik, vilket har inverkan på 
stadens möjligheter att upplevas som säker och trygg, 
uppdelad, öppen, inbjudande – med andra ord socialt 
hållbar. I enskilda projekt inom Den Goda Staden, 

med nya sätt att lösa byggelse- och trafikutform-
ningen, är det emellertid svårt att värdera de sociala 
aspekterna fullt ut. De är beroende av att stadsväven 
som helhet omvandlas. 

Summering
En viktig slutsats är att nya kreativa stadsutvecklingsprojekt alltid måste ha med den sociala 
dimensionen. Ett exempel: En gata har alltid en trafikfunktion. Den har hittills helt dominerat 
perspektivet, men den rymmer också en social hänsyn i form av trafiksäkerhetstänkande. Om 
gatan däremot uppfattas som en mänsklig vistelsezon förändras perspektivet. Attraktivitet, 
trygghet och trivsel blir lika viktiga mål att nå – och det ger helt andra lösningar, som vi ska se 
nedan. 

En gata måste också vara attraktiv, trygg och trivsam. Illustratör Arken SE Arkitekter.
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Nya förutsättningar för städernas roll

Jordens klimat står inför en förhöjd medeltempe-
ratur. Det är ett hot som måste mötas. Den växande 
halten av klimatpåverkande gaser i atmosfären 
kräver stora omställningar på mänsklighetens alla 
områden. Förbättrad energihushållning, utfasning av 
fossilbränsledrivna transporter och ändrade mänsk-
liga beteenden är nödvändigt. Den fortsatta stads-
utvecklingen spelar en nyckelroll i omställningen, 
dels för att städer står för en så stor del av påverkan, 
dels för att just städer har stora förutsättningar att 
minska klimatutsläppen och samtidigt bidra till hög 
livskvalitet och goda näringslivsförutsättningar – att 
åstadkomma den goda staden.

Goda förutsättningar att få ned utsläppen ytterligare 
finns således i städerna. I Den Goda Staden var det 
främst två frågor som måste tacklas: 

1. Regionförstoringen och pendlingen resulterar i  
 ökat resande. 
2. Transportflöden i städernas inre ökar.

Utmaningen ligger i att skapa välfungerande regional 
kollektivtrafik och samtidigt dra nytta av möjlighe-
terna att minska biltransporterna i städerna genom 
att fler kan gå, cykla och använda lokal kollektiv- 
trafik. Tätare och mer funktionsblandade städer med 
attraktiva integrerade transportsystem är fram-
gångsfaktorer (I nästa avsnitt utvecklas strategier 
för detta.). Men det kräver också kreativa lösningar 
eftersom överskridande av tillåtna nivåer för buller, 
kväveoxider, svavel, partiklar och annan lokal på-
verkan inte kan mötas genom att tillämpa skyddsav-
stånd. Lösningarna ligger ”utanför” ramen. En öppen 
samverkan mellan olika sektorsansvar är nödvändig. 
Det gäller väghållaransvar, fordonsregler, myndig-
hetstillämpning, byggherreansvar med mera.

Miljö- och klimatutmaningen har sin ”veka midja” i transportsektorn
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Nya förutsättningar för städernas roll

Summering
Erfarenheter från Den Goda Staden är att lösningarna måste utgå från de övergripande målen 
om hållbar stadsutveckling: Behåll centralt placerade järnvägsstationer som noder och priori‑
tera kollektivtrafiken dit. Se till att förbifarter också fungerar som avlastning för stadstrafiken. 
Dämpa hastigheten i innerstaden, inför miljözoner, se över parkeringsregler och taxor och 
utforma gaturummen som attraktiva platser att vistas på. 

Integrera arbetet med hållbart resande i ett visionärt stadsutvecklingsarbete. Samordna stat 
och kommun i öppna planeringsprocesser. Var uthållig; erfarenheterna från Den Goda Staden 
visar att det går att med planering åstadkomma en förändring.

Illustration av parkeringshav kontra stad.  Så...                                                        eller så. (Källa: Dover, Kohl & Partners)
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De växande städerna är inte bara viktiga i sig själva 
och för sina medborgare. De har också stor betydelse 
för nationell tillväxt och global klimatpolitik. De 
fungerar som motorer i regionen och de är viktiga 
i nätverk med andra städer. Städer berörs därför 
av nästan alla politikområden, bland annat miljö-, 
social-, jämställdhets-, integrations-, infrastruktur-, 
och näringspolitik, och inte minst finanspolitik. 
Därför behövs också en helhetssyn och en samord-
ning av de olika politikområdena som också väger in 

sektorpolitikens inverkan på stadsutvecklingen – en 
stadspolitik.

När stadsmiljön är en lokal angelägenhet och samti-
digt en avgörande faktor för nationell tillväxt, krävs 
ett gemensamt synsätt på infrastrukturen i staden. 
När regional utveckling drivs av städer i nätverk, 
krävs gemensam planering av infrastrukturen, både i 
och mellan städerna för att knyta samman de lokala 
arbetsmarknaderna. 

Samordnad politik för stadsutveckling
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Samordnad politik för stadsutveckling

I projektet Den Goda Staden visade sig bristen på 
stadspolitik främst i planeringen av bebyggelseut-
veckling och i investeringar i infrastruktur. De olika 
planeringssystemen regleras med sinsemellan olika 
lagar och har olika huvudmän. Det leder till kon-
flikter när samma geografiska område ska planeras 
enligt olika lagar eller system. För  den framtida 
Götalandsbanan (från Järna till Göteborg) är det 
Trafikverket som planerar, och kommunerna har 
tagit fram översiktsplaner för motsvarande områ-

Ur Jönköpings stadsbyggnadsvision. Förslaget redovisar ett nytt stationsläge söder om Munksjön. 

Dagens situation
Planering av bebyggelse och infrastruktur

den. Götalandsbanan finns inte med i den nationella 
transportplanen, och det är därmed osäkert om eller 
när staten kommer att finansiera banan. Det osäkra 
läget riskerar att lägga en ”död hand” över stora 
stadsområden. Banan är emellertid utpekad som 
riksintresse, vilket innebär att Trafikverket gjort en 
preliminär bedömning att järnvägen kommer att vara 
utbyggd år 2040.

Jönköping och Norrköping är båda beroende av 
besked för att kunna gå vidare med den stora stads-
omvandling som de nya järnvägsstationerna är en 
förutsättning för. 
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Samordnad politik för stadsutveckling

 
Norrköpings nya stationsanläggning. Ur Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping, 2010.

Regeringen har fastställt den nationella planen för utveckling av trans‑
portsystemet för perioden 2010‑2021 samt de ekonomiska ramarna för 
länsplanerna. Beslutet innebär att det totalt satsas 482 miljarder kronor 
på infrastrukturen mellan 2010 och 2021. Inga medel är avsatta för hög‑
hastighetsbanor.” ”Källa: Regeringens hemsida
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Samordnad politik för stadsutveckling

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är ett medel för att nå övergri-
pande samhällsmål. Ska den kunna göra det effektivt 
förutsätter det investeringar (staten och kommu-
nen), management (kollektivtrafikmyndigheten) och 
prioritering i stadsmiljön (kommunen). Frågor om 
långsiktigt hållbara transporter och fyrstegsprinci-
pen kräver således optimering på andra grunder än 
Trafikverkets sektorsansvar. För Trafikverket är det 

1. Påverka transportbehov och 
transportsätt.

2. Effektivare utnyttjande av  
befintlig infrastruktur och fordon.

3. Begränsade ombyggnads- 
åtgärder.

4. Nyinvesteringar och större  
ombyggnadsåtgärder.

Fyrstegsprincipen. Åtgärder från alla fyra stegen kan behövas för att lösa ett trafik-
problem. Ur Från vägbyggare till samhällsbyggare, Vägverket 2005.

Miljön
Miljöpolitikens nationella miljömål på sexton 
områden har hitintills haft svaga samband med 
stadsutvecklingen. Klimatmålet är skiljt från luft-
kvalitetsmålet. För miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö finns delmål om att det ska finnas planerings-
underlag som har betydelse för stadsutvecklingen. 
Övriga delmål berör avgränsade frågor som buller 
och naturgrusanvändning. I regeringens precise-

ring (prop. 2009/10:155) beträffande det långsiktiga 
generationsmålet för God Bebyggd Miljö lyfts dock 
stadsutvecklingsfrågorna. 

Den faktiska tillämpningen av miljökvalitetsnormer 
är ett exempel där staten försvårar möjligheten att 
bygga städer sammanhållet. Erfarenheter av detta i 
finns i alla tre städerna, i form av kvarter som inte får 

4

1 2

3

numera en förutsättning vid alla projekt att tillämpa 
fyrstegsprincipen. Den förutsätter att man först 
undersöker om ett trafikproblem kan lösas genom 
förändring i användningen eller genom effektivise-
ring av transportsystemet. Det arbetssättet förutsät-
ter en dialog där alla nivåer utifrån ett tydligt mandat 
och vilja anpassar sina åtgärder till varandra.
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bebyggas, detaljplaner som inte godkänns etcetera 
Det är ett problem på kommunal nivå eftersom staten 
inte medverkar i diskussionen hur avvägningar mel-
lan miljömål kan göras. 

Den sociala situationen
 
På det sociala området finns begreppet storstadspo-
litik. Den är emellertid fokuserad till integrations-
frågor och sociala frågor i stora bostadsområden 
tillkomna på 1960- och 70-talen. Olika statliga stöd 
har utvecklats och avvecklats och nya tillkommit. 
En viktig aspekt har varit att skapa sysselsättning. 
På senare år har syftena med de statliga bidragen 
breddats genom att staten också ger stöd till energi- 
och klimatsatsningar till kommuner utanför stor-
stadsområdena. Delegationen för hållbara städer har 
under de senaste två åren gett stöd till åtgärder för 
hållbar stadsutveckling där man även lyft in närings-
politik, med betoning på satsningar som kan ge stöd 
för framtida export. Delegationen har även lyft fram 
fortsatta insatser i socialt utsatta områden. 

Europa går före

Inom EU och i de nordiska länderna har stadspolitik 
utvecklats bredare och mer tvärsektoriellt. Inom EU 
finns sedan 1997 ett handlingsprogram för stads-

Summering
Som visats ovan kan hållbar utveckling växa fram i samklang med pågående utvecklings‑
trender. Men det sker inte automatiskt. Att skapa attraktiva städer och hålla samman 
stadsregioner med goda kommunikationer kräver en genomtänkt omvandling av bebyg‑
gelsen med tanke på trafikutvecklingen. Det kräver åtgärder som minskar behovet av trafik. 
Det kräver också investeringar i nya kollektiva transportsystem och ny infrastruktur, och 
omställningen behöver vara mycket snabbare än under de senaste trettio åren. 

utvecklingsfrågor. Programmet syftar till att bättre 
samordna och målinrikta gemenskapens åtgärder 
som svar på städernas problem. Programmet berör så 
vitt skilda områden som välstånd och sysselsättning 
(Lissabonprocessen), social delaktighet och stads-
förnyelse, skydda och förbättra miljön (ESDP) samt 
sammanhållningspolitiken (regionalfonderna).

EU-parlamentets interna arbetsgrupp för städer och 
EU-kommissionären för regionalpolitik betonar i 
uttalanden under 2010 att de är positiva till att stä-
derna bör få en mer framskjuten roll i den framtida 
sammanhållningspolitiken: ”Städernas roll för att 
uppnå de mål som pekats ut i EU 2020 är odiskuta-
bel.” Unionsrådet behandlade 24 juni 2010 kommis-
sionens handlingsplan för rörlighet i städer från 30 
september 2009. Rådets kommentarer utgör tillsam-
mans med kommissionens dokument ett kraftfullt 
stöd för hållbar stadsutveckling.

Finland är det land i Norden som arbetat längst med 
en samlad nationell politik för balanserad utveckling 
av städerna. Utgångspunkten har varit uppfattningen 
att det i ett glest befolkat land med många små och 
medelstora städer är angeläget att formulera strate-
gier för städernas utveckling i ett regionalt och natio-
nellt perspektiv. Betoningen har legat på städernas 
konkurrenskraft och på funktionella stadsregioner.
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Samordnad politik för stadsutveckling

Behovet av en nationell stadspolitik
Nationell politik för regional utveckling bygger på 
att regionerna ska initiera åtgärder för att skapa 
tillväxt, bland annat genom att upprätta regionala 
utvecklingsprogram (RUP). De ska möta nationellt 
satta mål och följa de riktlinjer som dragits upp inom 
EU:s strukturpolitik. Det finns också ett betydande 
utrymme för att forma utvecklingen utifrån regio-
nens styrkor. 

En väl formulerad och förankrad beskrivning av stä-
dernas roll i samhällsutvecklingen skapar förståelse 
för att särskilda insatser kan behövas på alla nivåer. 
Hur kan de svenska städerna förstås i ett nationellt 
och internationellt sammanhang? Finns det egen-
skaper som kräver hänsyn i EU-sammanhang? Hur 
kan flerkärnighet främjas? Vad innebär ett hållbart 
transportsystem för tillgänglighet och livskvalitet 
i staden? Projektet Den Goda Staden har visat hur 
angelägna dessa frågor är och har även försökt bidra 
med vissa svar. 

Summering
En slutsats är att de regionala ansvarsfrågorna måste klaras ut för att vi effektivt ska kunna 
hantera infrastrukturen i och mellan städerna som del av den regionala utvecklingen. Men en 
samordnad politik för stadsutveckling måste också mycket tydligare än i dag driva olika politik‑
områden så att de inte motverkar varandra vid tillämpningen i städer. Exemplen ovan visar att 
infrastruktur‑, klimat/miljö‑ och integrationspolitiken är angelägna områden att samordna.

