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Kollektfivtraffik som transformatfiv kraft för 

levande och hållbara städer

Denna studfie uppmärksammar kollektfivtraffik som transformatfiv förändrfingskraft 

fi städer. Det är Sverfiges tre största stadsregfioner; Stockholm, Göteborg och Malmö 

som har studerats. För att på ett djupare plan förstå dessa förändrfingsprocesser 

har även sju finternatfionella jämförelsestudfier tagfits fram (Frefiburg, Zürfich, 

London, Parfis, Sfingapore, Kapstaden och Buenos Afires), lfiksom en konceptuell 

och teoretfisk analys- och tolknfingsram. Såväl de svenska som utländska 

fallstudfierna pekar på att det ffinns många utmanfingar fi växande stadsregfioner.  

Studfien ger en ökad finsfikt om att kollektfivtraffik kan vara ett verktyg att bryta 

socfiala och mfiljömässfiga utmanfingar, lfiksom mobfilfitetsutmanfingar. Att 

hantera transformatfion, värdeskapande och hållbarhet kräver flernfivåstyrnfing, 

resursfintegratfion och en utmanfingsdrfiven tjänstefinnovatfion. Delarna ffinns 

där, men det behövs ett mer samlat grepp för att fullt ut utnyttja potentfialen fi 

Kollektfivtraffik som transformatfiv kraft för levande och hållbara städer. 

Bo Enqufist är ek dr. och professor och vfice föreståndare för Samot.  Han arbetar 

som forskare och lärare vfid Handelshögskolan vfid Karlstads Unfiversfitet. 

Hans forsknfingshemvfist är knuten tfill Samot och CTF (Centrum för 

Tjänsteforsknfing) med finrfiktnfing på finterorganfisatorfisk styrnfing, värderfings-

drfiven tjänstefinnovatfion, CSR och hållbarhet utfifrån en tjänste-/servficelogfik. 
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Förord 

En ny forsknfingsstudfie från SAMOT (Servfice And Market Orfiented Trans-

port research) vfid Karlstads Unfiversfitet ffinns nu framme med tfiteln Kollek-

tfivtraffik  som  transformatfiv  kraft  för  levande  och  hållbara  städer.  Den 

studerar de förändrfingsprocesser som pågår fi Sverfiges tre största stadsreg-

fioner;  Stockholm,  Göteborg  och  Malmö.  För  att  på  ett  djupare  plan  förstå 

de  förändrfingsprocesser  som  pågår  fi  dessa  storstadsregfioner  har  även  sju 

finternatfionella  jämförelsestudfier  tagfits  fram,  lfiksom  en  konceptuell  och 

teoretfisk analys- och tolknfingsram. 

 

Studfien  har  utförts  fi  samverkan  mellan  SAMOT  vfid  Karlstads  unfiversfitet 

och  Traffikverket  och  har  ffinansfierats  av  båda  parter.  SAMOT  har  en  stöd-

jande roll fi Traffikverkets egen utvecklfingsprocess, där den bärande fidén är 

att skapa en starkare kopplfing mellan praktfik och akademfi för att få forsk-

nfingsresultat  att  generera kunskap  fi  handlfing.  Traffikverket  har  som  mo-

dern myndfighet en strategfisk roll att stödja utvecklfingen mot de transport-

ekonomfiska målen. Ett nytt samverkans- och affärslandskap växer nu fram, 



 

där förverklfigande av de transportpolfitfiska målen fi allt större utsträcknfing 

sker  fi  samverkan  mellan  olfika  offentlfiga  aktörer  och  prfivata  produkt-  och 

tjänsteleverantörer.  Denna  studfie  ska  ses  som  ett  bfidrag  tfill  dessa  strate-

gfiska  utmanfingar.  Studfien  relaterar  särskfilt  tfill  området Väl  fungerande 

resor och transporter fi storstadsregfionerna. I januarfi 2015 ffick Traffikver-

ket regerfingens uppdrag att skapa ett ramverk för att teckna stadsmfiljöavtal 

med svenska städer. Det nya uppdraget aktualfiserar ytterlfigare vfikten av att 

studera de transformatfiva processer som pågår, både fi Sverfige och finternat-

fionellt, där kollektfivtraffik är möjlfiggörare. 

 

Studfien  har  utförts  mfitt  fi  ett  pågående  skeende  och  har  också  haft  utma-

nfingen att hantera såväl närhet som dfistans finom ramen för studfiens kon-

text.  Två  händelser  av  extra  stor  betydelse  för  studfien  präglade  Sverfige, 

Europa och resten av världen under studfiens gång: 

 

I  mfitten  av  december  2015  ffick  världen  ett  nytt  globalt  klfimatavtal  genom 

klfimatmötet  fi  Parfis.  Hoppet  ställs  tfill  städer  och  företag  att  det  verklfigen 

ska  blfi  en  förändrfing.  Klfimatavtalet  skapar  också  ett  tryck  för  att  fortsätta 

en  transformatfiv  process  av  gfigantfiska  mått  där,  hållbarhet  finte  längre 

handlar  om greenwashfing,  utan  är  själva  drfivkraften  tfill  förändrfing.  Pro-

fessor  Johan  Rockström  vfid  Stockholms  Resfilfience  Centre,  Stockholms 

Unfiversfitet och den kände naturfotografen och ffilmaren Mattfias Klum talar 

om en stor värld på en lfiten planet och behovet av ett mfind shfift för att finte 

skapa en ohållbar sfituatfion. (Bfig World Small Planet – Välfärd finom pla-

netens gränser; Rockström och Klum, 2015). De kallar den tfid vfi lever fi nu 

för antropocen som betyder männfiskans tfidsålder och argumenterar för att 

[fi]  antropocen  är  hållbarhet  nyckeln  tfill  välfärd  (fibfid.  sfid.  163).  Med  det 

nya  klfimatavtalet  aktualfiseras  sambandet  mellan  socfial,  mfiljömässfig  och 

ekonomfisk hållbarhet. Jag hoppas att vår studfie kan bfidra tfill att tydlfiggöra 

utmanfingen att mobfilfitet och kollektfivtraffik handlar om männfiskor och finte 

fi första hand om bfilar, tåg och bussar och att männfiskans handlande måste 

ske finom ramen för planetens gränser fi samspel mellan männfiska, samhälle 

och natur. 

 

En  annan  händelse  som  präglat  hösten  2015  är  de  stora  flyktfingströmmar 

som nått Europa, finte mfinst Sverfige och Tyskland. Sverfige har tvfingats att 

skärpa  sfin  flyktfingpolfitfik  och  det  har  fått  konsekvenser  vfid  Sverfiges  grän-

ser. På Regfion Skånes hemsfida kan vfi fi december 2015 läsa: Från den 4 ja-

nuarfi 2016 finför den svenska regerfingen ansvar för tåg-, buss- och färje-

företag  att  genomföra  ID-kontroller  av  samtlfiga  resenärer  tfill  Sverfige. 

För  tågtraffiken  över  Öresundsbron  finnebär  det  längre  restfid  från  Dan-
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mark tfill Sverfige. Kapfitel 6 om Malmö och Öresundsregfionen andas en opt-

fimfism  krfing  en  sammanhållen  Köpenhamn-Malmö-regfion.  Det  har  åt-

mfinstone  för  tfillfället  fått  sfig  en  törn.  Samtfidfigt  vfisar  det  tydlfigt  att  socfial 

hållbarhet  och  mobfilfitetsutmanfingar  som  vfi  lyft  fram  fi  denna  studfie  finte 

kan neglfigeras utan måste hanteras fi samverkan mellan olfika styrformer.  

 

En händelse som tfillkom efter att studfiens empfirfiska delar var avslutade var 

Traffikverkets  nya  reglerfingsbrev  för  2016.  Det  nya  uppdraget  är  att  bfidra 

tfill  att  skapa  förutsättnfingar  för  att  kollektfivtraffikbranschen  ska  nå  sfitt 

övergrfipande  mål  om  att  kollektfivtraffikens  marknadsandel  ska  fördubblas 

på  sfikt  och  att  antalet  resor  med  kollektfivtraffik  ska  fördubblas  tfill  2020 

jämfört med 2006. En annan pågående process är Sverfigeförhandlfingen. I 

februarfi 2016 meddelade Sverfigeförhandlfingen att den nu hade startat för-

handlfingar  med  storstadsregfionerna  för  en  bättre  kollektfivtraffik  och  ett 

ökat  bostadsbyggande.  Sverfigeförhandlfingen  är  ett  vfiktfigt  finfitfiatfiv  krfing 

ffinansfierfingsfrågan. Det behövs dock en djupare analys och reflektfion krfing 

de transformatfiva processer som just nu pågår fi våra storstadsområden som 

går bortom det enbart finstrumentella. Vfi uppmärksammar dessa båda hän-

delser fi bokens slutkapfitel. Är det en prognosstyrd eller vfisfionsstyrd trans-

formatfion  som  pågår?  Är  det  en  transformatfion  som  uppmärksammar  de 

socfiala, mfiljömässfiga och mobfilfitetsutmanfingar som måste hanteras för att 

åstadkomma  en  levande,  attraktfiv  och  hållbar  storstadsregfion?  Vfi  hoppas 

att vfi genom denna studfie kan vara med att bfidra tfill denna analys och re-

flektfion. 

 

Denna studfie är skrfiven för personer som vfill vara del fi förnyelse och finno-

vatfion  finom  samhällsrelaterade  utmanfingar  och  som  på  olfika  sätt  arbetar 

med  att  skapa  städer  för  männfiskor  med  kollektfivtraffik  som  möjlfiggörare 

för vfisfionsdrfiven transformatfion. Den som vfill läsa studfien, men har ont om 

tfid, kan läsa kapfitel 1 som problembakgrund och slutkapfitlet, kapfitel 8, om 

studfiens samlade resultat. Den som har ännu mfindre tfid läser enbart slut-

kapfitlet. 

 

 

Tackord 

Det  är  många  personer  som  har  bfidragfit  tfill  att  denna  studfie  har  kunnat 

genomföras och som jag vfill tacka. Jag nämner deras namn fi det samman-

hang som de har bfidragfit tfill denna studfie. 

 



 

De processer som SAMOT har fi sfin stödjande roll mot Traffikverket leds av 

Dr.  Mfikael  Johnson tfillsammans  med  mfig.  Vår  gemensamma  studfie Styr-

nfing och navfigerfing fi regfionala kollektfivtraffiknätverk (Enqufist och John-

son,  2013)  ska  ses  som  utgångspunkt  för  denna  nya  studfie.  Det  är  också 

Enqufist och Johnson som tagfit finfitfiatfivet och startat Karlstad Servfice Inno-

vatfion  Lab  för  att  skapa  en  dfistrfibuerad  mfiljö  för  samverkan  mellan  aka-

demfi och praktfik. Det har fi sfin tur resulterat fi en djupare samverkan med 

Innovatfion Park som leds av Mats Wfillfiams som VD. Från Traffikverket är 

det fem personer som fi olfika utvecklfingsprocesser varfit våra samtalspartner 

och  uppdragsgfivare; Efinar  Tufvesson, Roland  Palmqvfist, Cecfilfia  Palm, 

Torbjörn Bengtsson och Pär Karlsson. 

 

Bo-Jacob Enqvfist har funnfits med hela processen som projektassfistent från 

fintervjuer tfill slutlfigt färdfigställande av studfien fi bokform. 

 

Parallellt  med  genomförande  av  studfien  har  jag  tfillsammans  med Dr. 