Stadsbyggnadsvision 
förverkligad, Jönköping.
(Foto: Jenny Lindberg)
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Samordnad politik för stadsutveckling

Summering
En slutsats är att kommunal politik för samordnad stadsutveckling måste förstärka den stra‑
tegiska inriktningen i samhällsbyggandet. Det innebär bland annat större tyngd i investerings‑
budgeten och en tydlig form för att kommunicera de övergripande utvecklingsfrågorna med 
medborgare och näringsliv. Det innebär också att kommunen måste bygga upp partnerskap 
med både offentliga och privata aktörer. 

Att regionförstoring och stadsnätverk är motorer för 
den ekonomiska utvecklingen betyder att regional 
utvecklingspolitik i större utsträckning måste få in 
stadsutvecklingsfrågorna. Städer som ska fungera 

Behovet av regional stadspolitik
i nätverk – med de vinster för sysselsättning och 
arbetsmarknad som beskrivits ovan samt de krav 
klimathoten ställer på resandet – kräver att männis-
kor kan genomföra hela resan smidigt. Annars blir 

Kommunerna har det övergripande ansvaret för 
samhällsbyggandet. Den täta funktionsblandade 
staden är en robust struktur som grund för en hållbar 
stadsutveckling. Utmaningen för kommunerna ligger 
i att både stå för välfärden för en växande befolkning 
och samtidigt omvandla och förädla stadslandskapet 
samt bygga ny infrastruktur. Dagens skatteutjäm-
ningssystem försvårar för snabbt växande kommuner 
att klara såväl välfärd som stadsutveckling. Det ökar 
kraven på kommuner i denna situation att utveckla 
partnerskap med andra, och det kräver i sin tur en 
samlad utvecklingsstrategi – stadsutveckling i stäl-
let för stadsplanering. Det handlar med andra ord 
inte längre om att nya exploateringsprojekt läggs till 
tidigare projekt. I stället gäller det att se till att pro-
jekten blir en integrerad del av stadsväven som ökar 
förutsättningarna för arbete, service och livskvalitet 
och för att hitta lösningar som gör att flera parter kan 
bidra ekonomiskt till projektens förverkligande. 

Kommunal stadspolitik
De sociala aspekterna understryker behovet av att 
utveckla det offentliga rummet mot en ökad attrakti-
vitet och skapa tillgänglighet som alla kan dra nytta 
av – inte minst om tidspusslet för moderna familjer 
ska gå ihop med mindre stress och klimatpåverkan.

Av tradition har kommunernas organisation kring 
samhällsutveckling delats upp på olika sektorer. Det 
får inte hindra att arbetet organiseras utifrån ett 
helhetsperspektiv som involverar många olika kom-
petenser. Alla tre städerna inom Den Goda Staden 
har i olika skeden dragit sådana slutsatser. Jönköping 
driver sin stadsbyggnadsvision från kommunstyrel-
sen. Norrköping använde Den Goda Staden till att 
skapa en intern organisation för stadsutveckling och 
Uppsala förbereder ett mer processtyrt arbetssätt för 
att få genomslag för kommunstyrelsens intentioner 
uttryckta i översiktsplan 2010. 
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Summering
En slutsats är att det behövs bättre samordning mellan den regionala och den kommunala 
planeringen. Det regionala perspektivet måste återfinnas i kommunernas strategier vilka i sin 
tur bildar grund för regionala utvecklingssträvanden. Den regionala planeringen måste hantera 
stadsutveckling i dialog med kommunerna – en regional stadspolitik.

 

städerna inte trivsamma att bo och verka i. Regional 
och lokal trafik måste integreras fullt ut.  
Trafikverket hämtar mycket av sin kunskap om 
trafikens situation, brister och utvecklingsbehov ur 
regionalt gjorda systemanalyser. 

Kommunerna Linköping och Norrköping har tagit 
fram en gemensam översiktsplan. Den förenar regio-
nalt systemtänkande med utvecklingen av de två stä-
derna och den nationella infrastrukturplaneringen. 

Det offentliga rummet måste utvecklas 
mot en ökad attraktivitet. Jönköping. 
(Foto: Smålandsbilder.se)
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Samordnad politik för stadsutveckling

Vill du veta mer?
‑ Plattform för Den Goda Staden (2006), Broschyr

‑ Nycklar till framgångsrik stadsutveckling (2009), Broschyr

‑ En samordnad planering av städer och transportsystem, slutrapport från utvärderingen 
av Den Goda Stadens första etapp (2008), VV‑publikation 2008:52, Patrik Tornberg 
och Göran Cars, KTH

‑ Den Goda Staden och Koll framåt – kollektivtrafiken som medel i Den Goda Staden 
(2007), VV‑publikation 2007:126, Kjell Säfvestad, ÅF Ingemansson AB

‑ ÖP‑RUP: från svag länk till plattform för utvecklingskraft (2009), Forskningsprogram‑
met Stadsregioner och utvecklingskraft (STOUT), Carl‑Johan Engström, Charlotta 
Fredriksson och Anna Hult, KTH

‑ Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping, (2010), Norrköpings kommun

‑ Ekonomi, attraktivitet och stadsutveckling (2009), VV‑publikation 2009:132, Charlotta 
Mellander och Martin Andersson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

‑ Stadskärneutveckling ‑ processer och arbetssätt (2007), VV‑publikation 2007:33, 
Malin Hansen, Nordregio och Patrik Tornberg, KTH
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Historiskt sett har städernas lokalisering, struktur 
och uppbyggnad styrts av tillgången till naturresur-
ser och transportsystemens utveckling. Fram till 
1800-talets mitt växte städer i anslutning till goda 
vattenförbindelser och städernas utbredning begrän-
sades av hur långt man kunde gå. Järnvägssystemet 
blev avgörande för städernas fortsatta utveckling.  
Industrialiseringen skapade grund för masspro-
duktion. Avsättningen av industriprodukter i stor 
skala hade inte varit möjlig utan godstransporter på 
järnväg. 

Järnvägarna påverkade stadsutvecklingen på två sätt. 
Helt nya städer växte fram i anslutning till korsnings-
punkter mellan järnvägar (exempelvis Hässleholm, 
Alvesta och Hallsberg). I städer som fick järnvägs-
förbindelse påbörjades en funktionell uppdelning. 
”Baksidan” blev utgångspunkt för lokalisering av de 
nya industrierna, och i anslutning till dem byggdes 
arbetarbostäder och arbetarstadsdelar. ”Framsidan” 
vätte mot stadens centrum – stadsparken och ”Stora 
torget”. Stationshuset blev en av stadens märkes-
byggnader. Parallellt startade i de större städerna en 

Samordnad transport- och bebyggelseplanering

Hur kan transportsystemet gynna samhällsutvecklingen och en attraktiv  
stadsmiljö?
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Samordnad transport‑ och bebyggelseplanering

utflyttning för de mer bemedlade till förorter. För-
ortsjärnvägar och spårvägar bidrog till att länka dem 
till stadskärnan (exempelvis Saltsjöbaden utanför 
Stockholm och Sunnersta i Uppsala).

Den verkligt stora omvandlingen av våra städer 
skedde under 1960-talet som följd av den framväx-
ande massbilismen. Förutsättningarna för städernas 
inre nåbarhet förändrades med bilen. Närhet utifrån 
gång- och cykelavstånd ersattes med tidsnärhet – 
med bil kunde även längre förflyttningar ske snabbt. 
Stadens funktioner spreds över en ekonomiskt och 
funktionellt uppdelad stadsregion. Vi fick ett stads-
landskap i form av enklaver med specialiserade 
funktioner för tung industri och lager, lätt industri 
och industriella servicefunktioner, affärsområden, 
kontorsområden och olika bostadsområden med 
flerbostadshus eller radhus och villor. Själva väg-
transportsystemet krävde allt mer plats. Bilister, 
cyklister och fotgängare separerades och biltrafiken 
differentierades efter hastighet och framkomlighet. 
Bebyggelseenklaver skildes därmed åt genom ett 
hierarkiskt uppbyggt nät av gator. Även städernas 
inre omvandlades. Gatorna breddades och parke-
ringar tog allt mer mark i anspråk. Bilen blev norm 
för stadsbyggandet.

Nu har förutsättningarna för stadens trafik föränd-
rats. Tillverkningsindustrin har flytt innerstaden och 
den tunga trafiken har fått förbifarter. Stadskärnorna 
har blivit platsen för en stor del av den nya ekono-
min, och närhet i nätverk har blivit en viktig del i 
fungerande robusta arbetsmarknader. Städernas inre 
delar kan fortfarande erbjuda hög tillgänglighet och 
stadens offentliga rum har blivit en väsentlig del av 
arbetsmiljön. Detta ökar i sin tur kravet på att åstad-
komma en attraktiv stadsmiljö – trots trafiken.

Den stora utmaning vi i dag står inför kan sam-
manfattas på följande sätt. Dagens städer drar i sina 
högnåbara delar (stadskärnor/innerstäder) till sig 
verksamheter och boende. Den ökade aktiviteten 
leder till ökade transportflöden som inte kan mötas 
genom ytterligare framkomlighetshöjande insatser 
för bilen. Behovet av utrymme och störningar (även 
utan fossildriven motor) inkräktar på ett skadligt sätt 
på den nya användningen av stadsrummen. Vi har 
nått vägs ände för en stadsutveckling med bilen som 
norm. Persontransportbehovet mellan städer ökar 
också. Det kräver mer järnvägs- och busstransporter 
som verkligen når städernas kärnor. 

De offentliga rummen är mycket mer än trans-
portkorridorer och behöver utvecklas för vistelse, 
evenemang och kultur, vilket i sin tur kräver en 
genomtänkt ekonomisk strategi oftast i partnerskap 
med privata intressenter. Den tätare och samman-
hängande staden ställer också stora krav på att det 
gröna i gaturum och torg får en genomtänkt strategi, 
liksom parker och mellanrum. Det gäller utifrån ett 
trygghetsperspektiv (där trygghet för de flesta inte 
är trafiksäkerhet utan brottssäkerhet) men också 
utifrån en beredskap för klimatförändringar. 

Staden har under hundratals år byggts i form av kvarter 
som nu passar för både kollektivtrafik, gående, cyklar och 
bilar. Under senare hälften av 1900-talet har städerna växt 
i form av separerade enklaver, bäst lämpade för biltrafik. 
Från Arken SE arkitekter.
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Samordnad transport‑ och bebyggelseplaneringg

Andel av resor som sker med kollektivtra-
fik efter boenderegion (SKL:s indelning, ur 
rapporten Resvaneundersökning SIKA 6:5, 
2005.)

Summering
Denna nya verklighet var en utgångspunkt för Den Goda Staden. Slutsatsen är att det 
krävs gemensamma mål för bebyggelse och trafik för att möta utmaningen. Det behövs 
gemensamma markanvändnings‑ och transportstrategier för att klara lämpliga trafikflö‑
den och miljökvaliteter i stadens olika delar, mellan städer och mellan stad och landsbygd. 
Men förebilder och goda lösningar saknades. Erfarenheterna från Den Goda Staden tyder 
på att det gäller att undvika att bygga funktionella enklaver i staden och i stället skapa en 
sammanhängande ”stadsväv” utan barriärer, vilket gör det attraktivt att förflytta sig med 
cykel eller att gå. Stråk med hög framkomlighet för kollektivtrafiken utgör ryggraden. Loka‑
lisering och utformning av hållplats‑ och stationslägen blir viktiga för de centrala funktio‑
nerna i staden. I staden ska det gå bra att leva utan egen bil. 

Stadsutveckling och kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är ett medel för att skapa det goda 
livet och en hållbar samhällsutveckling. Erfarenhe-
terna visar att när man medvetet kombinerat ut-
byggnaden av bebyggelsestruktur och kollektivtrafik 
har en stark kollektivtrafik etablerats och kunnat 
fortleva. Det är också i de mellanstora och större 

städerna som kollektivtrafiken har förutsättningar 
att ha den täckning och turtäthet som behövs för att 
bli ett reellt alternativ till bilen. Det ligger en mycket 
stor utmaning i detta. Kollektivtrafikens andel av den 
samlade trafiken är i dag (storstäderna undantagna) 
kring 10 procent, ofta mindre. 
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Jönköping, Norrköping och Uppsala har arbetat med 
att förstärka kollektivtrafiken genom att konsekvent 
återskapa kopplingen mellan bebyggelse och trafik. 
Trots detta har antalet resor per invånare i stort 
sett varit konstant från 2000 till 2007 (88 resor per 
invånare). I Uppsala sjönk kollektivtrafikandelen 
mellan 2000 och 2005 från 14 procent till 11 procent. 
De nya åtgärderna som påbörjades 2008 har till 2010 
inneburit att andelen ökat till 12 procent. I Norrkö-
ping har antalet resenärer ökat konstant från cirka 60 
påstigande per år under 2002 till 73 under 2009. 

En väsentligt ökad kollektivtrafikandel kräver stora 
och långsiktiga satsningar i buss- och spårsystemets 
framkomlighet, tillförlitlighet och turtäthet. Därtill 
kommer insatser för att påverka människors bete-
enden samt behovet av ekonomiska incitament (se 
avsnittet om hållbart resande).

Stomlinjekonceptet är det mest framgångsrika sät-
tet att skapa långsiktigt starka stråk. Det innebär 
att framkomligheten förstärks och turtätheten ökar 
för bussar och spårfordon. Detta kan uppnås genom 
lokaliserings- eller prioriteringsåtgärder. 

Verksamheter ska lokaliseras centralt och nära 
kollektivtrafik. Att ha butiker och verksamheter i 

bottenvåningarna utefter viktiga stråk och vid knut-
punkter är en viktig del av strategin. Alla tre städerna 
inom Den Goda Staden arbetar för att intensifiera 
markanvändningen genom att ställa krav på verk-
samheter i bottenvåningar. Kvartersstaden är en ofta 
använd princip och parkeringsplatser lokaliseras till 
stor del under mark. 

Prioritering av kollektivtrafik kan göras genom sepa-
rata körfält, signalprioritering, hållplatsutformningar 
och tydligare informationssystem. Erfarenheterna 
visar att stadsutvecklingsprojekt med spårvägslös-
ningar, som blir allt vanligare i Europa och övriga 
Norden, tillför trovärdighet och ”energi” till visionen 
om stadsstråk. Det ger i sin tur incitament till andra 
parter att planera för och nyinvestera i närvaro i strå-
ken. Så sker för närvarande i Norrköping.

Integration mellan nationell och regional trafik och 
stadstrafik bidrar till ett enklare och bekvämare kol-
lektivresande. I anslutning till stationer och större 
bytespunkter bör det också finnas arbetsplatser och 
handels- och servicefunktioner. I Jönköping har lä-
nets största busshållplats Juneporten invid järnvägs-
stationen fått en högre standard och blivit en central 
knutpunkt i Västra centrum. Genom ombyggnaden av 
resecentrumet i Uppsala sammanförs tågtrafik,  

Sveriges Kommuner och Landstings, Bover-
kets och Trafikverkets handböcker i TRAST-
serien visar på hur man kan ta fram en 
strategi för trafiken, som kan användas som 
underlag både för kommunens översiktsplan 
och för trafikåtgärder.

Attraktiv Stad
Trafik för en
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regional busstrafik och stadstrafik till en knutpunkt. 
Det innebär också att linjetrafiken utanför städerna 
behöver organiseras i stomlinjestråk. I tätare regio-
ner är tågtrafiken ett medel för att öka samspelet 
mellan tätorterna. Trafikökningen i Mälardalen och 
Skåne är tydliga exempel på hur orterna kan vävas 
samman till en arbetsmarknadsregion. Effektiv regio-
naltågstrafik kräver god samordning med buss- eller 
spårtrafik och attraktiva stationer och terminaler 
som en del av staden. Kapacitetsbrist i det natio-
nella spårsystemet kan göra att regiontrafiken får stå 
tillbaka, vilket kan hämma lokala arbetsmarknaders 
funktionssätt och minska den regionala tillväxten. 

Spårtrafiksystem kräver stora investeringar där 
finansieringen i dag är otillräcklig och oklar.

En samordnad planering av bebyggelse och kollektiv-
trafik behöver också följas av arbetet för att upp-
märksamma medborgarna på de nya möjligheterna 
med och insikten av att ett ”smart” resande är bra 
både för miljön och för folkhälsan. Erfarenheterna av 
projekt som hållbart resande pekar på att incitament 
och ekonomiska styrmedel är viktiga inslag i riktning 
mot en attraktiv och transportmässigt välfungerande 
stad, och att tranportsektorns aktörer aktivt måste 
involveras i processen. 

Element i strategier för att främja kollektivtrafiken:
•	 Definiera tydliga mål (visioner) för arbetet.
•	 Regional utvecklingsplanering ska främja tätorter i samverkan. Orternas centrala delar behöver 

nås bekvämt och med hög framkomlighet. 
•	 Ta fram strategier för att utveckla staden kring attraktiva stadsstråk med hög bebyggelsetäthet 

och välfungerande kollektivtrafik. Bytespunkter och stationer utformas tryggt, tillgängligt och 
som trivsamma målpunkter för service, kultur och rekreation.

•	 Ett systematiskt arbete med hållbart resande kommunicerar de nya möjligheterna och tillförsäk‑
rar att barn och ungdomar deltar i processen.

Den nya kollektivtrafikterminalen i Uppsala, foto 2010. Spårvagn i Norrköping. (Foto: Ann-Charlotte Larsson)
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Större och medelstora städer har mycket goda för-
utsättningar att bli cykelvänliga städer. På avstånd 
upp till 5 km är cykeln ett mycket konkurrenskraftigt 
alternativ till den egna bilen. Cykeln är också ett vik-
tigt komplement till den regionala kollektivtrafiken. 
Incitament till ökad användning av cykel är därför 

viktiga. Cykeln måste göras synlig som ett viktigt 
transportmedel och inte ”förvisas” och buntas ihop 
med alla fotgängare, mopedister, rullskidåkare et-
cetera som ska hållas borta från vägen. Idealet är en 
sammanhållen stadsväv för både gång- och cykeltra-
fik ( jämför Stockholms devis ”promenadstaden”).

Cykelparkering vid Uppsala resecentrum. (Foto: Dan Pettersson).

Rekommendationer för ökad cykelanvändning
Ur Uppsalas översiktsplan 2010:
•	 Ett sammanhängande cykelnät skapas och görs attraktivt – bekvämt, tryggt och trafiksäkert. Be‑

fintliga cykelbanor och cykelvägar rustas upp för bättre åtskillnad mellan gående och cyklister. 
Det innebär bland annat att cykelvägar blir enkelriktade och förläggs parallellt i samma färdrikt‑
ning som biltrafiken samt att cykelvägar ansluts till hållplatser.

•	 Landsbygden förses med gena, säkra och bekväma cykelförbindelser på sträckor som är rimliga 
för många att cykla på. De bör ligga i visuell kontakt med vägar eller bebyggelse och anslutas till 
regionbusstrafikens hållplatser.

•	 Prioritera cykelparkeringsplatser i stadskärnan och vid hållplatser i mån av behov.
•	 En ”parkeringsnorm” för cykel som stöd för planläggning och bygglov utvecklas.
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eftersom bilen ”förlåtit” planeringsmisstag och över-
bryggat avstånd genom sin snabbhet och flexibilitet. 
Med tilltagande ”sprawl” (nya verksamheter och 
bostäder utspridda utanför staden) blir också tillgång 
till bil en viktig livskvalitet som gör att individer tar 
bilen för att få ihop sin vardag. Vi kan tala om frivil-
liga val, men utifrån ”strukturellt tvång”. Till detta 

I städer som förbinds med frekventa regional- och 
pendeltågssystem blir cykelparkeringen vid rese-
centrum en viktig fråga som ofta hamnar mellan 
stolarna. En rekommendation från utvärderingen av 
cykelhanteringen vid Uppsala resecentrum är att i 
samband med om- och nybyggnad av större stationer 
behöver en organisation bestående av representanter 
från samtliga parter etableras i projektets inlednings-
skede.

Bilresande och attraktiv stadsutveck-
ling
Bilen har varit norm i samhällsplaneringen sedan 
massbilismen växte fram. Med norm menar vi här 
styrande företeelse. Bilens överordning har kodifie-
rats i regler för trafikdifferentiering, trafikseparering, 
gatustandard och parkeringsnormer under 1960- och 
1970-talen. Bilsamhället har gjort det möjligt med en 
utspridd lokalisering av verksamheter och boende 

Dragarbrunnsgatan, Uppsala (Foto: Dan Pettersson). 

Bilden illustrerar bilens utrymmesbehov jämfört med fot-
gängarens, ur Kollektivtrafik som norm, 2009.
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kommer bilen som symbol för det moderna samhäl-
let och som symbol för individuell framgång. 

De senaste två decenniernas forskning och erfaren-
heterna från Den Goda Staden visar med stor 
tydlighet att de nya stadsfunktionerna och kraven 
på attraktiva offentliga rum inte kan förenas med 
stora flöden av bilar – även om buller och utsläpp 
av avgaser begränsas successivt genom ny teknik. 
Bilen tar helt enkelt för stor plats i stadsrummen i 
de större städerna. Bilens roll för stadsutvecklingen i 
en ny globaliserad ekonomi måste ändras och bilens 
överordning måste ersättas med nya allmänt accepte-
rade principer för trafiksystemet. Fler goda exempel 
måste till för ett reellt paradigmskifte. I Den Goda 
Staden har arbetet med Dragarbrunnsgatan i Uppsala 
inneburit att en ny form av gatutyp tagits fram: gång-
fartsgatan. Föregångare fanns i Norrköping i form av 
Skvallertorget. 

Under projektets genomförande har det blivit möjligt 
att använda fler hastighetsgränser än tidigare. Hu-
vudinriktningen är att sänka hastighetsgränsen till 

30 km/tim i känsliga stadsdelar och att använda 40 
km/tim på känsliga delar av huvudnätet för biltra-
fik. Den självförklarande utformningen av gatan är 
avgörande för att få till ett samspel mellan fotgänga-
ren och bilisten. Därför kan högre hastighetsgrän-
ser behöva bibehållas i avvaktan på förändringar i 
gaturummet. En kompromiss kan vara att sätta 40 
km/tim i ett större område, vilket är ett viktigt steg 
framåt jämfört med 50 km/tim. På trafiktåliga delar 
av huvudnätet för biltrafik är det långsiktiga målet 
att sätta 60 km/tim.

Behovet att använda bilen där den är överlägsen, till 
exempel i samspelet stad–landsbygd, leder till att 
stor vikt behöver läggas på lokala och regionala ”park 
and ride-lösningar”. Besöks- och måltrafik till staden 
med bil underlättas genom att arbetspendling kan 
ske med andra transportmedel. 

Arbetspendlaren tar inte bilen in till staden om det är 
omöjligt eller för dyrt att parkera. Så för att upp-
muntra till kollektivresor, cykelresor och kombine-
rade resor behöver parkeringspolitiken ändras. Krav 
på minsta antal parkeringsplatser vid nybyggnad 
behöver ersättas med maximikrav. Överenskommel-
ser måste göras med arbetsgivare, till exempel om 
att ta ut parkeringsavgifter för sina anställda eller att 
höja parkeringsavgiften. 

Det handlar alltså om att genom ändrade fysiska och 
ekonomiska villkor ge bilen konkurrensnackdelar 
gentemot gång-, cykel- och kollektivtrafik. Bilen ska 
inte tillåtas att vara lika normerande som i dag. En 
medveten omläggning där bilen når sina målpunkter 
men på andra tidsmässiga och ekonomiska villkor än 
som rått hittills, skapar också viktiga nya markresur-
ser för urban utveckling. Många gatusystem är i sig 
överdimensionerade även för väl tilltagna framtida 
transportflöden. Till detta kommer stora parkerings-
platser och mark som inte kan användas, i form av 

Tillgången till gratis parkeringsplatser betyder mycket för 
val av färdmedel till arbetsplatsen.
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Skaraborgsgatan i Stockholm. En smal gata där bilar tar sig 
fram och kan angöra. (Foto: Arken SE arkitekter.)

Summering
Förutsättningarna för biltrafik i städerna är att utveckla lösningar där tillgängligheten via 
biltransport till stadens funktioner kvarstår, men där framkomligheten sänks till förmån för 
gång‑ och cykeltrafik samt kollektivtrafik. En rad lösningar, ännu så länge unika för varje situa‑
tion, växer fram. Gemensamt för dem är att bilens hastighet dämpas för att öka trafiksäkerhe‑
ten och tryggheten för oskyddade trafikanter. Lägre hastighet ökar också trivseln i offentliga 
rum och förbättrar stadsmiljön. Detta förutsätter att gatorna utformas så att fotgängaren blir 
huvudaktör och så att bilisterna upplever låg fart som naturlig. Därmed uppnås mindre buller 
och attraktivare gaturum utan att trafiksäkerheten sänks. En skenbar trygghet i differentie‑
rade system ersätts av ökad uppmärksamhet utifrån att gatuutformningen ”signalerar” bilens 
underordning.

Staden och varutransporterna

bullerzoner etcetera. Med andra villkor för bilismen 
kan dessa marktillgångar användas för bebyggelse 
eller rekreation. Ny bebyggelse kan också ge förut-

sättningar för finansiering av nya spårsystem eller 
stomlinjesystem med bussar. 

Varudistributionen i städerna förändras. Lagerhåll-
ningen minskar i butikerna. Nya beställningsmönster 
innebär frekventare leveranser som körs med inte 
fullt lastade fordon. Större kedjebutiker använder 
egna system, ofta med stora fordon. Vissa varugrup-
per omfattas av ”från ax till limpa-leverans”, det vill 
säga inte bara varor till butik, utan med marknadsfö-
ring, exponering med mera i butiken. Detta medför 
långa uppehållstider för distributörsfordonet. Sam-
mantaget leder detta till ökade transportflöden och 
ökade konflikter med andra användare av stadsrum-
men över större delar av dygnet. Målen om hållbar 
utveckling och god stadsmiljö för dem som bor och 
verkar i staden betyder att kommunernas arbete med 
tillgänglighet och attraktivitet har lyft andra trafi-
kanters och intressegruppers behov, på bekostnad av 
tillgängligheten för varudistributionen. 

Erfarenheter och kartläggning inom ramen för Den 
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Goda Staden pekar på att arbetet med varudistribu-
tionen följer två handlingsinriktningar. Den första 
handlar om regleringar och den andra om ett effek-
tivare transportsystem. Den senare inkluderar också 
samordning av kommunens egna beställningar av 
varor. Erfarenheter från Uppsalaprojektet visar att 
distributörerna inte uppfattat sig som sedda eller 
delaktiga i den utveckling som de poängterar styrs av 
beställningarnas karaktär. Samtidigt kan noteras fler 
regelöverträdelser då distributörer lastar och lossar 
”anarkistiskt”. 

Regleringar syftar till att lösa konkreta problem. Det 
rör sig om dels lokala trafikföreskrifter som anger 
hur stora eller hur tunga fordon som får framföras i 
olika delar av tätorten, dels åtgärder för var och när 
det är tillåtet att lasta och lossa. Lastbryggor och 
lastzoner som tillkommit vid tidigare stadsförnyel-
seprojekt är ofta dåligt anpassade till dagens fordon. 
En reglering av när det är tillåtet att lasta och lossa 
påverkar när och var varudistributionen kan ske. Nya 
regler bör därför kombineras med en översyn som 
syftar till välfungerande lastzoner och en process 
som leder till att butiker ändrar sina beställnings-

mönster. Annars kan även väl genomtänkta lösningar 
”förfalla” över tiden då övervakningen är låg och 
distributören är pressad av sina beställare.