Samuel Petros Sebhatu utvecklat ett teoretfiskt och konceptuellt ramverk för 

kontexten  städer  för  männfiskor,  där  kollektfivtraffik  är  en  möjlfiggörare  och 

där  också  mfiljömässfig  och  socfial  hållbarhet  är  vfiktfiga  beståndsdelar. En 

specfiffik  fallstudfie  som  Samuel  lett  är  studfien  krfing  Kapstaden  som  ffinns 

med fi kapfitel 7. Samuel och jag är del av några finternatfionella forskarnät-

verk och vfi har presenterat flera bfidrag tfillsammans under 2014, 2015 och 

fortsätter att göra det under 2016 som lfigger fi lfinje med förelfiggande studfie. 

Bland annat vfid Marketfing Ethfics and CSR symposfium med Professor Pa-

trfick Murphy Unfiversfity of Notre Dame, USA som grundare och organfisa-

tör av nätverket. Där delar vfi tankemodeller med varandra för en ökad fin-

sfikt  att  flernfivåstyrnfing,  affärsetfik  och  socfialt  och  mfiljömässfigt  ansvar  ska 

ses  som  naturlfiga  delar  fi  det  nya  affärs- och  samverkanslandskapet  (busfi-

ness and ethfics cannot be separated). Vfi har också presenterat bfidrag fi fors-

karnätverket  IRSSM,  som  specfiellt  uppmärksammar  tfillväxtekonomfier, 

med  Professor Jay  Kandampully,  The  Ohfio  State  Unfiversfity,  USA  som 

grundare  och  organfisatör  av  nätverket.  I  det  sfistnämnda  nätverket passar 

våra studfier från Kapstaden fin, lfiksom studfien från Buenos Afires som ffinns 

med fi kapfitel 7 och ytterlfigare studfier som vfi är finvolverade fi från Indone-

sfien och Kfina. Professor Jaquelfine Pels, Dfirector of Dfi Tella’s Thfink Tank of 

Inclusfive  Busfinesses,  Busfiness  School  of  the  Unfiversfity  Torcuato  Dfi  Tella, 

Buenos Afires, Argentfina ska nämnas för studfien fi Buenos Afires. Det var hon 

som gjorde den ursprunglfiga studfien som vfi har vfidareutvecklat. 

 

Kapfitel 3 fi denna studfie heter Transformatfiva processer fi svensk kontext. 

Det  är  flera  personer  som  har  bfidragfit  dfirekt  och  findfirekt  tfill  kapfitlet.  De 
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har även bfidragfit findfirekt tfill studfiens utformnfing vad gäller de utmanfingar 

som branschen står finför. Professor Margareta Frfiman, SAMOTs förestån-

dare; Charlotte  Wäreborn  Schultz  styrelseordförande  fi  SAMOT,  tfillfika  VD 

för X2AB (fram tfill fusfionen med Samtraffiken); Kjell-Åke Lantz, X2AB; Ro-

bert  Sahlberg, Karlstadsbuss; Sören  Bergerland  tfidfigare Karlstadsbuss 

numera  Traffikdfirektör,  Regfion  Blekfinge; Mattfias  Byström,  Nobfina  och 

Stenerfik  Rfingqvfist,  RTM  Konsult.  Stenerfik  Rfingqvfist  organfiserade  också 

studfieresan  tfill  Parfis  och  har  varfit  rådgfivare  och  bfidragfit  tfill  skrfivnfingar  fi 

kapfitel 3 och tfill de finternatfionella fallstudfierna fi kapfitel 7, finte mfinst krfing 

studfien  av  Parfis.  Ytterlfigare  personer  som  har  varfit  engagerade  fi  de  ut-

ländska  fallstudfierna  är  Dr. Carolfina  Camén och  docent Patrfik  Gottfrfids-

son, SAMOT/CTF (studfien om London) och professor Bo Edvardsson, CTF 

(studfien om Sfingapore). Ytterlfigare fallstudfier som ffinns med fi kapfitel 7 är 

Zürfich  och  Frefiburg.  Dessa  är  hämtade  från  Enqufist  och  Johnson  (2013), 

men  presenteras  nu  fi  en  förkortad  versfion.  Vfi  samverkade  fi  dessa  två  fall-

studfier med professor Hefiko Gebauer, som då var gästprofessor vfid Samot 

och verksam vfid Swfiss Federal Instfitute of Aquatfic Scfience and Technology 

fi Zürfich. 

 

I  de  tre  storstadsregfionerna  Stockholm,  Göteborg  och  Malmö  (kapfitel  4,  5 

och  6)  är  det  ett  40-tal  personer  som  har  fintervjuats.  Specfiell  tack  tfill  de 

personer som sakgranskat och gett synpunkter på respektfive kapfitel: Danfiel 

Ffirth,  Stockholms  stad, Anna  Bruzæus  och  Ylva  Preutz  Papantonfi,  SLL 

Traffikförvaltnfingen; Soffia  Hellberg  Göteborgs  stad  och Marfia  Larsson 

VGR; Danfiel Svanfeldt Malmö stad. 

 

I  slutskedet  har Charlott  Larsson,  Optellus  hjälpt  tfill  med  textredfigerfing 

och språkgransknfing.  

 

Inspfiratfion  och  fintroduktfion  tfill  hantverket  att  göra  mer  omfattande,  krfi-

tfiskt  reflekterande  fallstudfier  har  jag  fått  från  professor Thomas  Polesfie, 

Handelshögskolan vfid Göteborgs Unfiversfitet, fi samband med mfin doktors-

avhandlfing under 1990-talet tfillsammans med en forskarkollega. Det var en 

krfitfisk  studfie  krfing  huvudmannaskap  fi  kontexten  Renault/Volvo-affären 

som studerades. Allt sedan dess har jag delat erfarenheter med Thomas Po-

lesfie krfing företagsekonomfiska fallstudfier. Studfier där kontextuella begrepp 

som företag, företagande, huvudmannaskap och samhälle lever fi ett dfialek-

tfiskt förhållande med varandra fi god arfistotelfisk anda, där praktfisk vfisdom 

(phronesfis)  är  en  följeslagare  för  den  krfitfiskt  reflekterande  analysen  och 

den fördjupade förståelsen. 

 



 

Arbetet med denna studfie har pågått fi mer än två och ett halvt år. Det kan 

beskrfivas  som  en  undersökande  lärprocess,  såväl  tfillsammans  med  andra 

som fi det ensamma skrfivandet. Fysfiskt och mentalt har denna process på-

gått på olfika platser fi fält, på unfiversfitetet, på Innovatfion Park, fi hemmet fi 

Karlstad och fi frfitfidshuset på Hammarö. 

 

 

Karlstad och Rud, Hammarö maj 2016 

Bo Enqufist 
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Kapfitel 1 
Studfiens bakgrund och upplägg  



 

 
Bfild 1. Cyklfing fi stadsmfiljö. Fotograf: Kenneth Hellman, Traffikverket  
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 Studfiens bakgrund och upplägg 

Kapfitel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing och bakgrund 

I  denna  studfie  uppmärksammas  kollektfivtraffik  som  tranformatfiv  kraft för 

städer, där staden ses som en organfism eller ett värdeskapande fintressent-

nätverk för mänsklfig finteraktfion och samverkan. Detta fi motsats tfill att se 

staden  som  en  maskfin.  Studfien  handlar  om  hur  kollektfivtraffik  kan använ-

das som ryggraden fi hållbar mobfilfitet. Som en möjlfiggörare för transforma-

tfiv  förändrfing,  med  vfisfionen  att  bygga  en  stad  för  männfiskor.  En  levande 

och attraktfiv stad där kollektfivtraffik sätts fin fi ett större sammanhang för att 

underlätta männfiskors vardag. Det är männfiskor som rör sfig fi staden. Kol-

lektfivtraffik är endast ett medel. 

 

Traffikverket  har  av  regerfingen  fi  januarfi  2015  fått  uppdraget att  skapa  ett 

ramverk  för  stadsmfiljöavtal  med  svenska  städer.  Uppdraget  aktualfiserar 

ytterlfigare  vfikten  av  att  studera  de  transformatfiva  processer  som  pågår  fi 

Sverfige och finternatfionellt där kollektfivtraffik är möjlfiggörare. I regerfingsdfi-

rektfivet framhålls följande skäl tfill att använda kollektfivtraffik som föränd-

rfingskraft för att stfimulera tfill en god lfivsmfiljö och hållbarhet: 

3



 

 

Befolknfingen fi de svenska storstäderna växer kraftfigt. Täta städer med goda 

möjlfigheter tfill cykel, gång och god kollektfivtraffik samt god samhällsservfice 

behövs för att fler ska kunna leva hållbart och för att underlätta uppfyllelsen 

av  de  natfionella  mfiljökvalfitetsmålen.  Kapacfitetsbrfister  fi  transportsystemet 

orsakar trängsel. I växande städer är det även trångt för passagerarna fi kol-

lektfivtraffiken. Flera svenska städer behöver utveckla sfin kollektfivtraffik bl. a. 

fi syfte att mfinska klfimatutsläppen och förbättra tfillgänglfigheten. En växande 

befolknfing finnebär samtfidfigt ökade transporter som också behöver effektfivfi-

seras och mfiljöanpassas.1 

 

Staden  som  utvecklfingsplats  har  uppmärksammats  på  flera  sätt  fi  svensk 

kontext.  Delegatfionen  för  hållbara  städer, som  pågfick mellan 2008–2012, 

var ett regerfingsuppdrag med Peter Örn som ordförande. Delegatfionen kom 

med flera rapporter bl a Slutredovfisnfing, Femton hfinder för hållbar stads-

utvecklfing och Ställ om nu!2  I förordet tfill slutredovfisnfingen skrfiver Örn: 

 

Delegatfionens  budskap  är  angeläget:  Klfimatet  är  hotat.  Det  är  hög  tfid att 

ställa om för att skapa socfial, ekologfisk och ekonomfisk hållbarhet. Stödpro-

jekten lfiksom delegatfionens rapport Femton hfinder för hållbar stadsutveckl-

fing och skrfiften Ställ om nu! där vfi summerar våra reflektfioner ska ses mot 

den bakgrunden.3 

 

Peter  Örn  har  som  prfivatperson  återkommfit  med  en  ny  bok,  tfillsammans 

med en medförfattare och en fotograf. Boken andas hopp om att vfi kan han-

tera samhällelfiga utmanfingar4. Detta trots att vår generatfions lfivsstfil, kon-

sumtfionsmönster och förbruknfing av naturresurser får globala konsekven-

ser  som  aldrfig  tfidfigare:  påverkan  på  klfimatet,  påfrestnfingar  på  de  bfiolo-

gfiska systemen och den svfindlande snabba urbanfiserfingen.5  

 

De  tre  forskarna,  Roland  Andersson,  Svante  Mandell  och  Mats  Wfilhelms-

son, som alla är natfionalekonomer med finrfiktnfing på samhällsbyggnad och 

knutna tfill KTH, kom under 2014 ut med boken: Så skapas attraktfiva stä-

der.6 I boken avhandlas finsatser för att få marknaderna att fungera mer ef-

fektfivt,  så  att  attraktfiva  städer  kan  skapas.  Fokus  lfigger  på cost-beneffit-

analys  som  metod  för  avvägnfing  mellan  värden  som  olfika  projekt  för  med 
                                                

1 Regerfingsbeslut stadsmfiljöavtal, 2015 
2 Delegatfionen för hållbara städer (2012 a, b och c) 
3 Ibfid., a, sfid. 3 
4 Andréasson, et al., 2014 
5 Andréasson, et al., 2014, sfid. 6 
6 Andersson et al., 2014 
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sfig  vfid  stadsbyggande  och  en  stadsförnyelse  fi  vfid  menfing  och  deras  sam-

hällsekonomfiska  kostnader.7  Ytterlfigare  två  författare  som  uppmärksam-

mat staden som ny maktfaktor är Per Schlfingman och Kjell A Nordström. I 

sfin bok Urban Express8, uppmärksammar de hur det pågår en tyst revolut-

fion där städerna är platsen för utvecklfing. De kommer med 15 urbana lagar 

som ska hjälpa oss att navfigera fi detta nya landskap. 