Genom att skapa miljözoner där miljökrav ställs på 
fordon över 3,5 ton kan förbättringar ske när det 
gäller utsläpp. Ett försök i Göteborg pekar i den 
riktningen. Ett annat sätt att få ner antalet transpor-
ter i tätorten är att få distributörerna att samordna 
godset. Om godset lastas om kan lastningen göras 
mer effektiv, fordonen kan storleksanpassas och ett 
fordon kan täcka ett område i stället för att flera gör 
det. Två projekt med samdistribution har undersökts, 
ett i Linköping och ett i Gamla stan i Stockholm. 
Resultaten talar för att färre transportfordon behövs 
och att de som används kan lastas mer. För miljön 
är effekterna positiva. Även distributörerna har i 
Linköping kunnat spara pengar, genom att färre 
fordon behövdes. Men det finns emellertid problem 
med samdistribution som gör den svår att införa 
generellt. Distributörerna kan inte kontrollera hela 
distributionskedjan och varumärkesexponeringen 
försvåras. Dessutom krävs en omlastningscentral och 
ett logistiksystem mellan distributörerna.

Bilschema, dagens leverens. Ur rapporten Varudistribution 
i staden, exempel på arbetssätt, 2007

Leveransschema med samdistribution. Ur rapporten Varu-
distribution i staden, exempel på arbetssätt, 2007

Tillverkare Försäljare Distributionscentral



          33

Samordnad transport‑ och bebyggelseplaneringg

Avsnitten ovan har handlat mycket om fysiska åtgär-
der för gång-, cykel- och kollektivtrafik. För det krävs 
ett konsekvent, långsiktigt och strukturellt arbete. 
Det tar tid och kostar stora pengar. Men en förbätt-
rad infrastruktur innebär inte alltid att resenärerna 
ändrar beteende.

Begreppet hållbart resande används av många 
aktörer i Sverige, men saknar en allmängiltig defini-

tion. I Den Goda Staden avses med hållbart resande 
transporter och resor som är effektiva och bra för 
såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och 
miljö. Mer konkret avses i första hand att ersätta bil-
trafik med gång-, cykel- och kollektivtrafik, eller att 
inte behöva resa alls. I andra hand avses en effekti-
vare bilanvändning. 

Det konkreta arbetet med att möjliggöra hållbart 
resande handlar om att påverka attityder och bete-
enden och att bedriva en hållbar planering som ger 
förutsättningar för ett effektivare resande. Beteende-
påverkan uppnår man genom information, kom- 
munikation, samarbete och marknadsföring där 
människor får kunskap om nya färdsätt, och även 
möjlighet att pröva dem. Hållbar planering (hållbar 
trafik- och stadsplanering) syftar till att skapa effek-
tivare resande genom att planera för att människor 
ska kunna göra hållbara transportval. Avgörande för 
sådana val är att det finns förutsättningar i samhälls-
planeringen, den byggda miljön och transportsys-
temet i form av fysiska strukturer, organisation och 

Figur som visar sambandet mellan de faktorer som påver-
kar valet av transporter.    

Summering
Det är viktigt att varutransporternas logistik beaktas mycket tydligare i stadsutvecklingen. Att 
arbeta för att få miljömedvetna beställare verkar vara ett effektivt sätt att minska antalet körda 
kilometer och antalet tunga fordon i tätorterna. 

I Uppsala har kommunens egna förvaltningar 
genomfört ett försök att samordna sina varubeställ-
ningar till förskolor, äldreboenden etc. Det rör sig om 
betydande flöden. Utvärderingen visar att samord-
nade beställningar och transporter leder till att:
•	 utsläppen av växthusgaser och andra miljöne-

gativa utsläpp minskar (10 procent jämfört med 
situationen före projektet)

•	 transporterna blir mer kostnadseffektiva och 
kommunens ramavtal utnyttjas effektivare 

•	 medborgare och medarbetare blir tryggare då 
mängden tunga fordon minskar, tack vare färre 
och mer reglerade tillfällen för varuleveranser.

Hållbart resande – ett bredare angreppssätt
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färdmedel som stöder ett hållbart resande. Föränd-
ringar i resande kan också uppnås genom tvingande 
åtgärder som till exempel parkeringsavgifter och 
trängselavgifter.

Exempel på framgångsrika åtgärder är testresenärs-
projekt, direktbearbetning av anställda på bestämda 
företag, inrättande av bilpooler, gå och cykla till 
skolan, ”hälsotramparprojekt”, ”vandrande skolbus-
sar”, utbildning i sparsam körning samt framtagande 
och genomförande av resepolicyer. För att åtgärderna 
ska bli framgångsrika krävs ofta att dessa genomförs 
genom ett samarbete mellan flera parter. Exempel 
på samarbetsparter är länstrafiken, regionförbund, 
länsstyrelsen, Trafikverket, polismyndigheter, NTF, 
åkerier och taxi.

Det har varit viktigt för de tre kommunerna att 
integrera arbetet med hållbart resande med stads-
utvecklingsfrågor. Från att från början ha varit 
särskilda projekt i de tre städerna har man allt mer 
börjat integrera verksamheten. I Norrköping har 
man permanentat verksamheten och den är nu 
placerad på kommunstyrelsens kontor, tillgänglig för 
alla kommunala förvaltningar. En handlingsplan med 
åtgärder har tagits fram. I Jönköping ska en hand-

lingsplan för hållbart resande 2011-2013 antas under 
hösten 2010 med ett antal konkreta åtgärder tillsam-
mans med en budget för genomförandet. Åtgärderna 
är framtagna för att nå de kommunala målen kring 
hållbar utveckling som finns beslutade i ”Program 
för hållbar utveckling – miljö”. 

Detta har gett arbetet med hållbart resande en an-
nan plattform, och kommunerna har nu kommit 
relativt långt i arbetet med att ta fram måldokument 
som innefattar eller behandlar mobilitetsfrågorna. 
Arbetet inom de egna förvaltningarna sker allt mer 
systematiskt när det gäller både pendling till arbetet 
och arbetsresor. Kommunerna har inte nått lika långt 
i arbetet utanför den kommunala organisationen.

I ökad utsträckning bedrivs nu arbetet med håll-
bart resande i kombination med fysiska åtgärder. 
Den främsta anledningen är att åtgärderna stärker 
varandras effekter. Samtidigt blir det ett sätt att få in 
arbetet i den ordinarie verksamheten. Exempel på 
fall där hållbart resande och fysiska åtgärder kom-
bineras är framför allt i samband med förändringar 
och investeringar i gång- och cykelnätet och inom 
kollektivtrafiken. 

Summering
Erfarenheterna i Den Goda Staden och från andra kommuner kan sammanfattas i följande 
nyckelfaktorer för framgång i arbetet med hållbart resande:

•	 Ha både ett kort och ett långt perspektiv.
•	 Utgå från en samlad transportstrategi. 
•	 Ta fram en handlingsplan med både hårda och mjuka åtgärder.
•	 Samråd med alla berörda.
•	 Gör en utvärdering som underlag för kommande satsningar.
•	 Kombinera fysiska åtgärder med beteendepåverkan.
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Vill du veta mer?

Allmänt
‑ Samverkande strategier för hållbara trans‑

porter och stadsutveckling utomlands 
(2006), VV‑publikation 2006:69, Sven‑
Allan Bjerkemo, Bjerkemo Konsult

‑ Traffic integration or segregation for the 
sustainable city – a review of current de‑
bate and literature (2007), VV‑publikation 
2007:32, Gustav Nielsen,TØI

‑ Funktionsblandade stadskvarter, en idébank 
för politiker, planerare, fastighetsägare och 
byggare (2010), TrV‑publikation 2010:087, 
Janne Sandahl, Claes Bergholm och Char‑
lotte Rudling, NIRAS

Kollektivtrafik
‑ Den Goda Staden och Koll framåt – kollek‑

tivtrafiken som medel i Den Goda Staden 
(2007), VV‑publikation 2007:126, Kjell 
Säfvestad, ÅF Ingemansson AB

‑ Kollektivtrafik som norm (2009), VV‑pu‑
blikation 2009:125, Stefan Bösch, Trivector 
Traffic AB

‑ Persontransporter i långa banor – Lätta 
kollektivtrafiksystem med strukturerande 
effekter (2008), Thomas Johansson och 
Thomas Lange, ISBN 978‑91‑633‑3638‑6, 
Banverket

‑ Spårväg – guide för etablering (2010), BV‑
publikation 2009:7, Thomas Johansson och 
Thomas Lange, Banverket

Cykel
‑ Erfarenheter av arbetet med cykelparkering 

vid Uppsala resecentrum (2010), TrV‑publi‑
kation 2010:089, Robin Billsjö och Liselott 
Söderström, Trivector Traffic AB

‑  Cykelparkering vid resecentrum (2010), TrV‑
publikation 2010:090, Liselott Söderström 
och Malena Möller,Trivector Traffic AB

Varudistribution
‑ Strategisk hantering av varudistribution i tät‑

ort ‑ exempel på och effekter av innovativa 
åtgärder (2009), VV‑publikation 2009:69, 
Oskar Jonsson och Bo Östlund, TFK och 
Kristina Nilsson, SLU

‑ Strategisk hantering av varudistribution 
i tätort – Litteraturstudie (2009), VV‑
publikation 2009:68, Oskar Jonsson och Bo 
Östlund, TFK och Kristina Nilsson, SLU

Hållbart resande
‑ Hållbart Resande i praktiken (2010), Björn 

Wendle, Christer Ljungberg, Joanna Dickin‑
son och Karin Neergaard,Trivector Traffic AB 
och temagrupp Hållbart Resande inom Den 
Goda Staden.

‑ Framgångsrikt mobilitetsarbete i kommuner 
(2007), VV‑publikation 2007:3, Pernilla 
Hyllenius, Malin Gibrand och Christer Ljung‑
berg, Trivector Traffic AB

‑ Resultat och utvärdering av Smart Trafikant 
ett projekt inom hållbart resande (2008), 
Karin Grahn, Jönköpings kommun

‑ Slutrapport för Nätverket för hållbara trans‑
porter 2004‑2008, Jannica Schelin, Norrkö‑
pings kommun   
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Staten har ett ansvar att planera, finansiera och bygga 
allmänna vägar och järnvägar. Kommunen har ett 
grundläggande välfärdsuppdrag och det övergri-
pande ansvaret för utveckling av det egna geogra-
fiska området – inklusive det kommunala vägnätet, 
som innefattar gator och flertalet allmänna vägar i 
tätorten. Denna rollfördelning får problem i tider 
av snabb och kvalitativt stor omställning. Staden är 
en nationell ekonomisk motor som kräver resurser 
för att utvecklas. Det handlar om att ge utrymme för 
ett visionärt och samordnat arbetssätt och om hög 

Samordna statlig, regional och kommunal  
finansiering av infrastrukturprojekt

kvalitet i de omvandlade miljöerna. Genom plane-
ringsprocessen bör vi kunna förutse – och utnyttja 
– att kommande förändringar i tillgänglighet och 
förbättrad miljö resulterar i nya värden. Det sker 
dels genom stigande mark- och fastighetsvärden, 
dels genom större, mer robusta och dynamiska lokala 
arbetsmarknader – med ökad ekonomisk tillväxt som 
följd. 

Nya infrastrukturprojekt innebär att mark som tidi-
gare inte var intressant att bebygga kan bli aktuell för 

Hur finansieras infrastrukturprojekt?
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exploatering och kan i sin tur ge stigande fastighets- 
och markvärden. På motsvarande sätt kan existe-
rande fastigheter få ett ökat värde genom förbättrad 
tillgänglighet i staden. Funktionsomvandling av dessa 
är en lika viktig utvecklingskraft som nyexploate-
ring – men mindre uppmärksammad och studerad. 
Väg- och järnvägsdragningar – särskilt avfarter och 
stationer – och den fysiska kopplingen till staden 
eller orten har avgörande betydelse för vilka värden 
som skapas. Länkningen mellan nationella, regionala 
och lokala kollektivtransportsystem får också om-
läggningar av sträckningar med nya terminaler och 
hållplatser som följd. Ombyggnaden av centralstatio-
nen i Uppsala är ett tydligt exempel. När stationsom-
rådet som länkar all tågtrafik och regional och lokal 
busstrafik samman närmar sig färdigställande har 
en rad nya exploateringsprojekt blivit intressanta att 
genomföra, för att dra nytta av den ökade tillgänglig-
heten och den förbättrade stadskvaliteten. 

Infrastrukturinvesteringar är en mycket liten del av 
bruttonationalprodukten – även om de som enskilda 
objekt framstår som stora investeringar. Sveriges 
ekonomiska historia visar att stora samlade infra-
struktursatsningar bidragit till industrialisering, ur-
banisering och en internationellt sett snabb framväxt 
av ett välfärdssamhälle. 

Det har med andra ord blivit allt tydligare att vi 
behöver samordna statliga, regionala och kommunala 
investeringar. Den svenska planeringspraktiken har 
visat sig ha svårt att hantera dessa frågor innovativt.

Samfinansiering ställer krav på  
planeringsprocessen
Dagens infrastrukturplanering kännetecknas av 
ambitionen att skapa en effektiv infrastruktur medan 
effekter på den lokala samhällsekonomin och sam-
hällsutvecklingen blir underordnade – de ingår inte 

fullt ut i de tillämpade samhällsekonomiska bedöm-
ningarna. För kommunerna finns – mot bakgrund av 
rollfördelningen mellan stat och kommun – traditio-
nen att kräva ”mer och bättre”, eftersom en eventuell 
överstandard sällan medför kommunala kostnader. 
Detta försvårar en kreativ dialog som löser problem 
både mellan stat, region och kommun och inom res-
pektive organisation. 

Traditionellt avgränsade aktörsroller med utgångs-
punkt i grunduppdrag och regelverk som präglar den 
praktiska tillämpningen försvårar dialogen mellan 
parterna. Fallstudier och utvärderingen av Den Goda 
Staden visar emellertid samtidigt att detta sällan är 
huvudorsak till förseningar och dåliga lösningar. 
Även om överklaganden i praktiken försenar tillkom-
sten så är de ofta symtom på dåligt samordnade och 
genomförda planeringsprocesser. Slutsatsen från 
projektet är att det behövs en ny planeringsprocess 
för infrastruktursplanering som gynnar samverkan 
mellan nivåerna. Ett sådant arbete pågår inom utred-
ningsväsendet och Regeringskansliet. 

Nationell plan för transportsystemet 2010–2021 är 
den första gemensamma planen för alla fyra tra-
fikslag. Det är även den första planen som har tagit 
fasta på begreppet medfinansiering. Planen visar på 
en villighet från kommuner och regioner att med-
finansiera statliga infrastrukturprojekt. Den totala 
medfinansieringen av statlig infrastruktur uppgår 
till cirka 60 miljarder kronor under planperioden, 
varav kommunerna och regionerna står för nästan 
en tredjedel. Den största delen av medfinansieringen 
är trängselskatt. Medfinansiering ställer nya krav på 
planeringsprocessen. Kommunen vill med fog vara 
med och påverka projektets utformning och innehåll 
på ett annat sätt än hittills.

Praktiska erfarenheter visar vidare att medfinan-
siering medverkar till förhandlingssituationer som 
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generar kreativitet. Parterna må ha olika intressen av 
den tänkta investeringen, men de förenas i bedöm-
ningen att investeringen skapar nyttor och värden. 
Incitamenten till kreativitet bottnar i att utveckla 
lösningar som genererar värden för alla deltagande 
parter, så kallade vinna-vinna-situationer. Det kan 
handla om allt från infrastrukturens utformning och 
standard till möjligheten att använda mark och fasitig-

Summering
Utmaningen ligger i att utveckla förhandlingsprocesser som samtidigt kan hantera olika 
transportbehov, mark‑ och fastighetsvärden samt förutse och dra nytta av lokal och regional 
utveckling när infrastrukturen väl finns på plats.

1) En arbetsform som innebär att beslutsfattare och berörda samlas under en eller flera da‑
gar för att diskutera fram lösningar som direkt konkretiseras av arkitekter och planerare.

Gemensam målbild underlättar
Grunden för goda lösningar med samverkan på flera 
nivåer och tvärsektoriell samverkan är att tidigt 
utveckla en gemensam målbild för projektet. Det 

kan kräva att parterna närmar sig varandra på nya 
och otraditionella sätt. Den Goda Staden redovisar 
intressanta exempel där ”omtag” genom nya mer 
öppna processer lett fram till målbilder som alla 
parter betraktar som överlägsna dem som de själva 
tidigare förordat. 

I det ena fallet omprövades in- och förbifarten till 
Uppsala från Enköping mot E4 – riksväg 55. Kommu-
nen hade av stadsutvecklingsskäl hävdat en infart i 
form av en stadsgata medan Vägverket och regionfö-
reträdare bundit sig för en kringfart med motorvägs-
standard som effektivare leder trafiken runt staden, 
men som innebär en stor barriär i stadsrummet mot 
kommande stadsdelar på andra sidan. Målet att 
förena stadsutveckling med regional framkomlighet 
kunde lösas genom en ”bantad” men nedsänkt mo-
torvägslösning. Framgångsfaktorn var en serie öppna 
workshoppar som förtydligade varje parts bild av de 
komplexa förutsättningarna.

I det andra fallet utvecklades genom ett så kall-
lat charette-förfarande1 ett omtag kring ett nytt 

Illustrationer av alternativ utformning av riksväg 55 i ned-
sänkt läge. Ur Uppsala Workshop – väg 55 delen Kvarnbo-
lund–Berthåga

heter på ett sådant sätt att värden uppstår genom den 
förbättrade tillgängligheten. Det handlar också om 
att ingen får sådana nackdelar av projektet att de inte 
vill fullfölja processen. Mogna förhandlingskulturer 
innebär också att parter måste behandla varandra 
med ömsesidig respekt. En part som ser sig som 
överordnad skapar indirekt motstånd och obenägen-
het att hitta kompromisser. 



          39

Samordna statlig, regional och kommunal finansiering av infrastrukturprojekt

järnvägsstopp på Ostkustbanan söder om Uppsala. 
För kommunen var stoppet grundbulten i en stads-
utveckling som förvandlar en förort till ett levande 
stationssamhälle. Kopplingen mellan stationsläge 
och utbyggnadsförutsättningar för stadsdelen stod i 
centrum. För Banverket var läget för ett ”tågstopp” 
att utnyttja befintlig infrastruktur kring en äldre 
hållplats. I processen prövades olika lägen. Slutre-
sultatet blev två för Banverket likvärdigt intressanta 
alternativ som också ur kommunens synpunkt mötte 
visionen om en fullvärdig stadsdel kring hållplatsen.

I Sverige har frivilliga uppgörelser visat sig leda långt 
genom att kommuner och stadskärneföreningar 
samverkar. Omvandlingen av Dragarbrunnsgatan i 
Uppsala sker på det sättet. Kommunen och organisa-
tionen för stadskärnans intressenter (Uppsala City) 
har ingått en principöverenskommelse som visser-
ligen inte binder den enskilde fastighetsägaren men 
som är ett viktigt incitament för att få till stånd avtal. 
Gatan genomgår nu en snabb omvandling.

I Jönköping arbetar kommunen ofta i samverkan 
med många aktörer i staden i olika delprojekt inom 
stadsbyggnadsvisionen, där samfinansiering är en 
naturlig del. I arbetet med omvandlingen av indu-
striområdena kring södra delen av Munksjön finns 
en fastighetsägarintressentgrupp som följer det 
kontinuerliga arbetet och som samfinansierar olika 
delutredningar där de har ett särskilt intresse. 

I länder som Storbritannien, Tyskland och Kanada 
har särskilda juridiska former utvecklats – Business 
Improvement Districts (BIDs) – för att få till stånd 
upprustningar i stadskärnan. Det speciella med 
BIDs-lagstiftningen är att om en majoritet av intres-
senter ställer upp på en samlad lösning för exempel-

Illustration av den framtida Dragarbrunnsgatan.  
(Illustration: White arkitekter AB)

Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering kallades tidigare statsbidrag. 
Det kan medges till kommuner för trafiksäkerhets- 
och miljöåtgärder samt till trafikhuvudmän för 
regionala kollektivtrafikanläggningar och spårfordon. 
Större projekt ska finnas med i investeringsplanen; 
mindre projekt kan betalas ut med kortare intervall 
(potter).

Offentlig–privat samverkan ger nya 
möjligheter
Det faktum att både ny och kvalitetshöjd befintlig 
infrastruktur genererar nya fastighetsvärden gör of-
fentlig–privat samverkan (OPS) till en mycket viktig 
framgångsfaktor för stadsutveckling. Erfarenhe-
terna är internationellt sett omfattande. Den lokala 
nivån är utomlands vanligen beroende av intäkter 
från den lokala fastighetsskatten – som växer till 
följd av markvärdestegringen. OPS-lösningar är i 
Sverige intressanta för stadens gator och torg, där 
staten endast i undantagsfall är medfinansiär. 

För att få till stånd uppgörelser mellan fastighetsä-
gare och kommuner måste planeringsprocessen gå 
betydligt snabbare än i dag. Ingen privat finansiär 
har tid att vänta 5–10 år på besked om statlig medfi-
nansiering.
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vis en del av stadskärnan, måste även de som är emot 
lösningen medverka till finansieringen. De visar hur 
högt lagstiftaren värderat samlade lösningar för ga-
tumiljön och andra offentliga rum, särskilt i stadskär-

nan som ofta konkurrerar med externa köpcentrum 
– centrum som drivs av en förvaltare som därmed 
lätt kan genomföra samlade kompletteringar och 
upprustningar. 

Summering
Slutsatserna i Den Goda Staden vad gäller medfinansiering är framför allt två. Kraven på 
medfinansiering leder dels till en ökad förutsägbarhet i omvandlingsprojekt som innehåller 
nya satsningar i både infrastruktur och bebyggelse, dels till mer jämbördiga samverkansfor‑
mer och därmed ökad kreativitet i lösningarna. Det är viktigt vid utformningen av framtida 
finansierings‑ och planeringsregler att de bygger på dessa två framgångsfaktorer.

Vill du veta mer?
‑ Nycklar till framgångsrik stadsutveckling (2009), Broschyr
‑ Jönköpings stadsbyggnadsvision 2.0 (2008), Jönköpings kommun
‑ Improvement Districts i Sverige – Internationella erfarenheter av ett verktyg för hållbar 

utveckling (2010), TrV‑publikation 2010:086, Johanna Edlund och Lars Westin, Umeå 
Universitet

‑ Uppsala Workshop – väg 55 delen Kvarnbolund–Berthåga (2009), VV‑publikation 
2009:74, Bo Noborn, BN Trafiksystem AB
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Planeringsprocessen i infrastrukturprojekt inklude-
rar många olika aktörer. De har olika intressen och 
arbetar utifrån olika regelsystem och med olika syn-
sätt. Alla roller och alla perspektiv behövs, så långt är 
man överens. Men erfarenheterna i Den Goda Staden 
visar att det är svårt att hantera de olika intressena 
innovativt. Det som utmärker planeringsproces-
serna är att de inte är koordinerade och att samspelet 
mellan den kommunala planeringen och infrastruk-
turplaneringen är outvecklat. De flesta förklarar 
svårigheterna utifrån att regelverk som plan- och 
bygglagen, väglagen, järnvägslagen och miljöbalken 
inte är koordinerade. Men det utgör i grunden inte 

huvudförklaringen. Utvärderingen av Den Goda 
Staden tydliggör problemet med hjälp av figuren på 
nästa sida.

Exemplen på följande sidor visar hur alla fyra fälten 
får betydelse för om ett projekt lyckas, kör fast eller 
leder till undermåliga lösningar.

Stadsläkning i Uppsala
När nya E4-trafiken försvann genom Uppsala var 
avsikten att bygga om tidigare infarts- och genom-
fartsgator till ”stadsgator” i enlighet med gällande 
översiktsplan för 2002. Den första tillämpningen av 

Formella och informella hinder

Samspelet mellan statlig och kommunal planering 
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principerna gällde Råbyvägen. Vid ett förtätnings-
projekt längs infartsleden framkom att gatukontoret 
och stadsbyggnadskontoret hade helt olika uppfatt-
ningar om vad en stadsgata innebär. När konflikten 
väl var ett faktum klarade inte nämnderna av att 
gemensamt uttolka begreppet och ta fram en prin-
ciplösning. Först med översiktsplan 2010 utveckla-

des en princip för avvägning mellan gatusystemets 
framkomlighet för olika trafikslag och gaturummens 
betydelse som mötesplatser och vistelsezoner. Ett 
kreativitetsskapande element i processen var ut-
vecklingen av kollektivtrafikstråk och stadsstråk som 
ryggrad för stadsutvecklingen.

Råbyvägen idag. Visionen om en stadsgata. 

Förutsättningarna för en samordnad 
planering är både formella och informella 
och återfinns dels inom respektive projekt 
och dels på ett mer strukturellt plan utanför 
specifika projekt. Från KTH:s utvärdering av 
Den Goda Stadens första etapp.
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Stadsutvecklingsprojekt i Norrköping

Anledningar till konflikt i Uppsala. Ett 
problem är att översiktsplanen inte alltid 
är ett instrument för trafiknämndens 
verksamhet. Från KTH:s utvärdering av 
Den Goda Stadens första etapp.

Den formella ansökan om bidrag hann emellertid 
inte behandlas i den nationella planen för järnvägs-
investeringar för åren 2004–2015. Därmed fanns inte 
medel för något statsbidrag trots principgodkännan-
det. I oktober 2008 kunde kommunen ändå ta beslut 
om att bygga ut spårvägens första etapp till Hageby 
utan statsbidrag, då man konstaterat att statsbidrag 
inte längre var en framkomlig väg. Spårvägsetappen 
invigdes den 21 oktober 2010.  Nu byggs även nästa 
etapp utan statsbidrag.

I Norrköping hade politikerna efter många års ar-
bete tagit ställning för att bygga ut spårvägen till en 
stadsdel cirka 4 km söder om staden, Ringdansen/
Navestad, med en första etapp till Hageby. Projektet 
syftade till att integrera tidigare ensidiga flerbostads-
husområden med innerstaden, dels genom förbättrad 
tillgänglighet, dels genom kompletterande bebyggel-
se utefter den tänkta spårvägen. Kommunen räknade 
med att få statsbidrag enligt gällande regelsystem 
och Banverket principgodkände projektet.
 

Spårvägens förlängning från centrala Norrköping till vänster, över Söderleden förbi Hageby centrum.
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Reglerna har omarbetats i den antagna nationella 
transportplanen för 2010–2021. Statsbidraget (nu-
mera statlig medfinansiering) ska ingå i årliga potter 
istället för som tidigare i utpekade objekt bestämda 
för hela perioden. 

Stadsbyggnadsvision 2.0 i Jönköping –  
Södra Munksjön

Bild från invigningen av den nya spårvägen till Hagby i Norrköping. (Foto: LIllemor Johanssson)

Det fanns visserligen statsbidrags-
formalia som försvårade förutsätt-
ningarna för samverkan i Norrköping, 
men mycket handlade också om rena 
missförstånd. Från KTH:s utvärdering av 
Den Goda Stadens första etapp.