 

Städer måste ses fi en större kontext när det gäller klfimatet. Professor Johan 

Rockström  vfid  Stockholm  Resfilfience  Centre,  Stockholms  Unfiversfitet  och 

den  kände  naturfotografen  och  ffilmaren  Mattfias  Klum  talar  om  en stor 

värld på en lfiten planet. De talar också om behovet av ett mfindshfift för att 

finte  skapa  en  ohållbar  sfituatfion  för  vår  planet9.  Städer  har  att  förhålla  sfig 

tfill klfimatutmanfingarna för att finte fi förlängnfingen drabbas av en ohållbar 

sfituatfion  såväl  socfialt,  mfiljömässfigt  som  ekonomfiskt.    Tfillväxt  är  möjlfig, 

menar författarna, men det måste ske finom ramen för planetens gränser. 

 

För att alla männfiskor fidag och fi framtfiden ska kunna leva väl krävs ett för-

ändrat förhållnfingssätt tfill utvecklfing. Inte tfillväxt utan gränser. Inte gränser 

för tfillväxt – utan hållbar utvecklfing finom planetens gränser.10  

 

Sverfige  är  en  del  av  en  långsfiktfig global förändrfingsprocess. Regerfingen 

Refinfeld  tfillsatte  en  framtfidskommfissfion  2011.    Kommfissfionen leddes  av 

statsmfinfister  Fredrfik  Refinfeldt  och  dess  uppdrag  var  att  fidentfiffiera  vfilka 

utmanfingar  Sverfige  kommer  att  stå  finför  2020  och  2050,  med  särskfilt  fo-

kus  på  demograffisk  utvecklfingen,  hållbar  tfillväxt,  fintegratfion,  mfigratfion, 

jämställdhet, demokratfi och socfial sammanhållnfing.  

 

Medfiaprofessor  Jesper  Strömbäck var kanslfichef  och  huvudsekreterare för 

framtfidskommfissfionen  2011–2013.  Antologfin Framtfidsutmanfingar –  Det 

nya Sverfige11 gavs ut 2013 med Jesper Strömbäck som redaktör och med-

författare.  I  boken  medverkade  20  personer  från  olfika  delar  av  svenskt 

samhällslfiv. Var och en av dem bfidrog med ett självständfigt kapfitel krfing de 

utmanfingar som de kunde se att Sverfige har att tackla. Många av bfidragen 

kan hänföras tfill utmanfingar finom socfial hållbarhet, men också klfimat och 

ekologfisk hållbarhet.  

                                                

7 Andersson et al., 2014, sfid. 8 
8 Schlfingmann och Nordström, 2014 
9 Rockström och Klum, 2015 
10 Ibfid. 
11 Strömbäck (red), 2013 
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Antologfin finnehåller många fintressanta beskrfivnfingar av utmanfingar. Pro-

fessor  Johan  Rockström  skrfiver  om  klfimatutmanfingen  fi  kapfitlet Omställ-

nfingen tfill hållbar utvecklfing12 och Peter Örn ordförande för kommfissfionen 

Hållbara  städer skrfiver  om Lokalt  ledarskap  för  hållbar  utvecklfing13 där 

han framhäver ledarskapets betydelse, både finom polfitfiken och fi närfingslfi-

vet. Antologfins redaktör Jesper Strömbäck har ett eget kapfitel; Utmanfing: 

Att öka långsfiktfigheten, där han talar om fem förbannelser: nuets förban-

nelse,  kortsfiktfighetens  förbannelse,  hfistorfielöshetens  förbannelse,  kun-

skapsrelatfivfismens  förbannelse,  populfismens  förbannelse14.  Vfiveca  Ax:son 

Johnson talar om skfillnaden mellan täthet och närhet fi kapfitlet Utmanfing: 

Att bygga framtfidens urbana stad. Hon konstaterar att många av förorts-

satelfiterna  runt  Stockholm  är  tämlfigen  täta  utan  att  för  den  skull  erbjuda 

närhet.15 

 

Redan  av  ovanstående  enkla  nedslag  bland  författare, forskare  och  rege-

rfingsfinfitfiatfiv fi en svensk kontext framgår att staden kan ses som en möjlfig 

utvecklfingskraft, men också som en samhällelfig utmanfing. Det är fingen en-

hetlfig bfild som tecknas utan är den är präglad av varje författares egna kon-

ceptuella och teoretfiska tolknfingsram.  

 

I  förelfiggande  studfie  lyfts  kollektfivtraffik  som  transformatfiv  kraft  och  möj-

lfiggörare  för  att  utveckla  städer  fi  hållbar  rfiktnfing. Det  som  avses  är  en  al-

ternatfiv  dfiskurs  för  att  bygga  städer  för  männfiskor,  bryta  bfilen  som  norm 

och ta ansvar för vår planet.  

 

Denna  studfies  huvudförfattare,  Bo  Enqufist,  publficerade  tfillsammans  med 

forskarkollegan  Mfikael  Johnson,  båda  knutna  tfill  Vfinn  excellence  center 

SAMOT  vfid  Karlstads  Unfiversfitet,  under  våren  2013  en  forsknfingsstudfie 

med  tfiteln Styrnfing  och  navfigerfing  fi  regfionala kollektfivtraffiknätverk 16. 

Den  studfien  var  slutprodukten  av  ett  femårfigt  forsknfingsprojekt  som  följt 

svensk  kollektfivtraffik  fi  förändrfing.  Studfien  tfittade  bland  annat på  konse-

kvenserna  av  ny  kollektfivtraffiklag,  som  föreskrev  finrättande  av  regfionala 

kollektfivtraffikmyndfigheter  (RKM),  vfilket  fi  sfin  tur  gav  en  ny  rollfördelnfing 

mellan huvudaktörerna. Den kontext som studerades var bland annat de tre 

                                                

12 Rockström, 2013, sfid. 25-45 
13 Örn, 2013, sfid. 287-300 
14 Strömbäck, 2013, sfid. 11-24 
15 Ax:son Johnson, 2013, sfid. 275-284 
16 Enqufist och Johnson, 2013 
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stora  regfionala  kollektfivtraffiknätverken  Stockholm,  Västra  Götaland  och 

Skåne samt två regfionala kollektfivtraffiknätverk utanför Sverfige. De utveck-

lade en teoretfisk och konceptuell tolknfingsram fi lfinje med modern tjänste-

forsknfing där tjänstelogfik, tjänstefinnovatfion, värdeskapande och hållbar-

het  är centrala  begrepp  fi  ett  nytt  samverkans-  och  affärslandskap.  Studfien 

bfidrog  med  att  se  de  regfionala  kollektfivtraffiksystemen  som  värdenätverk 

där styrnfing av och navfigerfing fi dessa värdenätverk var nya utmanfingar.  

 

Med Enqufist och Johnson (2013) som utgångspunkt fokuserar förelfiggande 

studfie mer på kollektfivtraffiknätverkets proaktfiva roll som möjlfiggörare för 

transformatfiv förändrfing fi storstadsregfioner, utfifrån ett holfistfiskt perspek-

tfiv. Det är ett perspektfiv som tar sfig an flera av de hfinder för hållbar stads-

utvecklfing  som  Delegatfionen  för  hållbara  städer pekade på17.  Rollfördel-

nfingen  mellan  staden,  RKM  och  Traffikverket förändrades  fi  och  med  den 

nya lagstfiftnfingen. Stadsregfioner möter ständfigt nya utmanfingar som fram-

tvfingar transformatfiv förändrfing och som utmanar tfidfigare etablerade styr-

former. Traffikverket hade tfidfigare ett sektorsansvar för transporter på nat-

fionell  nfivå.  Traffikverkets  uppdrag  har  förändrats  från  att  fi  huvudsak vara 

finfrastrukturbyggare tfill att även vara samhällsutvecklare utan att göra av-

kall på sfin finfrastrukturbyggarroll. Att kommendera och detaljkontrollera18 

är  fingen  framkomlfig  väg  för  myndfighetsutövnfing  fi  dagens  samhälle.  Det 

krävs fistället delvfis nya styr- och samverkansformer.  

 

I  Enqufist  och  Johnson  (2013) framkommer  att  det  frfia  marknadstfillträdet 

är av mycket margfinell karaktär. Samverkan mellan de regfionala aktörer-

na är av betydlfigt större betydelse och behöver studeras vfidare. Kollektfiv-

traffik får med den nya lagen en mer proaktfiv roll för att utveckla attraktfiva 

och levande stadsregfioner. Förelfiggande studfie ska ses som en fortsättnfing 

av  Enqufist  och  Johnson  (2013)  krfing  behovet  av  regfional  samverkan  med 

särskfilt fokus på framkomlfighet, där mer hållbara transportslag som kollek-

tfivtraffik, cykel och gång ges prfiorfitet framför bfilen fi ett sammanhållet kol-

lektfivtraffiksystem (-nätverk). 

 

Studfien är en jämförelsestudfie som syftar tfill att förklara och på ett djupare 

plan förstå förändrfingar av kollektfivtraffik – sett som trasformatfiva tjänste-

utvecklfingsprocesser – som drfivkraft att utveckla städer tfill att blfi attraktfiva 

och levande för männfiskor och hållbara för samhället.  

 

                                                

17 Delegatfionen för hållbara städer, 2012 b 
18 Command and Control, Enqufist et al., 2011 
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Det  är  Sverfiges  tre  största  stadsregfioner  Stockholm,  Göteborg  och  Malmö 

som studeras. För att på ett djupare plan förstå dessa förändrfingsprocesser 

så  har  även  sju  finternatfionella  jämförelsestudfier  tagfits  fram: Frefiburg, 

Zürfich,  London,  Parfis,  Sfingapore,  Kapstaden  och  Buenos  Afires, lfiksom  en 

konceptuell och teoretfisk analys- och tolknfingsram.  

 

Sverfige kan ses som föregångsland vad gäller kollektfivtraffik, men det ffinns 

städer fi Europa som har värnat om sfin stads fidentfitet under decennfier och 

där kollektfivtraffik har varfit och är en vfiktfig del fi stadsbfilden. En sådan stad 

är  Zürfich  fi  Schwefiz,  som  vfi  ser  närmare  på  fi  kapfitel  7  med  finternatfionella 

fallstudfier. Följande uttalande gjordes av förre borgmästaren fi Zürfich, Josef 

Estermann, när vfi 2008 första gången besökte Zürfich för att försöka förstå 

stadsregfionens framgång krfing kollektfivtraffik. 

 

En  europefisk  stad  kan  finte  exfistera  utan  kollektfivtraffik.  Den  skulle  förgöra 

sfig själv. I dagens begränsade urbana utrymme, fungerar ett sammansatt tra-

ffiksystem endast om kollektfivtraffiken får råda över större delen av traffikvo-

lymen.  Annars  skulle  utrymmeskravet  från  personbfilar  kunna förgöra sta-

den.19 

 

En  person  som  kanske  mer  än  andra  står  för  uttrycket städer  för  männfi-

skor är den finternatfionellt kände arkfitekten Jan Gehl. I kapfitel 2 utvecklar 

vfi  ett  konceptuellt  ramverk  för  att  kunna  använda  som  analys-  och  tolk-

nfingsverktyg  fi  förelfiggande  studfie.  Där  tar  vfi  också  upp  Gehls  tankar  om 

städer  för  männfiskor  och  att  kollektfivtraffik,  cykel  och  gång  är  nyckeln  för 

en hållbar och levande stad. I förordet tfill Gehls bok om cfity for people ges 

följande programförklarfing: 

 

… Den kompakta staden - som är uppbyggd runt kollektfivtraffik, gång och cy-

kel – är den enda mfiljömässfigt hållbara typen av stad. Men, för en ökad be-

folknfingsdensfitet och för att öka utbrednfingen av cykel och gång, måste sta-

den expandera det välplanerade stadsutrymmet såväl kvantfitatfivt som kvalfi-

tatfivt, så att det blfir mänsklfigt såväl vad gäller skalbarhet som hållbarhet och 

att det blfir hälsofrämjande, säkert och levande.20  

 

I kapfitel 2 tar vfi även upp ett kunskapsbfidrag från professor Peter Newman, 

verksam  vfid  Curtfin  Unfiversfity  fi  Västra  Australfien.  Han  har  tfillsammans 

med  två  andra  forskarkollegor  skrfivfit  en  bok  om  motståndskraftfiga  och 

resfilfienta  städer  (resfilfient  cfitfies)  som  tar  sfig  an  utmanfingen  att  bryta  da-

                                                

19 Enqufist och Johnson, 2013, sfid. 251 
20 Från förordet tfill Gehl, 2010 
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gens oljeberoende och utmanfingen krfing klfimatförändrfing. Resfilfient är ett 

nyckelord vad gäller socfial och mfiljömässfig hållbarhet21. Författarna börjar 

med att fråga om städer tar sfin utgångspunkt från fruktan eller från hopp 

och konstaterar att: 

 

Städer  drfivna  av  fruktan  använder  sfig  av  konkurrens  som  enda  drfivkraft, 

medan städer drfivna av hopp bygger konsensus runt samverkan och partner-

skap.    Städer  drfivna  av  fruktan  ser  faror  överallt medan  städer  drfivna  av 

hopp ser möjlfigheter tfill förbättrfingar genom alla krfiser.22  

 

Resfilfient  som  begrepp  är  spännande  att  reflektera  vfidare  över.  Begreppet 

kommer att användas av oss för att på ett djupare plan förklara och förstå 

utmanfingen krfing hållbarhet och bfidrar tfill vår ambfitfion att bygga upp ett 

teoretfiskt och konceptuellt ramverk för hållbara och levande städer. Resfilfi-

ent  handlar  om  motståndskraftfig  hållbarhet  finom  naturens  gränser.  Mot-

svarande  kan  också  sägas  om  motståndskraft  finom  socfiala  gränser  för  att 

tackla  socfiala  utmanfingar.  Om  dessa  gränser  överskrfids  ffinns  rfisk  för  kol-

laps med katastrofala följder för männfiskor, samhällsstruktur och natur.  

 

 

Studfien kopplat tfill Traffikverkets strategfiska transformerfingsprocess  

Traffikverket har fintensfiffierat sfitt arbete för att nå de långsfiktfiga transport-

polfitfiska  målen.  Traffikverket  fidentfiffierat  krfitfiska  områden  –  strategfiska 

utmanfingar – där myndfigheten ser ett gap mellan det önskvärda tfillståndet 

och den förväntade utvecklfingen. Dessa strategfiska utmanfingar är23: 

 

• Ett energfieffektfivt transportsystem 

• Väl fungerande resor och transporter fi storstadsregfionerna 

• Effektfiva transportkedjor för närfingslfivet 

• Robust och tfillförlfitlfig finfrastruktur 

• Mer nytta för pengarna 

• Traffikverket – en modern myndfighet 

Traffikverket  har  som  modern  myndfighet  en  strategfisk  roll  att  stödja  ut-

vecklfingen mot de transportekonomfiska målen. Det är ett nytt samverkans- 

och  affärslandskap24 som  växer  fram,  där  förverklfigandet av  de  transport-

                                                

21 Rockström och Klum, 2015 
22 Newman et al., 2009, sfid. 2 
23 Traffikverkets strategfiska utmanfingar 
24 Enqufist och Johnson, 2013 
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polfitfiska  målen  sker allt mer  fi  samverkan  mellan  olfika  offentlfiga  aktörer 

och  prfivata  produkt-  och  tjänsteleverantörer.  Vår  studfie  skall  ses  som  ett 

bfidrag tfill dessa strategfiska utmanfingar. Framför allt tfill området Väl fun-

gerande  resor  och  transporter  fi  storstadsregfionerna men även  tfill  de  öv-

rfiga strategfiska utmanfingarna. 

 

I  Traffikverkets  uppdrag  lfigger  att  verka  som  samhällsutvecklare.  Gunnar 

Malm,  som  var  Traffikverkets  första  generaldfirektör  från dess bfildande  1 

aprfil  2010 fram tfill 28  februarfi  2015,  har  efterlämnat  skrfiften Vägen  tfill 

Traffikverket – Så byggdes ett statlfigt verk på 180 dagar25. I ett av kapfitlen 

förklarar han sfin syn på Traffikverkets roll som samhällsutvecklare: 

 

Det  finnebär  en  förskjutnfing  från  att  ha  varfit  finfrastrukturhållare,  alltså  ha 

byggt finfrastruktur och tfittat på vfilken roll finfrastrukturen spelar fi ett trans-

portsystem,  tfill  att  fokusera  på  hur  transportsystemet  och  finfrastrukturen 

kan skapa värden och nyttor för en samhällsutvecklfing.26   

 

I ett annat kapfitel fi samma skrfift utvecklas perspektfivet ytterlfigare. Under 

rubrfiken Samhällsutvecklare fi nytt planerfingssystem skrfiver Torbjörn Su-

neson,  Susanne  Ingo  och  Hamfid  Zarghapor, som alla  verksamma  vfid  Tra-

ffikverket, mer om rollen som samhällsbyggare.27 De talar om behovet av ett 

transportövergrfipande  perspektfiv  och  behovet  av  en  samordnad  plane-

rfingsprocess mellan Traffikverket och regfionerna. I det sammanhanget pre-

senteras den s k fyrsstegsprfincfipen. Behovet av flernfivåstyrnfing (Multfi Le-

vel Governace) aktualfiseras och betydelsen av att kombfinera offentlfiga och 

prfivata  kompetenser  och  fintressen.  Det  gäller  finte  mfinst  fi  sökandet  efter 

olfika ffinansfierfingslösnfingar.  

 

För att belysa samhällsutvecklarperspektfivet tar författarna upp översynen 

av Traffikverkets  organfisatorfiska  enhet  Samhälle.  Enheten  heter  Planerfing 

från  och  med  1  januarfi  2015.  Enheten  var  föremål  för  en  genomgrfipande 

översyn parallellt  med  att  man  utvecklade  en  djupare  förståelse  för  att  ar-

beta  traffikslagsövergrfipande  och  med  samhällsutvecklfingsperspektfivet. 

Forskarna  Göran  Cars  KTH  Samhällsbyggnad  och  Patrfik  Tornberg,  WSP 

Analys  &  Strategfi  gjorde  en  vetenskaplfigt  strukturerad  analys  på  enheten 

och konstaterar att rollen som samhällsutvecklare kräver nya krav på orga-

nfisatfionen. Deras slutsatser ffinns med fi kapfitlet som sju punkter: 

                                                

25 Traffikverket, 2015; Hultén, 2015 
26 Traffikverket, 2015, sfid. 65 
27 Suneson et al., 2015, sfid. 66-83 
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• samverkan präglad av kontfinufitet och långsfiktfiga relatfioner 

• förmåga att hantera värdeskapande processer 

• omdömesbaserat arbetssätt 

• teknfisk kunskap som del fi bredare kunskapssyn 

• krav på kommunfikatfiv förmåga 

• erfarenhetsbaserat lärande fi kunskapsorganfisatfion 

• gemensam uppgfiftsförståelse över organfisatorfiska gränssnfitt28  

 

Som  en del  av  sfitt  uppdrag  som  samhällsutvecklare  bedrfiver  Traffikverket 

ett  systematfiskt  omvärldsarbete  finom  sfina uppdragsområden.  Under  sen-

hösten 2014 kom Traffikverket ut med en rapport krfing trender fi Transport-

systemet29,  där  fem  megatrender  som  förändrar  samhället  och  sex  trans-

porttrender  pekas  ut30.  Vfi  kommer  tfillbaka  tfill  dessa  trender  fi  kapfitel  2. I 

slutsatserna fi Traffikverkets omvärldsanalysrapport konstateras att samspe-

let med aktörer fi omvärlden blfir allt vfiktfigare.31 

 

För  att  lyckas  krävs  att  samverkansformerna  utvecklas  utfifrån  de  förutsätt-

nfingar  som  ffinns  fi  olfika  sammanhang.  Ibland  sker  de  finom  ramen  för  den 

polfitfiska  styrkedjan,  fibland  från  marknadslogfik.  I  andra  sammanhang  sker 

samverkan på frfivfillfig grund, exempelvfis fi form av partnerskap eller nätverk. 

Ibland kombfineras flera typer av relatfioner. 

 

Forsknfingsprojektet  handlar  om flerpartssamverkan fi  komplexa  stor-

stadsmfiljöer,  med  särskfilt  fokus  på kollektfivtraffikens  transformatfiva  roll 

för att utveckla hållbara och levande städer. Studfien har genomförts under 

två och ett halvt år med start december 2013. Studfien har kartlagt pågående 

förändrfingsprocesser fi Sverfiges tre största stadsregfioner, där kollektfivtraffik 

används som  tranformatfiv  kraft  för  att  bygga  en  levande  och  hållbar  stad. 

Det  finkluderar  också  fintryck  från  kollektfivtraffikbranschens  utvecklfingsbo-

lag X2AB32 och dess utvecklfingsprocesser för BRT-finspfirerade lösnfingar för 

Sverfige. En ny dfimensfion tfillfördes studfien under 2015, genom ett nytt finfi-

tfiatfiv  från  den  nya  regerfingen:  Stadsmfiljöavtal  med  fokus  på  hållbara 

transporter  fi  städer.  I  studfien görs  även  finternatfionella  utblfickar mot  sju 

städer fi  syfte  för  att  lära  av  andra.  Dessa städer  relaterar  tfill  SAMOTs  på-

                                                

28  Suneson et al., 2015, sfid. 81 
29 Traffikverkets omvärldsanalys, 2014 
30 Ibfid. 
31 Ibfid. sfid. 54 
32 X2AB har upphört som självständfigt bolag och är sedan maj 2015 en del fi Samtraffiken AB 
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gående forsknfing krfing värdeskapande regfionala kollektfivtraffiknätverk. De 

finternatfionella  studfierna  är  finte  lfika  omfattande  som  de  svenska  fallstudfi-

erna av tfids- och resursskäl. De ffinns med för att ge en kontextuell förstå-

else för  de  utmanfingar  som  ffinns  fi  städer  som  är  betydlfigt  större  än de 

svenska. De flesta av dessa fallstudfier är storstadsregfioner som under lång 

tfid brottas med betydlfigt större socfiala, etfiska och mfiljömässfiga utmanfingar 

än de som vfi för närvarande har fi Sverfige.  

 

Studfien ska ses som ett steg fi en större lärprocess krfing regfional samver-

kan  avseende  transformatfiv  förändrfing  fi  storstadsregfioner.  Processer 

med särskfilt fokus på mobfilfitet där hållbara transportslag som kollektfiv-

traffik, cykel och gång får prfiorfitet fi stadsrummet på bekostnad av bfilen. 

 

Förelfiggande studfie sker fi samverkan mellan SAMOT vfid Karlstads Unfiver-

sfitet och Traffikverket och har ffinansfierats av båda parter. 

 

 

Studfiens desfign  

Studfien ska ses som en lärprocess som tar tfill vara finsfikter och resultat från 

en  pågående  praktfik.  Dokumentstudfier  och  djupfintervjuer  har  gjorts  fi  re-

spektfive storstadsregfion, såväl fi svensk kontext som fi utvalda städer utanför 

Sverfige.  Studfien  hämtar  också  resultat  och  reflektfioner  från  andra  forsk-

nfingsstudfier  och  från  praktfikens  styr-  och  planerfingsdokument.  Projektet 

är ett samverkansprojekt mellan forskare och reflekterande praktfiker. 