I arbetet med förnyelse kring Munksjön, som innebär 
att industriområdena kring södra delen av Munksjön 
ska förtätas och omvandlas till stad, arbetar kommu-
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De två planeringsprocesserna 
(enligt lagen om byggande av 
järnväg respektive plan- och 
bygglagen) behöver koordine-
ras, både avseende plats och tid. 
Denna figur visar situationen för 
det fortsatta arbetet med stads-
byggnadsvisionen i Jönköping. 
Från KTH:s utvärdering av hela 
projektet.

nen i nära samverkan med många olika aktörer, som 
fastighetsägare, Trafikverket med flera. En särskild 
intressentgrupp har bildats som följer arbetet med 
att ta fram ett ramprogram för Södra Munksjön. 
Detta kommer att utgöra grund för bland annat de 
kommande detaljplanerna.   

I Banverkets förstudie för en stadspassage av Göta-
landsbanan redovisas tre alternativa passager genom 
Jönköping, varvid kommunen förordar läget vid 
södra Munksjön. Något statligt ställningstagande  
till förstudiens tre alternativ kommer inte att göras 
förrän i en eventuell järnvägsutredning. 

Stationsläget söder om Munksjön kan i dag beskrivas 
som externt, och det kommer att ta många år av kon-
tinuerligt arbete att göra stad av hela omvandlings-
området kring södra Munksjön. Kommunen behöver 
utveckla omvandlingsområdet trots det ovissa läget 
om höghastighetsbanan. Intresset för att exploatera 
området är stort och ambitionen är att ramprogram-
met ska vara antaget vid årsskiftet 2011/12 för att de 
första etappernas detaljplaner ska kunna tas fram.

Kommunen är frustrerad över bristen på framsynthet 
i transportplaneringen. Den planeringshorisont som 
nu finns i Trafikverkets åtgärdsplanering (10–12 år) 
räcker inte på långa vägar för att planera och bygga 
ny stad. 

Exemplet illustrerar också statens dilemma med att 
delta i planeringens tidiga skeden. Utan ett politiskt 
inriktningsbeslut om att järnvägen ska komma till 
stånd kan Trafikverket inte ta ställning till stations-
läget. Samtidigt visar exemplet att en samverkan 
är nödvändig om kommunen ska kunna förverkliga 
samlade stadsutvecklingsstrategier.
 

Parallell- och dubbelprövning
För att möjliggöra infrastrukturbyggande har staten 
rätt att planlägga mark för utbyggnad av ett allmänt 
vägnät eller järnvägsnät. Så samma markområde kan 
kommunen också planlägga enligt plan- och byggla-
gen. Både en kommunal detaljplan och exempelvis 
en arbetsplan enligt väglagen kan därmed beröra 
samma område, vilket också är nödvändigt i många 
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en sammanhållen lagreglerad process (i stället för 
tidigare tre: förstudie, utredning och plan).
 
Regeringen har parallellt gett en utredningsman i 
uppdrag att ta fram ett förslag till ny planerings-
process för transportsystemet utifrån principen om 
medfinansiering. Förslaget ska presenteras i maj 
2011. I direktiven till utredningen står också att den 
så kallade fyrstegsprincipen ska stödjas och att pla-
neringsprocesssen ska främja en förbättrad samord-
ning med planeringsprocesserna för övrigt samhälls-
byggande.

fall om infrastrukturprojektet också innefattar be-
byggelse. Det blir en dubbelprövning.

Miljöbalken infördes 1999 som en paraplylagstift-
ning. Med den kom också krav på tillståndsprövning 
av större infrastrukturprojekt. För att harmonisera 
med EU-lagstiftningen infördes krav på miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) till väg- och järnvägspla-
ner och i detaljplaner (vid behov). Enligt internatio-
nella förebilder utformades MKB-prövningen som 
en planeringsprocess. Det gäller att kombinera pla-
neringsprocessen för väg och järnväg (och eventuellt 
även planeringen enligt plan- och bygglagen) med 
processen för MKB i en slags parallellprövning.

Den nationella infrastrukturplaneringen, som sker 
ungefär vart fjärde år, har hittills haft kravet att 
prioritera vilka objekt som ska starta under den kom-
mande planperioden. För att få finnas med krävs av-
slutade förstudier som definierar objektets läge och 
sträckning. Stora markanvändningsprojekt kräver 
naturligen att de behandlas i en kommunal översikts-
plan. Därmed uppstår två parallella processer även 
på strategisk nivå.

En övergripande slutsats i Den Goda Staden är att 
man trots lagkraven klarar av planeringen i de flesta 
fall. Men det tar lång tid och det är många instanser 
som ska passeras och många beslut som ska tas och 
som kan överklagas. Få aktörer har överblick över 
hela planeringssystemet – vilket dessutom skapar ett 
demokratiskt problem. Om inte ens experterna har 
överblick, hur ska den vanliga medborgaren kunna 
förstå hur allt hänger ihop? 

I mars 2009 tillsatte regeringen en utredning som 
skulle se över väg- och järnvägslagen i syfte att åstad-
komma en effektivare planering av vägar och järnvä-
gar. Utredningen som presenterades i augusti 2010 
innehöll en rad förslag till förenklingar, bland annat 

Buller
Många störs av buller, och trafiken är den största bul-
lerkällan. I många fall har detta lett till svårigheter 
att förverkliga stadsförnyelseprojekt. Men med rätt 
kunskap behöver inte buller vara ett planeringspro-
blem. Vid större trafikleder krävs skyddsavstånd i 
kombination med vallar och plank som ger god bul-
lerreduktion. Skärmar och avstånd är däremot inte 
lämpliga i den täta staden. Med blandade funktioner 
i olika våningsplan, till exempel verksamhetsloka-
ler i bottenvåningen, kontor i planen ovanför och 
bostäder överst (exempelvis kvarteret Grimhild i 
Uppsala), kan de flesta situationer lösas med ingla-
sade balkonger, absorberande material på fasaderna, 
lugna gårdssidor och med grönska som kan skärma 
ljusstörningar. Utöver detta kan man arbeta med tra-
fikåtgärder, till exempel att minska hastigheten, flytta 
tung trafik eller använda tysta beläggningar. Dessa 
lösningar är dessutom naturliga inslag i en miljö som 
har stadsmässiga kvaliteter. 

Miljöbalken och normering 
Det finns en rad miljöfrågor som måste vägas in i 
det strategiska arbetet med transportlösningar och 
bebyggelseutveckling. Den Goda Staden har samlat 
erfarenheter av hur man kan hantera dessa problem. 
Buller, luftföroreningar och farligt gods är de tre 
vanligaste. 
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Det är svårare att hantera buller vid järnvägen, men 
i området vid den eventuellt nya stationen i Norr-
köping (Butängen) har man i samband med fram-
tagning av en fördjupning av översiktsplanen tidigt 
identifierat bullerproblemet. I en kilometerbred 
zon längs den framtida järnvägen kommer behovet 
av särskilda bulleråtgärder att utredas allteftersom 
planarbetet framskrider. 

Modell från rapporten Risk och nytta – kan man väga ris-
kerna med stationsnära byggande mot samhällsnyttan. 

Komplettering av bebyggelse som bulleråtgärd, ur rappor-
ten Infrastrukturrelaterade skyddsavstånd, 2010. 

Farligt gods – skyddsavstånd inte lösningen

Miljökvalitetsnormerna för partiklar och kväveoxi-
der kan delvis uppfyllas med breda och väl ventilera-
de gator. Det blir å andra sidan svårare att uppnå den 
förtätning och de nya stadsrum som effektivt med-
verkar till en gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig 
stadsutveckling. 

I alla tre städerna pågår arbetet med statsuppdragen 
att klara miljökvalitetsnormerna. Detta arbete har 
inte ingått i Den Goda Staden. Exempel på insatser är 
att införa dubbdäcksförbud, miljözoner och trafik-
omläggningar, att öka kollektivtrafikens andel och 
biogas- eller etanoldriften och att informera inom 
ramen för hållbart resande. 

Miljökvalitetsnormer för partiklar och  
kväveoxider

Aspekt Viktning Värde 
(-5 till +5)

Värderings-
underlag

Näringsliv & 
Sysselsättning

Resurshushållning

Miljöpåverkan

Tillgänglighet ur ett 
socialt perspektiv

Trygghet

Buller

Säkerhet

Summa 1.0 YZX

Länsstyrelserna i Stockholm, Göteborg och Malmö 
har enats om ett gemensamt förhållningssätt till 
farligt gods på väg och järnväg. Förhållningssättet 
utgår från krav på avstånd till väg och järnväg för 
olika typer av bebyggelse. För bebyggelse inom detta 
avstånd ställs krav på särskild riskbedömning eller 
riskutredning. Traditionella riskmodeller använder 
sig av begreppet acceptabel risk. En acceptabel risk 
kan likställas med en acceptabel samhällsekonomisk 
kostnad. 

Projektet Stationsnära läge har tagit fram en modell 
som behandlar risker och nyttor med stationsnära 
byggande. Modellen ska möjliggöra vissa avsteg 
från den traditionella riskmodellen genom att också 
väga in de nyttor som genereras. Tanken är här att 
en större risk ska kunna accepteras om nyttorna är 
tillräckligt stora. 

Vid tillämpning av modellen får man skilja på olika 
typer av stationer. Det är till exempel en annan risk-
situation vid stationen i Borlänge – med en omlast-
ningsterminal intill där två svåra olyckor med farlig 
gods inträffat – än vid en station där endast pendeltåg 
passerar. 
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Är begreppet skyddsavstånd förlegat?
Riktvärden och skyddsavstånd relaterade till infra-
struktur rör buller, luftkvalitet, vibrationer, elek-
tromagnetism, farligt gods-transporter och olyckor. 
I rapporten ”Järnvägen i samhällsplaneringen” 
(Banverket 2009) finns en uppdatering av skyddsav-
stånd kring järnvägar och en konkret handledning för 
planering i järnvägens närområde. För vägsidan har 
före detta Vägverkets regioner tagit fram regionala 
underlagsmaterial för samhällsplanering där sådana 
frågor behandlas. Alla beslut ska föregås av tillräck-
liga beslutsunderlag. 

För att undvika låsningar är det viktigt att risk-, 
hälso- och säkerhetsfrågor tas med i planeringen re-
dan från start. Exempel från Den Goda Staden, bland 
annat från området runt den nya stationen i Norrkö-
ping, visar att det är möjligt att bygga goda stadsmil-
jöer när alla inblandade arbetar mot ett gemensamt 
mål. I slutändan är det fråga om merkostnader för 
skyddsåtgärder – kostnader som är viktiga att identi-
fiera på ett tidigt stadium i processen.

Slutsatsen är att det inte finns något behov av att 
uppdatera infrastrukturrelaterade riktvärden och 
skyddsavstånd. Det är metoderna, beslutsunderlagen 
och arenorna för den praktiska tillämpningen som 
behöver utvecklas.

Summering
Slutsatsen är: Skyll inte på lagstiftningen när 
ett projekt misslyckas. 
Redan från början bör projektets viktigaste 
intressenter identifieras och involveras. En god 
process genom ett komplext projekt består av 
ett gemensamt kunskapssökande. 

Framgångfaktorer är att:
‑ varje part prioriterar det som är mest ange‑

läget och kan ge efter på övrigt
‑ ha respekt för varandras intressen och tillit 

till att ”de andra” också agerar klokt

‑ utveckla en gemensam målbild för vad man 
vill uppnå och vad det får kosta 

‑ i ett tidigt skede bli överens om vilka nyttor 
som motiverar kostnaderna. 

Sammantaget krävs det träning i att utveckla 
förhandlingsmetoden. Kompromisser är inte 
alltid lösningen. Det goda samtalet och krea‑
tivitet är viktigt för att skapa en ”vinna‑vinna‑
situation”.

Skyll inte misslyckanden på lagstift-
ningen!
Exemplen ovan visar att det inte går att skylla på 
planeringslagstiftningen, även om den kan bidra till 
utdragna processer. De viktigaste formella proble-
men har med kommunal organisation och regler för 
statliga infrastrukturinvesteringar att göra. 

De informella frågorna, som har att göra med olika 
roller och förväntningar, visar sig ha större betydelse 
för projektets framgång. Den Goda Staden har tagit 
fram en skrift, Nycklar till framgångsrik stadsutveck-
ling, som sammanfattar lärdomar från projekt som 
lyckats.
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Vill du veta mer? 

‑ En samordnad planering av städer och 
transportsystem, slutrapport från utvär‑
deringen av Den Goda Stadens första 
etapp (2008), VV‑publikation 2008:52, 
Patrik Tornberg och Göran Cars, KTH

‑  Nycklar till framgångsrik stadsutveckling 
(2009), Broschyr

‑  Helhetsperspektiv i sikte. Att synliggöra 
förutsättningar för en samordnad pla‑
nering. Slutrapport från utvärderingen 
av projektet Den Goda Staden (2010), 
Malin Hansen och Göran Cars, KTH

‑ Infrastrukturrelaterade skyddsavstånd  
(2010), TrV‑publikation 2010:088, Bengt 
Freij, Anna Nordlander och Lena Lund‑
kvist, Vectura

‑ Traffic integration or segregation for the 
sustainable city – a review of current 
debate and literature (2007), VV‑publi‑
kation 2007:32, Gustav Nielsen,TØI

‑ Funktionsblandade stadskvarter, en 
idébank för politiker, planerare, fastig‑
hetsägare och byggare (2010), TrV‑pu‑
blikation 2010:087, Janne Sandahl, Claes 
Bergholm och Charlotte Rudling, NIRAS

‑ Stadsläkning kring trafikleder (2009), 
VV‑publikation 2009:70, Sverker Han‑
son, Sweco

‑ Strategisk hantering av varudistribution i 
tätort ‑ exempel på och effekter av inno‑
vativa åtgärder (2009), VV‑publikation 
2009:69, Oskar Jonsson och Bo Östlund, 
TFK och Kristina Nilsson, SLU

‑ Strategisk hantering av varudistribution i 
tätort – Litteraturstudie (2009), VV‑pu‑
blikation 2009:68, Oskar Jonsson och Bo 
Östlund, TFK och Kristina Nilsson, SLU

‑ Risk och nytta – kan man väga riskerna 
med stationsnära byggande mot sam‑
hällsnyttan (2010), TrV‑publikation 
2010:074, Martin Kylefors, Tyréns

‑ Haffa tidstjuvarna (2010), BV‑publi‑
kation 2010:2, Bengt Andersson, WSP 
Analys & Strategi
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Den Goda Staden upphör vid årsskiftet 2010/11. I ett 
drygt 30-tal publikationer dokumenteras framgångs-
faktorer och hinder. Publikationerna finns tillgäng-
liga via Trafikverkets webbplats (www.trafikverket.
se/dengodastaden). Det finns flera typer av tillfälliga 
organisationer som tar fram kunskap inom området 
stadsutveckling. En sådan organisation är exempelvis 
Delegationen för hållbara städer. Det finns en risk 
att kunskapen försvinner när projekt upphör eller 
organisationer läggs ner. I stället måste kunskapen 
förvaltas och kontinuerligt vidareutvecklas. Därför 
behövs permanenta och aktiva nationella, regionala 
och lokala arenor.

Metod- och erfarenhetsutbyte

Håll i kunskapen – stabila arenor behövs
Många aspiranter till en nationell arena  
Boverket samt Sveriges Kommuner och Landsting 
har ansvaret att sammanställa erfarenheter av arbete 
med stadsutvecklingsfrågor. Även andra myndighe-
ter har intresse av stadsbyggnadsfrågor. Det gäller 
exempelvis Energimyndigheten, som driver projektet 
Uthållig kommun, Riksantikvarieämbetet, Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket 
med flera. Det finns också yrkes- och intresseorgani-
sationer som Kommunaltekniska föreningen, Fören-
ingen för samhällsplanering och Sveriges Arkitekter. 
Föreningen Svenska Stadskärnor är en samarbetsor-
ganisation för stadskärneföreningar. 



          51

Metod‑ och erfarenhetsutbyte

Summering
Stadsutvecklingsfrågornas bredd och betydelse fordrar en samlad och erkänd mötesplats – en 
”institutionaliserad” arena som årligen presenterar och diskuterar nya forskningsresultat och 
intressant praktik.

Summering
Det behövs en ny arena i anslutning till den regionala utvecklingsplaneringen, för löpande dia‑
log om samspelet mellan trafiksystem och stadsutveckling på regional nivå. 

Kommunen - en egen arena

Den regionala arenan är otydlig

Summering
Visionsarbetet i de tre städerna har visat på en färdriktning. Mötesformerna bör vidareutveck‑
las och inkludera statliga företrädare, trafikhuvudmän etcetera. Denna blir då kommunens 
arena för dialog om stadspolitik.

söjningsplanerna är för tidtabellsinriktade. Det finns 
undantag men erfarenheterna är entydiga – det går 
inte att diskutera sambandet mellan trafikutveckling-
en och bebyggelseutvecklingen enbart i anslutning 
till specifika projekt. De systemanalyser som föregick 
den nationella transportplanen 2010–2021 gav goda 
erfarenheter och det nya förslaget till planeringssys-
tem för transportsektorn betonar regionernas roll.

Under arbetet med Den Goda Staden har vi saknat 
erkända arenor för att diskutera regionala utveck-
lingsfrågor. Förklaringen är att det saknas tradition 
för att behandla orter i samverkan, stråkutveckling 
med mera. De regionala utvecklingsplanerna är för 
lite ”fysiska”, länstrafikplanerna är för ensidigt inrik-
tade på infrastrukturåtgärder och kollektivtrafikför-

framgångsrika. Det är emellertid viktigt att skapa ett 
forum kring den övergripande utvecklingen av tätor-
terna – en mötesplats som också är öppen för med-
borgare och media och som kan belysa övergripande 
ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklings-
trender som får konsekvenser för stadsutvecklingen. 

Trafikverket och kommunerna har som ambition 
att mötas tidigt i planeringsprocessen. För att dessa 
möten ska bli fruktbara kan de inte bara vara pro-
jektinriktade, vilket är ett problem i dag. Ovan finns 
belyst hur processerna i dessa avseenden kan bli mer 
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Fördjupad utbildning 
Den Goda Staden har gett erfarenheten att det 
behövs professionella processledare för att driva 
komplexa stadsutvecklingsprojekt. Projektet Den 
Goda Staden har därför föreslagit en påbyggnadsut-
bildning för redan yrkesverksamma. Det är viktigt att 
utbildningen görs tillgänglig för olika professioner. 
Erfarenheten från projektet är att samma begrepp 
kan användas, men olika professioner ger dem olika 
innebörd, vilket försvårar eller fördröjer planerings-
processen. Berörda aktörer måste lära sig att tala 
samma språk och tydligare få en gemensam kunskap 
om framgångsfaktorer för goda stadsutvecklings- 
projekt.

Intern vidareutveckling
Utvärderingen av Den Goda Staden visar att engage-
rade projektledare och gemensamma insatser mellan 
de centrala verken och berörda kommuner inte alltid 
når ut i organisationen i sin helhet. Där pågår arbetet 
efter gamla rutiner. Den omvälvande insikten om 
att arbetsmetoder och samverkansformer i grunden 
måste förändras, riskerar att stanna inom projektet. 
Det är därför viktigt att erfarenheterna förs vidare 
och befästs i statliga verk och kommuner genom att 
inarbetas i styrningssystem, organisation och ”arbet-
skultur”. 

Vill du veta mer? 
‑ Helhetsperspektiv i sikte. Att synliggöra förutsättningar för en samordnad planering. 

Slutrapport från utvärderingen av projektet Den Goda Staden (2010), Malin Hansen och 
Göran Cars, KTH

‑ En god stadsutveckling – exempel från Uppsala, Norrköping och Jönköping (2010), TrV‑
publikation 2010:107

Erfarenhetsutbyte genom projektet Den Goda Staden
Projektet Den Goda Staden har försökt bidra till erfarenhetsutbyte genom en rad interna se‑
minarier och årliga större konferenser för ett sprida sina erfarenheter. Projektet har också haft 
artiklar i fackpress med mera.

Projektet har även deltagit i andra aktörers konferenser och sökt samverkan med exempelvis 
Nordic Urban Forum, World Urban Forum 2006 och 2008, Energimyndighetens projekt Uthål‑
lig kommun, Delegationen för hållbara städer och Föreningen Svenska Stadskärnor.
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Hur kan detta uppnås i löpande planering när projek-
ten inte får extra ”energi” i form av ett utvecklingsar-
bete? En nyckel ligger i att planering och finansiering 
knyts starkare till varandra. Det är viktigt att nå en 
gemensam ståndpunkt om vad man vill uppnå och 
vad det får kosta. Det leder till förhandlingssituatio-
ner som ger tydliga ramar men som också generar 
kreativitet. Parterna kan ha olika intressen, men 
de förenas i bedömningen att investeringen ska ge 
nyttor och mervärden. Incitamenten till kreativitet 
bottnar i att utveckla lösningar som genererar värden 
för alla deltagande parter. Det kan handla om allt 
från utformning och standard av infrastrukturen till 
möjligheten att använda mark och fastigheter på ett 
sådant sätt att värden uppstår genom den förbättrade 
tillgängligheten. Det handlar också om att ingen får 
sådana nackdelar av projektet att de inte vill fullfölja 
processen. 

Det gäller att de deltagande parterna är införstådda 
med när förhandling pågår och när planering enligt 
de lagreglerade planprocesserna sker. Förhandlingen 
ger en ram och en målbild. Den fortsatta planerings-

processen ska hitta de tekniska lösningarna och ta 
hänsyn till olika intressen och aspekter kring pro-
jektet. Medan förhandlingarna pågår vilar plane-
ringsprocessen. I Den Goda Staden finns liknande 
erfarenheter, särskilt från arbetet med det så kallade 
Norrköpingspaketet. 

Den formella processen är tydligt lagreglerad och 
garanterar insyn. Men den garanterar inte kreativa 
lösningar – om inte en övergripande målbild finns. I 
några större projekt har detta lösts genom att staten 
tillsatt en förhandlingsman. 

Forskning – för fortsatt kunskapstill-
växt

Planering och förhandling

I Den Goda Staden är erfarenheten att planering som 
sker som ”business as usual” ofta leder in i låsningar 
eller kompromisser som ingen är nöjd med. Lösning-

Utmaningar är att:

I Den Goda Staden är erfarenheterna att dagens 
forskning inte ger tillräckligt stöd i form av modeller 
eller metoder för att utveckla och konsekvensbe-
döma integrerade trafik- och bebyggelseprojekt. Att 
enbart förfina den samhällsekonomiska kalkylme-
toden räcker inte. Liksom Delegationen för hållbara 
städer efterlyser Den Goda Staden därför forsk-
ningsprogram och forskningsmiljöer som kan arbeta 

‑ öka samspelet och synergieffekter mellan den framtida bebyggelseutvecklingen och inves‑
teringar i ny infrastruktur

‑ minska trafikens miljöpåverkan
‑ öka investeringstakten 
‑ förkorta ledtiderna i planeringsprocesserna.

en ligger i öppnare processer och att kunna lägga fast 
en gemensam målbild. 



54          

Avslutande reflektioner

med kompletterande modeller eller metoder för att 
beskriva de värden som genereras av komplexa eller 
stadsmässiga planeringssituationer. Det gäller dels 
mycket stora kollektivtrafikprojekt som höghastig-
hetsbanor som binder samman regioner, dels nya 
transportsystem för hela städer med strukturerande 
effekter, till exempel spårburna system som på allvar 
kan konkurrera med bilen för urbana transporter 
(exempel: tunnelbanan i Stockholm och Göteborgs 
spårvägssatsning). 

Det är uppenbart att de samhällsekonomiska model-
ler som tillämpas inte täcker de långsiktiga konse-
kvenserna. Troligen skulle ingen av dessa spårsats-
ningar enligt vedertagna kalkylmetoder bedömas 
som samhällsekonomiskt lönsamt. Ändå byggdes de 
– för att de var nödvändiga för en växande storstad. 
Utvecklingen i exempelvis Stockholmsregionen 
kan förklaras bara om vi ser till tillkomsten av nya 
transportsystem, i turordning: spårvägen, tunnelba-
nan, pendeltågen och regionaltågen. Det behövs med 
andra ord forskning om staden som helhet och hur 
transportflöden kan möta kraven på tillgänglighet, 
attraktivitet och hantera de komplexa miljöfrågorna. 

Andra situationer där forskningen ger litet stöd kan 
handla om att identifiera de värden som uppstår när 
en sliten gata ska byggas om eller när en annorlunda 
vägdragning ska ge plats för flanörer. Hur man löser 
varutransporter i tätorterna är också en angelägen 
fråga för fortsatta studier, liksom hur man får till 
stånd funktionsblandade stadskvarter och fungeran-
de och effektiva knutpunkter som en del av tätorten.
Det är också viktigt att belysa samspelet mellan 
bebyggelse- och trafikutveckling och de sociala 
dimensionerna. Forskning om trygghet, folkhälsa, 
jämställdhet och barnperspektiv har hittills inte 
kunnat generera tydliga svar som kan omvandlas till 
hänsynsregler i planering och genomförande. 

Medborgare i dialog
Erfarenheterna i Den Goda Staden har till stor del 
varit knutna till hur planerare, politiker och myndig-
heter med olika uppdrag ska nå bättre samverkans-
former. Vi kan visa att det hänger samman med en 
ny och samlad syn på städers betydelse för hållbar 
utveckling. Det kräver en stadsutveckling med män-
niskan i centrum, vilket i sin tur kräver människors 
aktiva delaktighet. 

Kan förhandlingar som ger ramar och en målbild för-
enas med öppenhet och delaktighet? Erfarenheterna 
av medborgardeltagande i projekten i Den Goda 
Staden skiljer sig inte från erfarenheter av andra 
stadsomvandlingsprojekt. Mycket kraft krävs för att 
i tidiga skeden låta medborgare komma till tals, helst 
innan projektet fått tydlig form. Spårvägsutbygg-
naden i Norrköping är ett exempel där den slutliga 
planen kunde antas utan överklaganden genom ett 
aktivt samrådsarbete i tidigt skede. I Uppsala deltog 
representanter från stadsdelen Sävja/Bergsbrunna 
i arbetet med att finna en lämplig lokalisering av en 
framtida järnvägsstation. Arbetet skedde i en mycket 
koncentrerad process – en så kallad charette – där 
två arbetslag konkretiserade och konsekvensbelyste 
olika alternativ som medborgargruppen direkt kunde 
lägga synpunkter på. Charette är en arbetskrävande 
metod som visat sig kunna lösa upp fastlåsta lägen 
och hitta nya lösningar – så också i Bergsbrunnafal-
let. 

Öppna processer med mycket lyssnande och dia-
log har visat sig både kunna undanröja obefogad 
rädsla och öppna för kreativa lösningar. I ett läge när 
medborgare – framför allt sakägare – börjar organi-
sera ”motkampanjer” förstärks detta genom media. 
En dåligt upplagd planeringsprocess följer ofta en 
”medial dramaturgi” som leder till låsningar. Själv-
klart kan störningar av ny infrastruktur drabba olika 
grupper, men projektet kan ofta finna lösningar som 
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Avslutande reflektioner

minskar störningar eller kompenserar berörda – om 
tid och vilja finns.