 

Studfiens kapfitelrubrficerfing är enlfigt följande: 

 

Kapfitel 1  Studfiens bakgrund och upplägg 

Kapfitel 2  Studfiens teoretfiska och konceptuella utgångspunkter 

Kapfitel 3 Transformatfiva processer fi svensk kontext där kollektfiv-

traffik är möjlfiggörare 

Kapfitel 4  Transformatfiv förändrfing av storstadsregfionen Stockholm 

– en nulägesbfild av kollektfivtraffikens roll fi processen 

Kapfitel 5  Transformatfiv förändrfing av storstadsregfionen Göteborg 

– en nulägesbfild av kollektfivtraffikens roll fi processen 

Kapfitel 6  Transformatfiv förändrfing av storstadsregfionen Malmö – 

en nulägesbfild av kollektfivtraffikens roll fi processen 

Kapfitel 7A  Internatfionella fallstudfier av sju stadsregfioner 

              7B  Sammanfattande analys och tolknfing av de finternatfionella 

fallstudfierna 
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 Studfiens bakgrund och upplägg 

Kapfitel 8  Studfiens resultat krfing kollektfivtraffikens transformatfiva 

roll för hållbara och levande städer 

 

 

Studfiens metodologfiska synsätt 

Vfi på SAMOT har stor erfarenhet att använda fallstudfie som metod för att 

nå  kontextuell  förståelse  av  ett  studerat  fenomen.  Genom att  ha startat 

Karlstad  Servfice  Innovatfion  Lab  har  vfi  också  påbörjat ett  metodutveckl-

fingsarbete av krfitfisk fallstudfiemetod. Det handlar bl a om att utveckla me-

toder för ekonomfisk, socfial och mfiljömässfig kontextuell förståelse (lokalt – 

regfionalt  – globalt).  Det  finnefattar  också  flervetenskaplfig  forsknfing  krfing 

samverkan mellan styrnfing, socfialt och mfiljömässfigt ansvar, affärsmodeller 

och tjänstefinnovatfion. Det speglar också vår kunskapssyn där forskare och 

praktfikens aktörer kan samverka på samma vfillkor krfing kunskapsutveckl-

fing av komplexa samhällsfenomen på ett kollaboratfivt sätt33.  Bokprojektet 

är ett led fi ett sådant utvecklfingsarbete. 

 

Vfi ser detta bokprojekt som en pfilot fi Karlstad Servfice Innovatfion Lab och 

som en del fi vår utvecklfing av en utvecklfings-/lärprocess för att förstå kom-

plexa transformatfiva processer.  Utgångspunkten för vår kollaboratfiva me-

tod kommer från amerfikansk pragmatfism och förmåga att tyda de mönster 

som vfi ser fi vår undersöknfing (Learnfing to read the sfigns, Nahser, 2013).  

 

Steg  1  handlar  om  att  fråga  och  undersöka fenomenet från  olfika  utgångs-

punkter för att få en djupare finsfikt (finqufire). Det andra steget handlar om 

tolknfing  där  empfirfin  möter  en  tolknfingsram  (abduktfion).  Det  är  denna sk 

abduktfiva process som Alvesson och Sköldberg talar om fi sfitt reflexfiva me-

todologfiska  synsätt  (Alvesson  and  Sköldberg,  2010), en  tolknfingsmodell 

som  kombfinerar  praktfikens  finduktfiva  väg  för  upptäckt  och  teorfins  deduk-

tfiva  väg  för  modell  och  konceptbyggande  eller  Bent  Flyvbjergs metodolo-

gfiska syn på krfitfisk samhällsvetenskaplfig metod där phrosesfis som praktfisk 

vfisdom fi god Arfistotelfisk anda får en återupprättelse (Flybjerg, 2001). Det 

tredje steget är att se en ny menfing fi den transformatfiva processen.  

 

I  kapfitel  2  bygger  vfi  upp en  teorfi-  och  konceptdrfiven  tolknfingsram  för  att 

användas  fi  den  abduktfiva  processen.  Kapfitel  3–7  är  empfirfidrfivna  kapfitel. 

Det är undersökande kapfitel (finqufire) som använder sfig av praktfikens egna 

                                                

33 Alvesson och Sköldberg, 2010; Flyvbjerg, 2001; Nahser, 2013 
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berättelser  som  speglar  olfika  finstfitutfionella  aktörers  agerande.  Vfi  fångar 

dessa  berättelser med  hjälp  av utdrag  från  praktfikens  egna  offficfiella  polfi-

cydokument,  handlfingsplaner  och  redovfisnfingar.  Vfi  använder  även texter 

baserade på transkrfiberade fintervjuer som gjorts med nyckelaktörer fi dessa 

finstfitutfioner.  Dessa  texter  är  mer  förklarande  tfill  sfin  karaktär.  I  ett  värde-

nätverk  är  det  vfiktfigt  att  olfika  röster  och  olfika  utgångspunkter  kommer 

fram för att ge ökad finsfikt om ett fenomen eller en händelse. Varje kapfitel 

samlar därför flera röster. I slutet av kapfitel 2–7 ffinns en reflekterande del 

som  är  mer  abduktfiv  och  förståelseorfienterad  tfill  sfin  karaktär  och  lägger 

grund  för  en  ny  menfing.  Kapfitel  8  slutlfigen  handlar  om  tolknfing  och  re-

flektfion för att förstå på ett djupare plan och se en ny menfing, eller alterna-

tfiva menfingar, fi de transformatfiva processerna, såväl fi det partfikulära som 

på ett mer generellt plan. 

 

 

Studfiens genomförande 

Professor  Bo  Enqufist  är  vetenskaplfig  ledare  och  projektledare  för  studfien 

och  också dess  huvudsaklfiga  författare.  Ekonomfie  dr  Samuel  Petros  Seb-

hatu har bfidragfit med delar av de finternatfionella studfierna. Sebhatu deltog 

tfillsammans  med  Bo  Enqufist  fi  ett  stort  antal  finternatfionella  forskarkonfe-

renser under 2014 och 2015 för att utveckla det teoretfiska ramverket ytter-

lfigare fi form av vetenskaplfiga artfiklar och en mer teorfidrfiven studfie för fin-

ternatfionell  publficerfing.  Bo-Jacob  Enqvfist  har  anlfitats  som  projektassfi-

stent, delvfis ffinansfierad av projektmedel från Traffikverket och SAMOT men 

också av andra medel utanför Karlstads unfiversfitets ram. Han har genom-

fört alla fintervjuer och samlat fihop och bearbetat relevanta dokument avse-

ende  de  tre  storstadsregfionerna.  Han har  även  medverkat  fi  att  ta  fram ett 

antal enskfilda textavsnfitt tfill kapfitel 3, 4, 5 och 6. Samuel och Bo-Jacob har 

tfillsammans utvecklat fallstudfierna Kapstaden och Buenos Afires. Bo-Jacob 

har  tfillfört  materfial  genom  dokumentstudfier  av de planer  och  handlfings-

program som ffinns krfing socfiala och mfiljömässfiga utmanfingar fi dessa stä-

der.  

 

Stenerfik  Rfingqvfist  har  bfidragfit  med  expertkunskap  och  finternatfionella  er-

farenhet av  samverkan  och  styrnfing  för  ökad  hållbar  mobfilfitet  fi  stadsmfil-

jöer,  fi  såväl  svensk  som  europefisk  kontext.  Detta  gäller  specfiellt  kapfitel  3 

krfing BRT fi en svensk kontext och kapfitel 7 om organfiserfing av studfien av 

kollektfivtraffik fi Parfisregfionen. Han har också tfillsammans med Bo Enqufist, 

Samuel Petros Sebhatu och Bo-Jacob Enqvfist genomfört två workshops för 
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 Studfiens bakgrund och upplägg 

att valfidera finnehållet fi kapfitel 3 respektfive 7 och bfidragfit med ändrfingar fi 

dessa två kapfitel.  

 

Slutdelen  fi  kapfitel  8  har  dfiskuterats  med  Stenerfik  Rfingqvfist  och  Charlotte 

Wäreborn Schultz.  

 

En person som findfirekt bfidragfit tfill studfien är ek dr Mfikael Johnson. Stu-

dfien är en fördjupnfing av Enqufist och Johnson (2013) avseende framkom-

lfighetsproblematfiken  fi  storstadsregfionerna.  Johnson  och  Enqufist  arbetar 

tfillsammans sedan  2013  fi  tre  arbetspaket,  som  syftar  tfill  att  stödja  Traffik-

verket fi att utveckla sfin roll som modern myndfighet. Johnson och Enqufist 

ansvarar tfillsammans för arbetspaket 1 krfing metodutvecklfing rörande Tra-

ffikverkets tjänsteportfölj, Enqufist ansvarar för arbetspaket 2, som utgörs av 

förelfiggande forsknfingsstudfie och Johnson ansvarar för arbetspaket 3 krfing 

metodutvecklfing rörande Traffikverkets strategfiska roll för de regfionala tra-

ffikförsörjnfingsprogrammen. De tre arbetspaketen ska ses som lärprocesser 

som lär av varandra. Från Traffikverket centralt ffinns fem personer som va-

rfit  nyckelresurser  för  studfiens  utformnfing  och  genomförande:  Efinar 

Tufvesson,  Roland  Palmqvfist,  Cecfilfia  Palm,  Torbjörn  Bengtsson  och  Pär 

Karlsson.  Alla  tre  arbetspaketen  genomförs  finom  ramen  för Karlstad  Ser-

vfice Innovatfion Lab, vars mfissfion är att vara en mötesplats och kunskaps-

plattform för gemensamt lärande mellan akademfi och praktfik. 

 

Kapfitel  1  har  gett  en  problembakgrund  tfill  studfien.  Det  är  nu  dags  för  att 

bygga upp studfiens konceptuella och teoretfiska utgångspunkter fi kapfitel 2. 

Detta  som  stöd  för  uppbyggnad  av  de  nästkommande  kapfitel  3–7  som  ut-

görs av studfiens empfirfiskt drfivna kapfitel. 
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Bfild 2. Axplock från kapfitel 2s referenslfitteratur. Foto: Lfinda Frfidberg, SAMOT. 
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Kapfitel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing 

Kapfitel  2  syftar  tfill  att  bygga  upp  ett  teoretfiskt  och konceptuellt  ramverk 

från  ett  mångvetenskaplfigt  perspektfiv  krfing  kollektfivtraffik.  Kollektfivtraffik 

som  en  möjlfiggörare  för  transformatfiv  förändrfing  av  stadsregfioner.  En 

hållbar och levande stad där kollektfivtraffik sätts fin fi ett större sammanhang 

för  att  underlätta  männfiskors  vardag.  Kapfitlet  ska  ses  som  ett  fundament 

för konstruktfion, analys och tolknfing av studfiens kommande delar. 

 

 

Resurseffektfivfitet en vfiktfig komponent för lärprocessen 

Fördubblfingsarbetet  som  fidé  har  betytt  mycket  för  svensk  kollektfivtraffik. 