Övergripande och successiva förändringar är svåra 
att uppfatta för medborgare och media. Ett förhåll-
ningssätt som öppnar för löpande dialoger om vart 
stadsutvecklingen är på väg är då en lösning. Till 
skillnad från det välfärdspolitiska området med ge-
nerell välfärd är stadsutvecklingen unik för varje stad 
– och därmed en genuin utmaning att göra tydlig. Det 
behövs en arena i varje kommun med en dynamisk 
stadsutveckling. 

Bakom varje framgångsrikt projekt finns en ”eldsjäl”. 
Det är en ofta upprepad sanning. Men den dagliga 
stadsutvecklingen omsatt i mängder av planer och 
projekt kan inte bygga på eldsjälar eller utvecklings-
projekt med särskilda resurser. Glöden måste i stället 
växa fram :
•	 i processer som har de egenskaper som beskrivits 

ovan
•	 genom tydligt engagemang från den politiska 

ledningen
•	 genom att statens planeringsprocesser byggs med 

respekt för kommunernas helhetsansvar
•	 genom ett väl organiserat erfarenhetsutbyte och 

en systematisk omvärldsspaning
•	 med ledstjärnan att det är människors livsförut-

sättningar som ska skapas.

Upprätthåll glöden!
Den Goda Staden har satt fokus på att olika aspek-
ter av samordningen mellan transportplanering och 
bebyggelseplanering utgör en viktig bas för hållbar 
stadsutveckling. Det är en bas som ständigt måste 
hållas aktuell.
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Bygg tätare i storstäderna så minskar 
växthusgaserna

Statligt och kommunalt samarbetsprojekt över blockgränsen: Nya lösningar för stadsbyggnad och 
trafik ger oss tryggare och kortare resvägar. En kompakt och funktionell stad ger mindre utsläpp 
av växthusgaser. Förtätad bebyggelse tar mindre naturmark i anspråk och utnyttjar redan gjorda 
investeringar. Där kan skapas moderna trafiklösningar för kollektivtrafik som ger kortare och tryggare 
resvägar. Helt nya stadsbyggnadsideal förutsätter nya regelverk och samverkan mellan stat och kommun. 
Utmaningen kommer från företrädare för projektet ”Den goda staden”, med tre generaldirektörer och sex 
kommunalråd från båda politiska blocken. 
 
SvErigE gEnomgår just nu en grundläggande omställning. Standardiserad och kopierbar varuproduktion 
ersätts med produktion av komplexa produkter och system. Nya kvalificerade arbetstillfällen och antalet 
människor som medverkar i produktutveckling och tjänsteproduktion ökar, medan antalet i direkt varuproduktion 
minskar.  
 
Många nya företag är specialiserade och samverkar med andra för att ta fram innovativa lösningar. Att finnas 
i en miljö tillsammans med liknande företag blir allt viktigare för dem som vill ligga i täten på utvecklingen. 
Det är ingen tillfällig tendens, utan en följd av globaliseringen och den utveckling som tar sin början med 
industrialismens genombrott. 
 
Den snabbaste tillväxten av jobb och ekonomi sker i städer och stadsregioner där människor har ett rikt utbud av 
arbete, utbildningsmöjligheter, service, kultur inom pendlingsavstånd och där företagen har störst chans att hitta 
nya medarbetare med rätt kvalifikationer.  
 
Utvecklingen är självförstärkande och berör också sociala och kulturella förändringar. Äldre med god hälsa 
och god ekonomi, välutbildade yngre i ensamhushåll, ungdomar som flitigt använder stadsrummet, det ökade 
internationella resandet och invandringen påverkar stadslivet som helhet. Staden blir en mångfunktionell arena 
för boende, tjänsteverksamheter, för besökare, möten, nöjen med mera. 
 
med fler människor, verksamheter och besökare ökar transportflödena i städerna. Det betyder dock inte 
att de samlade utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser ökar. Tvärt emot mångas uppfattning kan 
en tät och mångfunktionell stad bidra till en hållbar utveckling. 
 
Redan i dag är bilinnehavet hos hushållen i de inre delarna av städerna lägre än i andra hushåll. De 
lägsta koldioxidutsläppen per capita kommer från boende och verksamma i den täta staden. Och de bästa 
förutsättningarna att få ned utsläppen ytterligare finns där. 
 
med moderna trafiklösningar kan fler verksamheter nås på gång- och cykelavstånd. med täta turer, goda 
bytespunkter och snabba förbindelser blir kollektivtrafiken attraktiv. Därtill kommer att nybebyggelse 
i städerna tar mindre naturmark i anspråk och kan utnyttja redan gjorda investeringar i infrastruktur. 
Bebyggelsens uppvärmning kan också ske effektivt och utan stora koldioxidutsläpp. Avloppsreningen kan 
ske med låg belastning på sjöar och hav.
 

Bilaga 1 – ur Dagens Nyheter, DN Debatt, 16 augusti 2007
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Fortsatt regionförstoring gynnas av snabb och attraktiv kollektivtrafik och centralt lokaliserade resecentrum med goda 
bytesmöjligheter mellan olika transportslag. De täta städerna knyts ihop till förstorade regioner. Genom ett fungerande 
regionalt transportsystem får också de som bor i mindre samhällen utanför de större städerna del av de ökade 
satsningarna på hållbar stadsutveckling. 
 
Med gott stöd i forskningen kan vi konstatera att: 
- den ekonomiska utvecklingen driver på mot täta städer,  
- mångfunktionella städer stärker social interaktion, mångfald och kultur,  
- täta mångfunktionella städer ger minskad klimatpåverkan. 
 
Hållbar utveckling kan med andra ord växa fram med och inte mot tunga utvecklingstendenser och marknadskrafter. 
Men det sker inte per automatik. Att skapa attraktiva städer och hålla samman stadsregioner med goda 
kommunikationer kräver investeringar i nya kollektiva transportsystem och ny infrastruktur. Och omställningen måste 
ske mycket snabbare än de senaste trettio åren.  
 
Under denna tid har vi använt mindre än 1 procent av BNP per år för investeringar i ny infrastruktur. Det är mellan 
hälften och två tredjedelar av vad genomsnittslandet inom OECD använt. Den låga nivån pekar på ett land som 
betraktar sig som färdigbyggt och som i stället anser sig kunna använda sina resurser till dagskonsumtion.  
 
Detta har delvis rättfärdigats genom att vi under decennier använt kalkyler som inte räknar in de dynamiska effekterna 
av infrastrukturinvesteringar. Anta i stället att en kommunikationsmässigt väl fungerande Stockholmsregion 
(Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län med en bruttoregionprodukt på cirka 1.100 
miljarder kronor i år) kan ge en extra årlig tillväxt på 0,5 procent i förhållande till en region som präglas av köer, 
miljöproblem och bristande regional integration. För de trettio åren mellan 2017 och 2047 ger detta sammantaget 
3.600 miljarder kronor mer. Det kan jämföras med Sveriges hela nuvarande bruttonationalprodukt, BNP, som är cirka 
3.000 miljarder kronor. 
 
Både stat och kommun måste medverka till omställningen. När stadsmiljön är en lokal angelägenhet och samtidigt 
en avgörande faktor för den nationella tillväxten, krävs gemensamma investeringar för infrastrukturen i staden. När 
regionförstoringen drivs av städer i nätverk dit den ekonomiska aktiviteten koncentreras och där fungerande väg- och 
tågtrafik kan knyta ihop regionen, så krävs gemensamma investeringar i infrastruktur både i och mellan städerna.  
 
Vi vill se nya samverkansformer mellan stat och kommun som förutsägbart men flexibelt bidrar till denna dynamiska 
utveckling. Hit hör också en ny syn på samspelet mellan offentliga och privata investeringar. Med ökad tillgänglighet 
ökar fastighetsvärdena och affärsmöjligheterna. Det är ett tungt argument för såväl stat som kommuner att göra 
näringslivets och andras privata intressen till en aktiv del i den långsiktiga omställningsstrategin.  
 
Utvecklingen förutsätter även ändrade regelverk. Stadsbyggnadsideal från tidigare årtionden har velat minska 
störningar och konflikter i städerna genom att separera stadens olika funktioner från varandra. På samma sätt 
kännetecknas många trafiklösningar, styrda av regelverk som utvecklades för decennier sedan, av separering 
och differentiering. 
 
Det ökar avstånd och missgynnar gång- och cykeltrafik och skapar oattraktiva och otrygga zoner i städerna, 
som mörka gångvägar mellan tunnelbana och bostadsområden. i staden är förtätningen ett redskap för ett 
attraktivare och hållbarare samhälle.
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Regelsystem är ofta framtagna från ett sektorsperspektiv och ger få anvisningar om hur de sammantaget bästa 
lösningarna skall främjas - skyddsavstånd är legio. Enskilda normer kan därmed hindra en önskad samhällsutveckling, 
som till exempel minskad klimatpåverkan. 
 
Samordning och helhetssyn är grundläggande. Om omställningen av stadsbyggandet, av transportsystemen och 
av regler och synsätt ska bli framgångsrik, måste offentliga och privata incitament, nationella och lokala hänsyn, 
enskilda sektorsmål och intressen kunna vägas samman och tillämpas i en ny sammanhållen praxis. 
 
gEnom ATT lyFTA FrAm ett samlat stadsutvecklingsperspektiv på regional utvecklingspolitik, 
infrastrukturpolitik, miljöpolitik, finans-, arbetsmarknads- och integrationspolitik kan en omprövning i denna riktning 
inledas.  
 
Just nu har vi ett historiskt tillfälle att skapa en samlad politik för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i städer 
och urbana nätverk. Med ett helhetsperspektiv på stadsutveckling och i tät dialog mellan de nationella, regionala och 
lokala nivåerna kan parterna mötas och anpassa sina åtgärder till varandra. Vi som driver projektet ”Den goda staden” 
öppnar nu för en bred diskussion om hur så bäst kan ske.
 
ingEmAr Skogö, Gd Vägverket
PEr-oloF grAnBom, Gd Banverket
inES UUSmAnn, Gd Boverket
Elin lAgErqviST, Kommunalråd, (s), Jönköping 
Ann-mAriE nilSSon, Kommunalråd (c), Jököping
EvA AnDErSSon, Kommunalråd (s), Norrköping
JörgEn rUnDgrEn, Kommunalråd (m), Norrköping
lEnA HArTwig, Kommunalråd (s), Uppsala 
liv HAHnE, Kommunalråd (m), Uppsala 
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Tid för handling! 

PLATTFORM 
FÖR DEN 
GODA  
STADEN

1. SAMORDNA DEN NATIONELLA POLITIKEN SOM 
RÖR UTVECKLINGEN AV VÅRA STÄDER.

Den hållbara stadens delar, stadens roll som tillväxtmo-
tor, som livsmiljö och dess utbyte med omlandet behöver 
betraktas samordnat utifrån en helhetssyn. Här krävs en 
stödjande stadspolitik.

2. SAMORDNA STATLIGA, REGIONALA  
OCH KOMMUNALA INVESTERINGAR.

Nya förhållningssätt och lösningar måste utvecklas för 
stadsmiljön och dess transportsystem. Den täta staden 
är en tillgång som kräver resurser för att vidareutveck-
las. Det handlar om att ge utrymme för ett visionärt och 
samordnat arbetssätt och om hög kvalitet i det byggda. 
Vi behöver samordna statliga, regionala och kommunala 
investeringar. Vi behöver skapa tydliga incitament att 
koordinera offentliga och privata investeringar.

3. UNDANRÖJ HINDER FÖR UTVECKLINGEN  
AV VÅRA STÄDER

Täthet och funktionsblandning bidrar till utvecklingskraft 
– socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt. Men 
täthet skapar också störningar och konflikter. Dessa kon-
flikter har vi trott oss lösa genom att skilja olika intres-
sen åt och hantera dem sektorsvis. Enskilda sektorsmål 
måste kunna sammanvägas i utvecklingen för ett hållbart 
samhälle.

4. UTVECKLA EN ARENA FÖR METOD- OCH
ERFARENHETSUTBYTE

Att utveckla våra städer till att vara hållbara och konkur-
renskraftiga är ett komplext arbete som inte bara är att 
betrakta som en process utan kräver nya metoder och 
behov av lärdomar och erfarenhetsutbyte. Det behövs en 
arena för detta. 

5. UTVECKLA NYA URBANA TRANSPORTFORMER

I staden ska det vara bekvämt, roligt och spännande att 
röra sig. Tillgängligheten till staden ska vara god, såväl 
med kollektiva som individuella transportmedel. Ny tek-
nik och nya förhållningssätt behövs för att effektivisera 
trafiken och göra den till ett attraktivt inslag i stadsbilden.

FRÅN ORD TILL HANDLING – FÖRSLAG 
TILL EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Norrköping

Jönköping

DEN GODA STADEN

Bilaga 2 – ur Plattform för Den Goda Staden
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Den Goda Staden är ett nationellt projekt som pågår under 
perioden 2005‑2010 där Trafikverket, Boverket och kommunerna 
Jönköping, Norrköping och Uppsala samt Sveriges Kommuner 
och Landsting deltar. Projektet syftar till att gemensamt utveckla 
kunskap om planering för stadsutveckling och stadens trafik. 
Av särskilt intresse är hur transportsystemets utformning och 
användning kan stödja en hållbar utveckling. 

Städer som erbjuder en attraktiv livsmiljö och bra kommunika‑
tioner är en nyckel till ekonomisk utveckling. Tillsammans vill 
vi lösa utmaningen att planera för en stad där människor trivs 
samtidigt som gods‑ och persontransporterna sker på ett sätt 
som minskar miljöproblemen och ger invånarna goda möjligheter 
att förflytta sig snabbt och effektivt.

Läs mer på www.trafikverket.se/dengodastaden