Jämfört med förr har kollektfivtraffik numera en gfiven plats på den polfitfiska 

agendan.  Kollektfivtraffik  som  polfitfik  har  aktualfiserats  med  ny  lagstfiftnfing 

och  finförande  av  en  regfional  kollektfivtraffikmyndfighet  (RKM)  fi  varje 

län/regfion.  Det  är  nu  som fördubblfingsfidén  blfir  en  regfional  angelägenhet 

och  konkretfiseras  fi  handlfing  finom  ramen  för  planerfingsprocessen för de 
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regfionala traffikförsörjnfingsprogrammen. Nu blfir också de ekonomfiska rea-

lfiteterna  påtaglfiga. Professor  Jan-Erfik  Nfilssons  ESO-rapport (2011:6) Kol-

lektfivtraffik utan styrnfing1 talar, lfiksom Bussbranschens Rfiksförbunds upp-

följnfingar  krfing  fingångna  kontrakt  för  buss,  om  vfikten  att  få  ut  så  mycket 

kollektfivtraffik som möjlfigt för samhället fi förhållande tfill satsade resurser.2 

 

Sverfiges Kommuner och Landstfings analyser pekar på att fördubblfingsmå-

lets förverklfigande kommer att vara en stor utmanfing och ställas mot andra 

angelägna samhällelfiga satsnfingar på regfional och lokal nfivå.3 Under våren 

2014 gav SKL ut en analysrapport för att på ett djupare sätt försöka förklara 

kollektfivtraffikens  snabba  kostnadsöknfing.  Kostnadsöknfingarna  för  kollek-

tfivtraffiken har varfit snabbare än övrfig kostnadsöknfing finom kommuner och 

landstfing. Utrednfingen pekar på att öknfingen hör fihop med ett ökat utbud, 

finte mfinst finom traffikslagen tåg och buss. Det konstateras att det utökade 

utbudet  har  varfit  avgörande  för att  uppnå en  regfionförstorfing och ekono-

mfisk tfillväxt.4 Det ökade utbudet, tfillsammans med ökade faktorprfiser, för-

klarar merparten av kostnadsöknfingen (86 %) enlfigt analysrapporten5. Res-

terande  kostnadsöknfing  beror  fi  allt  väsentlfigt  på  bättre  fordon  med  avse-

ende  på  mfiljö-  och  tfillgänglfighetsanpassnfing,  ökad  trängsel  fi  traffiken,  nya 

typer av avtal samt fi enstaka fall på ekonomfiska konsekvenser av uppsagda 

traffikavtal.6  Utrednfingen  vfisar  avslutnfingsvfis  att  utvecklfingen  följer  de 

transportpolfitfiska  målen, men  att ökade  resurser  måste  tfill  om  fördubb-

lfingsmålet ska uppnås.7  

 

Partnersamverkan för en förbättrad kollektfivtraffik presenterade en läges-

rapport avseende uppföljnfing av fördubblfingsmålet8 vfid 2015 års Almedals-

vecka. Rapporten,  som  gjorts  av  Helena  Leufstadfius,  Sweco  TransportSy-

stem, påvfisar  att  allt  fler  regfionala  kollektfivtraffikmyndfigheter  väljer  att 

lägga fin fördubblfingsmålet fi sfina traffikförsörjnfingsprogram, fi form av resor 

eller  marknadsandelar.  En  reflektfion  fi  rapporten  är  att  fördubblfingsmålet 

kommer att få stor betydelse fi nästa versfion av de regfionala kollektfivtraffik-

myndfigheternas revfiderade traffikförsörjnfingsprogram. 

 

                                                

1 Nfilsson, 2011 
2 Enqufist och Johnson, 2013 
3 Ibfid.  
4 SKL rapport, 2014 
5 Ibfid. sfid. 4 
6 Ibfid.  
7 Ibfid. sfid. 5 
8 Partnersamverkan rapport, 2015 
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Det är sannolfikt att det kommer att blfi ett ökat fokus på fördubblfingsmålen fi 

nästa generatfions TFP. Kollektfivtraffiken lfigger fi tfiden och ett tecken på detta 

är t. e. x. Traffikutskottets förslag att staten ska ta ett ökat ansvar för att skapa 

rätt  förutsättnfingar  för  att  fördubblfingsmålet  ska  kunna  nås.  Både  rege-

rfingspartfierna, allfianspartfierna och Sverfigedemokraterna står bakom försla-

get, vfilket är ett stort steg framåt från 2008 då fördubblfingsmålet startade.9  

 

Utvecklfingen  så  här  långt  har  präglats  av  stora  utmanfingar.  Dessa  utma-

nfingar kommer finte att blfi mfindre framöver. Det offentlfiga har som fram-

kommfit  ovan satsat  allt  större  resurser  på  en  utbyggd  kollektfivtraffik.  I 

Enqufist och Johnson (2013) konstaterades att resurseffektfivfitet är en vfiktfig 

komponent  för  kollektfivtraffikens  utvecklfing.  Det  ökade  marknadstfillträdet 

har hfittfills finte har gett förbättrad resurseffektfivfitet, menar författarna.  

 

Ett  regfionalt  kollektfivtraffiksystem  kan  ses  som  ett  värdenätverk  enlfigt 

Enqufist och Johnson (2013). I värdenätverk sker effektfivfiserfing bäst genom 

ökad samverkan, för att bättre ta tfillvara gemensamt satsade resurser.  Det 

ffinns  en  stor  potentfial  fi  att  effektfivfisera  traffikslaget  buss,  finklusfive  BRT-

/LRT-lösnfingar fi storstadsmfiljöer, men då måste det ske finom ramen för en 

total resursfintegrerfing mellan olfika traffikslag, finklusfive gång och cykel. En 

resursfintegratfion  som  är  drfiven  av  en  samverkanslogfik  där  kollektfivtraffik 

får prfiorfitet gentemot det findfivfiduella åkandet fi egen bfil fi storstadsregfion-

erna.10   

 

Men det ffinns mer att göra för att använda kollektfivtraffik som ett proaktfivt 

medel för stads-/regfionutvecklfing. Det vfisar både kapfitel 3 om transforma-

tfiva processer fi svensk kontext och kapfitel 7 med fallstudfier från sju stads-

regfioner utanför Sverfige, med betydlfigt större framkomlfighets- och socfiala-

/ mfiljömässfiga- utmanfingar än fi vårt land. 

 

I  Enqufist  och  Johnson  (2013)  kapfitel  11  görs  en  reflekterande  etfisk  analys 

av de sex kollektfivtraffiknätverk som beskrfivs och tolkas fi den studfien. Ana-

lysen  görs  utfifrån  de  teman  som  Bo  Enqufist  ffick  fram  när  han  bearbetade 

fem  workshops  från Nobfina  100  år.11 Ett  av  dessa  teman  var framkomlfig-

het/prfiorfitet. Analysen krfing detta tema återges fi det följande12: 

 

                                                

9 Partnersamverkan rapport, 2015, sfid. 3 
10 Enqufist och Johnson, 2013 
11 Nobfina, 2011 
12 Enqufist och Johnson, 2013, sfid. 299-300 
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Framkomlfighet/prfiorfitet: Det handlar om polfitfiskt mod att gå från att optfi-

mera de olfika traffikslagen, tfill att styra där det är kollektfivtraffik som får prfi-

orfitet gentemot bfilen.  

Insfikten  om  att  ge  kollektfivtraffik  prfiorfitet  är  själva  kärnan  fi  Zürfichs  och 

Frefiburgs  mobfilfity  management-tänkande  som  ”best  practfice”  där  alla  tra-

ffikslagen ställs mot varandra. Bfilen som norm har börjat få sfina törnar även fi 

svensk  kollektfivtraffik.  Det  är  nog  denna  punkt  som  blfir  den  största  utma-

nfingen  för  fördubblfingstanken.  När  trängsel  blfir  ett  allt  växande  problem 

måste prfiorfitet ges tfill den mest yteffektfiva traffiklösnfingen. Stockholm talar 

om en framkomlfighetsstrategfi men har skjutfit den på framtfiden. Stombuss-

lfinjerna  fi  Stockholm  hade  prfiorfitet  på  planerfingsstadfiet,  men  det  polfitfiska 

modet/alternatfivt  folkopfinfionen  var  finte  mogen  för  att  ge  bussen  prfiorfitet 

(spårbunden traffik har mer naturlfigt fått prfiorfitet). 

 

Med  den  målbfild  som  utvecklats  fi  K2020  finväntas  finte  färdfigställandet  av 

Västlänken, utan redan nu har nya bussffiler byggts vfid alla finfarter fi Göte-

borg för att ge kollektfivtraffiken prfiorfitet när trängselskatten finfördes 2013 fi 

Göteborg. Göteborgs stads traffikstrategfiarbete går fi samma rfiktnfing och ger 

kollektfivtraffik  prfiorfitet.  SKL:s  fokuserfing  på  ffinansfierfing  av  fördubblfings-

tanken kommer att tvfinga fram större effektfivfitet (mer traffik för pengarna).  

 

Det är denna utmanfing som är del fi en socfial och mfiljömässfig kontext som 

denna studfie handlar om. 

 

 

Prognosstyrd eller värderfingsdrfivet reform- och planarbete  

Kollektfivtraffik  som  polfitfik  har stärkts,  genom  ny  kollektfivtraffiklag,  finrät-

tande av en regfional kollektfivtraffikmyndfighet och ny rollfördelnfing mellan 

huvudaktörerna. Den nya lagstfiftnfingen har gett en mer framträdande roll 

åt planarbetet finom ramen för det regfionala traffikförsörjnfingsprogrammet 

för hållbar utvecklfing av kollektfivtraffiken. En väglednfing för regfionalt tra-

ffikförsörjnfingsprogram13 har tagfits fram av Sverfiges kommuner och lands-

tfing  (SKL)14 på  uppdrag  av ”Partnersamverkan  för  en  förbättrad  kollektfiv-

                                                

13 SKL – väglednfing, 2015 
14 I arbetsgruppen för framtagande av denna väglednfing har Mfikael Johnson och Sara Davoudfi från 

SAMOT och Roland Palmqvfist och Cecfilfia Palm från Traffikverket medverkat. På så sätt har också 

det arbete som gjorts fi arbetspaket 3 ”Traffikverkets roll vfid flerpartssamverkan: Regfionala traffikför-

sörjnfingsprogram” och som skett fi samverkan med ett antal RKM, kommfit denna väglednfing tfill 

del. 
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traffik”. Det regfionala traffikförsörjnfingsprogrammet är ett strategfiskt styrfin-

strument, vfilket framgår av följande väglednfingstext15: 

 

Det  är  bra  om  det  regfionala  traffikförsörjnfingsprogrammet  är  så  tydlfigt  och 

styrande att det kan utgöra underlag för planerfing hos så vfitt skfilda aktörer 

som  kommunerna,  andra  lokala  och  regfionala  fintressenter,  olfika  statlfiga 

myndfigheter samt traffikföretag med flera. Fokus bör vara det som är vfiktfig-

ast  för  att  utveckla  kollektfivtraffiken  fi  rfiktnfing  mot  den  regfionala  vfisfionen. 

Det handlar om att göra olfika strategfiska val utfifrån målen, behovsanalysen 

och de framgångsfaktorer som deffinfierats finlednfingsvfis fi traffikförsörjnfings-

programmet för att på så sätt kunna ta målmedvetna steg fi rfiktnfing mot vfis-

fionen. 
 

I  väglednfingen  hänvfisas  tfill  den  regfionala  vfisfionen  som  rfiktmärke. Här 

kommer  frågan  om vfisfionsstyrd  eller  prognosstyrd  planerfing  fin. Enlfigt 

tradfitfion har den prognosstyrda planerfingen stort finflytande fi svensk stats- 

och kommunförvaltnfing. De samhällsekonomfiska kalkylerna vfid finfrastruk-

turfinvesterfingar  bygger  oftast  på  en  prognosstyrd  planerfingstradfitfion.  I 

kapfitel 7 med finternatfionella jämförelsestudfier framgår att master plan är 

det  övergrfipande  finstrument  som  lfigger  tfill  grund  för  planarbetet för  ut-

vecklfing av kollektfivtraffiken. De flesta av våra exempel fi kapfitel 7 bygger på 

ett  mycket  medvetet arbete:  att  använda  kollektfivtraffik  som  ett  proaktfivt 

verktyg för att bygga staden.  

 

Förelfiggande studfie, som klargjordes fi kapfitel 1, handlar om att se kollektfiv-

traffik  som  ryggraden  fi  hållbar  mobfilfitet  för  en  stad.  En  möjlfiggörare  för 

transformatfiv förändrfing med vfisfionen att bygga en stad för männfiskor. Vfi 

kommer därför att fi denna studfie synlfiggöra behovet av ett värderfingsdrfivet 

utvecklfingsarbete, byggd på en värderfingsdrfiven vfisfion om att bygga en le-

vande och hållbar stad, där kollektfivtraffik är ett medel för transformatfion. 

Flera av de finternatfionella jämförelsestudfierna pekar på att detta är möjlfigt 

eller kanske helt nödvändfigt. När stadsregfionerna utgörs av 5–10 mfiljoner 

finnevånare  blfir  framkomlfighetsproblematfiken  mer  påtaglfig  och  de  socfiala 

och  mfiljömässfiga  utmanfingarna måste hanteras  för  att  en  storstadsregfion 

ska gå att leva fi och vara attraktfiv.  

 

I kapfitel 1 lyfte vfi fram Traffikverkets omvärldsanalysarbete med fem megat-

render och sex transporttrender.16 

                                                

15 SKL – väglednfing, 2015, sfid. 31 
16 Traffikverkets omvärldsanalys, 2014 
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Fem megatrender 

• Fler bor fi växande stadsregfioner 

• Förskjutnfingar sker fi den ekonomfiska geograffin 

• Dfigfitalfiserfingens effekter slår figenom 

• Energfianvändnfingen mfinskar fi Europa men ökar globalt 

• Statens roll förändras 

Sex transporttrender 

• Belastnfingen blfir hårdare då transporterna ökar och koncentreras 

• Transportsystemet fintegreras 

• Bfilberoendet mfinskar fi städerna 

• En ny era fi stadsplanerfingen 

• Transportsystemet kopplas upp 

• Kraven på anpassnfingar tfill mfiljö och förändrat klfimat skärps 

 

Trenderna pekar på komplexfiteten fi vår omvärld och att samspelet med ak-

törer fi omvärlden blfir allt vfiktfigare. Slutkapfitlet fi Traffikverkets omvärldsa-

nalys tar  fasta på  denna  heterogenfitet  och  komplexfitet  och  sammanfattar 

ovanstående trender17: 

 

De  trender  som  presenterats  fi  denna  rapport  antyder  å  ena  sfidan  att  sam-

hället blfir mer heterogent. Efterfrågan på transporter blfir mer varfierade mel-

lan  och  finom  olfika  regfioner.  Transportlösnfingarna  behöver  därför  blfi  mer 

dfifferentfierade. Å andra sfidan blfir utbudet av transporter mer homogent tfill 

följd av fortsatt finternatfionalfiserfing och att EU:s regelverk slår figenom. Sam-

tfidfigt ser vfi att sambanden mellan transportområdet och andra polfitfikområ-

den stärks. Den genomgrfipande dfigfitalfiserfingstrenden och den ökade mobfi-

lfiteten, fi kombfinatfion med den fortsatt starka urbanfiserfingen och det ökade 

utbytet  över  landets  gränser,  påverkar  samhället  fi  grunden.  Traffikverkets 

verksamhet kommer att behöva anpassas tfill förändrade förutsättnfingar. 

 

Vfi  kommer  fi  denna  forsknfingsrapport  att  göra  vår  egen  resa för  att  bättre 

förstå hur kollektfivtraffik kan ses som transformatfiv kraft och möjlfiggörare 

för  att  utveckla  städer. Hållbar  stadsutvecklfing  handlar  om  männfiskor18  fi 

sfin specfiffika kontext som just den stadsregfionen utgör.  

 

                                                

17 Traffikverkets omvärldsanalys, 2014, sfid. 56 
18 Delegatfionen för hållbara städer, 2012 c 
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Delegatfionen  för  hållbara  städer  pekar  på  hfinder  för  hållbar  stadsutveckl-

fing19, men kommer också med slutsatser om färdrfiktnfing, tempo och behov 

av värdegrund, som finte bara lutar sfig mot teknfiska och ekonomfiska kalky-

ler20. I delegatfionens slutsatser står följande om värdegrund. 

 

Den snabba och omfattande omställnfing som krävs kommer finte att förverk-

lfigas om den enbart beskrfivs utfifrån en teknfisk och ekonomfisk kalkyl, relate-

rad tfill mätbara mål. I omställnfingen måste också socfiala och kulturella vär-

den beaktas  fi  varje  steg.  En  levande  dfialog  måste  föras  fi  samhället  mellan 

medborgare och  polfitfiker  om  vfilka  värden  som  omställnfingen  ska  sfikta  på. 

En  majorfitet av  jordens  männfiskor  lever  sfina  lfiv  fi  urban mfiljö  och  den  bör 

därför  utformas  för  att  ge  största  möjlfiga  lfivskvalfitet  fi  lfivets  olfika skeden. 

Stadslfivet handlar för den enskfilde tfill stor del om att kunna hantera varda-

gen och att leva ett gott lfiv med trygghet, hälsa, rättvfisa, gemenskap, person-

lfig frfihet och handlfingsutrymme, men också om stadens attraktfion fi boende 

och  stadsmfiljö.  Värdegrunden måste  hela  tfiden  dfiskuteras,  utvecklas och 

säkras fi överväganden under processens gång.21 

 

Det är en omställnfing av stadsregfionen det handlar om; om en transforma-

tfiv  process  med  männfiskan  som  utgångspunkt  och  om  hållbara  lfivsstfilar  fi 

en  mfiljömässfig  och  socfial  kontext.  I  ett  vfisfionsstyrt  och  värderfingsdrfivet 

reform- och planarbete blfir värdegrunden och fintressentdfialogen central för 

att ge färdrfiktnfing för den transformatfiva processen. Andersson et al (2014) 

beskrfiver ur ett natfionalekonomfiskt perspektfiv hur marknader kan fungera 

mer  effektfivt  så  att  attraktfiva  städer  kan  skapas.  De  ger  också  förslag  tfill 

statlfiga finsatser finom t ex transportpolfitfiken som kan lfigga tfill grund för ett 

proaktfivt  reformarbete,  lfiksom  förslag  tfill  alternatfiva  ffinansfierfingsformer. 

Den  natfionalekonomfiska  tolknfingsramen bygger på  en  ekonomfisk  rat-

fionalfitet.  Denna  ratfionalfitet  är  fi  sammanhanget  relevant  och  välgrundad, 

men utfifrån ett värderfingsdrfivet synsätt så får denna ratfionalfitet fi vår fram-

ställan konkurrens även av andra utgångspunkter, såsom etfiska, socfiala och 

mfiljömässfiga.  I  studfien fokuserar vfi  på  kollektfivtraffiknätverkets  proaktfiva 

roll  som  möjlfiggörare utfifrån det  holfistfiska  perspektfivet; att  bygga  en le-

vande och hållbar statregfion för männfiskor. 

 

I slutkapfitlet kommer vfi att reflektera över rapportens resultat. Vår analys, 

tolknfing och reflektfion görs utfifrån mötet mellan en teoretfisk och koncep-

                                                

19 Delegatfionen för hållbara städer, 2012 b 
20 Delegatfionen för hållbara städer, 2012 c 
21 Ibfid. 
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tuell utgångspunkt, som byggs upp fi kapfitel 2 och våra empfirfiska studfier fi 

kapfitel 3–7, som är helt kontextberoende.  

 

 

Nätverkssamhällets framväxt 

Bfilden  av  att  det  är  ett  nytt  affärslandskap  som  växer  fram  tecknades  fi 

Enqufist och Johnson (2013). Den bfilden har förstärkts fi SAMOTs uppdrag 

att stödja Traffikverkets övergång tfill en delvfis ny myndfighetsroll. I den mo-

derna  myndfigheten måste  förverklfigandet  av  de  transportpolfitfiska  målen 

ske  allt  mer  fi  samverkan  mellan  olfika  offentlfiga  aktörer  och  prfivata  pro-

dukt- och tjänsteleverantörer.  

 

En annan forskare som försökt förstå komplexfiteten fi det framväxande nät-

verkssamhället är den  spanske  socfiologfiprofessorn  Manuell  Castell. Under 

sfin tfid vfid Unfiversfity of Calfifornfia skrev han tre böcker22 om finformatfions-

åldern och hur den påverkat finteraktfionen och spännfingsförhållandet mel-

lan ekonomfi, samhälle och kultur, såväl globalt som regfionalt.  Som socfio-

log försökte han  förstå  de  socfiala  skeenden som  hade  sfin  början på  1970-

talet. Han fidentfiffierade tre oberoende processer23: (1) den finformatfionstek-

nologfiska revolutfionen; (2) den ekonomfiska krfisen för både kapfitalfism och 

etatfism24 med åtföljande omstrukturerfing; samt (3) blomstrfingen av kultu-

rella rörelser såsom femfinfism och ekologfism, rörelser för mänsklfiga rättfig-

heter och findfivfidens frfihet. Han skrfiver följande om samspelet krfing dessa 

tre processer som lagt grundet tfill nätverkssamhället och dess följder: 

 

Samspelet med dessa processer och de reaktfioner som de utlöst har lett tfill 

uppkomsten av en ny domfinerande samhällsstruktur, nätverkssamhället, tfill 

en ny ekonomfi, den finformatfionella25/globala, och tfill en ny kultur, den verk-

lfiga  vfirtualfitetens.  Den  logfik  som  ffinns  finnesluten  fi  denna  ekonomfi,  detta 

                                                

22 Castell, 1996; 1997; 2000 
23 Castell, 2000 sfid. 380  
24Etatfism = statens finflytande på findfivfidernas och det cfivfila samhällets bekostnad (t ex Sovjetunfion-

ens fall) 
25 Castell talar om det finformatfionalfism där förmågan att skapa, processa och använda finformatfion 

blfivfit en källa tfill produktfivfitet (Krfistensson Uggla, 2012). Varje samhälle har fi alla tfider varfit bero-

ende av finformatfion. Det är finget unfikt fi sfig. Det unfika nu att finformatfion används på ett mer struk-

turerarat och fintegrerat sätt. Informatfionalfism är orfienterad mot en allt mer omfattande teknfisk ut-

vecklfing genom kunskapsackumulatfion och högre komplexfitet fi finformatfionsbehandlfingen som får 

konsekvenser på den globala ekonomfin t ex finom ffinansmarknaden (Castell talar här om finformat-

fionell kapfitalfism).  (Castell, 1996, sfid. 31-32) 

28



Studfiens teoretfiska och konceptuella utgångspunkter 

samhälle och denna kultur lfigger bakom det socfiala handlandet och de socfi-

ala finstfitutfionerna fi vår värld av ömsesfidfiga beroenden.26  

 

Professor  Bengt Krfistensson  Uggla  skrev boken Slaget  om  verklfigheten 

2002. Tfio år senare  kom han med boken fi nyutgåva, men då med ett post 

scrfiptum: Världen  mellan  World  Trade  Center  och  Utøya.27  Krfistensson 

Uggla sätter nätverkssamhället under luppen utfifrån ffilosoffi, omvärldsana-

lys och tolknfing. Han drfiver tesen att den stora utmanfingen för oss fidag är 

att  försöka tolka  vår  samtfid.  Tolknfing  har  blfivfit  en  strategfisk  kompetens. 

Men  tolknfing  är  finget  entydfigt begrepp.  Hans  frågeställnfing  är:  hur  ska  vfi 

förstå det faktum att vfi tolkar så olfika? Han säger: 

 

Världen  är  mångtydfig  och  lfigger  öppen  för  skfilda  tolknfingar.  Och  delade 

menfingar.  Kunskapssamhällets  stora  utmanfingar  kan  alltså  finte  handla  om 

hur man  skall  kunna  samla  på  sfig största  möjlfiga  kunskapsmassa,  utan  tfill 

urval,  perspektfivrfikedom  och  att  aktfivt  kunna  bryta  olfika  perspektfiv  mot 

varandra. Förmågan att tolka har fi vår tfid blfivfit en nyckelkompetens28.  

 

Det är en stor utmanfing även fi denna studfie att genom urval bygga en teore-

tfisk och konceptuell analys- och tolknfingsram utfifrån en mångvetenskaplfig 

utgångspunkt. Att genom urval av fintervjuer och dokument bygga berättel-

ser  om  en  praktfik,  som  speglar  storstäder  fi  olfika  geograffiska,  socfioekono-

mfiska  och  kulturella  kontexter.  Samt  att med  tolknfingsramen som  grund 

försöka tolka, följa och förstå den lärprocess som pågår krfing regfional sam-

verkan  med  särskfilt  fokus  på  männfiskans  rörlfighet,  där  hållbara  person-

transporter får prfiorfitet gentemot bfilen. 

 

Begreppet tfillfit är centralt fi ett nätverkssamhälle enlfigt Krfistensson Uggla. 

Hur  skapas  förtroendekapfital  fi  ett  högrfisksamhälle?  Inspfirerad  av  den 

franske  ffilosofen Rficoeur talar han  om  tfillfitens  grammatfik, som  bygger  på 

första  personens  självtfillfit,  andra  personens  förtroende  för  den  andre  och 

tredje personens finstfitutfioner att lfita på. Vad får ett sådant synsätt för kon-

sekvenser? 

 

I ett nätverkssamhälle, där organfisatfioner och företag finte längre organfiseras 

som  centralfiserade,  regelstyrda  hfierarkfier, utan  där  medarbetare  och  pro-

                                                

26 Castell, 2000, sfid. 380 
27 Krfistensson Uggla, 2012 
28 Ibfid. sfid. 315 
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jektgrupper  snarare  framträder  som  noder  fi  nätverk,  är  grundläggande  för-

ståelse av förtroendets grammatfik oundgänglfigt.29 

 

Denna tfillfitens grammatfik30 kan man  också  ffinna  mer  utvecklat  av  Krfis-

tensson  Uggla  fi  ett  samlfingsverk  krfing  tfillfit  och  organfisatfioner  (Trust  and 

Organfizatfions) där han själv är en av redaktörerna31. Här sätts samverkan 

på sfin spets. Han pekar på att förtroendekapfital (trust capfital) är finget kapfi-

tal som kan ägas av någon enskfild utan är ett kapfital som delas (shared ca-

pfital). Det måste hanteras utfifrån multfidfimensfionella perspektfiv, ha en dfia-

lektfisk  utgångspunkt  och  en  tolknfingsmöjlfighet  så  att  det  blfir  möjlfigt  att 

både hålla fihop och dfifferentfiera tfillfit, såväl fi dfialogrelatfioner som fi finstfitut-

fionella  relatfioner32.   Det  är  vår  övertygelse att Traffikverket som modern 

myndfighet  behöver  utveckla samverkansformer  som  bygger  på  dfialog  och 

finstfitutfionell tfillfit för att förstå och genomföra sfitt uppdrag fi ett sådant nät-

verkssamhälle eller värdenätverk. 

 

 

Tjänstelogfik och tjänstefinnovatfion 

Inom  tjänsteforsknfingen,  som  är  ett  av  SAMOTs  spetsforsknfingsområden, 

är kundorfienterfing av central betydelse. Här talas om tjänstelogfik33.  Inom 

ramen för en tjänstelogfik får kunden/användaren en mer framträdande roll 

som medaktör fi de värdeskapande processer som pågår fi ett värdenätverk. 

Tjänstelogfiken utgår från att det är kunden som kan bedöma det värde som 

uppstår fi kundrelatfionen. I relatfionen mellan tjänsteleverantören och kun-

den  är värde-fi-användnfing  den  centrala  drfivkraften för  kunden.  Kunden 

som medaktör är en förutsättnfing för att en värdeskapande process alls ska 

komma tfill stånd. 

 

Forskare  vfid  Stockholms  Handelshögskolas  har gett ut en  bok med  tfiteln 

Det mogna tjänstesamhällets förnyelse – affärsmodeller, organfiserfing och 

affärsrelatfioner34. Denna bok är en sammanställnfing krfing utmanfingar och 

förändrfingar  som  svenskt  samhälle  och  närfingslfiv  står  finför  fi  tjänste-  och 

finformatfionssamhället. Det är finte främst tjänstesamhällets själva framväxt 

                                                

29 Krfistensson Uggla, 2012, sfid. 409 
30 Krfistensson Uggla, 2013 
31 Reuter, Wfijkström och Krfistensson Uggla, 2013 
32 Krfistensson Uggla, 2013 sfid. 176 
33 Lusch and Vargo, 2014; Grönroos and Vofima, 2013 
34 Andersson et. al., 2013 
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som står fi fokus, utan mer dess snabba och fi många avseenden omfattande 

förändrfing. I slutkapfitlet  summerar  redaktörerna  vad  som  kännetecknar 

det  nya  tjänstesamhället  och  förslag  tfill  framtfida  forsknfing  krfing  det-

samma35. 

 

• Skapande av nya tjänstemarknader: Skapande av nya marknader 

för tjänster finnebär stora utmanfingar att förändra beffintlfiga mark-

nads- och maktstrukturer. 

• Värdeskapande tjänsteverksamhet fi komplexa system: Värde skapas 

genom olfika värdekonstellatfioner. Detta ställer förändrfingskrav på 

närfingslfiv och offentlfig sektor som oftast är strukturerade för att se 

tfill värdeskapande från den enskfilda aktörens perspektfiv. 

• Utvecklfing av tjänster och skalbarhet fi tjänsteproduktfion: Kombfi-

natfionen av tjänster och produkter fi kunderbjudanden blfir mer 

komplexa.  

• Ledarskap, organfiserfing och styrnfing av tjänsteverksamhet: Ledar-

skapsfrågor och styrnfingsfrågor blfir centrala forsknfingsområden när 

framtfidens tjänsteforsknfing ska utformas.  

• Centralt för framtfida tjänsteutvecklfing och tjänsteforsknfing är också 

en samverkan mellan närfingslfiv, akademfi och det offentlfiga. 

Som framgår ovan handlar tjänstesamhällets framväxt om krav på föränd-

rfing av såväl offentlfig sektor som närfingslfiv. Det lfigger fi lfinje med synen på 

nätverkssamhällets framväxt, där gamla strukturer möter nya utmanfingar fi 

finteraktfionen mellan männfiskor, ekonomfi, teknologfi och samhälle. 

 

Centrum för Tjänsteforsknfing (CTF) vfid Karlstads unfiversfitet, där SAMOT 

har  sfin  hemvfist,  är  en  av  världens  största  forsknfingsmfiljöer  med  fokus  på 

tjänster.    Två  centrala  koncept  krfing  tjänster  är tjänstelogfik  och tjänste-

finnovatfion. Förändrfingsperspektfivet är här framträdande. Här följer några 

röster från några av CTFs forskare och från EU gufidelfine: 

 

Vad  är  tjänstefinnovatfion?   Edvardsson  och  Enqufist36 pekar  på  några 

punkter  som  har  bärfighet  på  fenomenet  tjänstefinnovatfion  som  skfiljer  sfig 

mot en renodlad produktfinnovatfion. 

 

• Förnyelse är en nödvändfighet för uthållfiga affärer och excellens. Det 

kräver tjänstesystem som stöder processerna. 

                                                

35 Andersson et. al., 2013 sfid. 366-368 
36 Edvardsson and Enqufist, 2011 
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• Tjänstesystem är finbäddade fi en socfial kontext och därför har socfiala 

krafter och värderfingar stor betydelse på värdeskapande processer. 

• Produktfinnovatfion handlar om: teknologfi, produktfion, resurslogfik 

• Tjänstefinnovatfion handlar om: kundorfienterad servficelogfik, kun-

dens del fi resursfintegrerfingen, nya kombfinatfioner av resurser kan 

skapa nya lösnfingar. 

• Innovatfiv tjänsteutvecklfing utgår från kontexten: kunddrfiven, med-

arbetardrfiven, teknfikdrfiven, organfisatfions- och ledarskapsdrfiven och 

värderfingsdrfiven (kundgrupper, samhälle–lokalt, regfionalt, globalt)  

• Kunden blfir en aktfiv part fi resursfintegrerfingen 

 

Tjänstefinnovatfion talar finte bara om nya typer av tjänster. Det handlar lfika 

mycket om förnyelse genom att vara annorlunda baserat på tfill exempel nya 

teknologfier,  nya  organfisatfionsmodeller,  nytt  ledarskap,  nya  processer  och 

nya  affärsmodeller. Centralt  är  förmågan  tfill transformatfiv förändrfing. 

Det  framgår  tydlfigt  fi EU-gufidebook  krfing  tjänstefinnovatfion  eller servfice 

finnovatfion. 

 

Servfice finnovatfion fis fin fact a drfiver of growth and structural change across 

the  whole  economy.  The  transformatfive  power  of  servfice  finnovatfion  fis  un-

derstood as the process when servfices dfisrupt tradfitfional channels to mar-

ket, busfiness processes and models, to enhance sfignfifficantly customer expe-

rfience fin a way whfich fimpacts upon the value chafin as a whole. In thfis way, 

servfice  finnovatfion  fis  shapfing  emergfing  sectors,  findustrfies  and  markets  and 

contrfibutes to structural change and findustrfial modernfizatfion.37 

 

En  vfiktfig  del  fi  tjänstefinnovatfion  är  kundfinvolverfing.  Tre  av  CTFs  ledande 

forskare finom detta område är professorerna Per Krfistensson, Anders Gus-

tafsson och Lars Wfitell. De har gett ut en bok med tfiteln Tjänstefinnovatfion, 

som baseras på deras forsknfing38 och samverkan med andra världsledande 

forskare  finom  området.  Det  vanlfiga  för  företag  är  att  ha  ett  finfifrån-ut-

perspektfiv, där  man  utgår  från  företagets  kompetenser, resurser etc.  Det 

centrala  med  tjänstefinnovatfionstänkandet är  ett utfifrån-fin tänkande  där 

utgångspunkten  är kundens  värdeskapande  processer.  Krfistensson,  Gus-

tafsson och Wfitell skrfiver: 

 

Tjänstefinnovatfioner  ska  ha  sfin  utgångspunkt  fi  kunden  och  kundens  vär-

deskapande  processer.  Det  är  därför  sällan  som  en  tjänstefinnovatfion  bara 

                                                

37 EU- gufidebook on Servfice finnovatfion, 2012 
38 Krfistensson et al., 2014 
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omfattar  del  av  företagets  eller  organfisatfionens  verksamhet, snarare  är 

många  olfika  delar  finvolverade  och  kanske  kunden  själv,  särskfilt  om  det  är 

fråga om en radfikal tjänstefinnovatfion39. 

 

De har valt att dela fin tjänstefinnovatfioner fi sex olfika finnovatfionstyper40. Det 

ffinns finga täta skott mellan dessa typer utan de går oftast fin fi varandra, sär-

skfilt om det handlar om mer omfattande tjänstefinnovatfionsprocesser: 

 

• Processfinnovatfion 

• Affärsmodellfinnovatfion 

• Varumärkesfinnovatfion 

• Upplevelsefinformatfion  

• Socfial finnovatfion 

• Beteendefinnovatfion 

 

Bokens utfifrån-fin perspektfiv är centralt för tjänstelogfiken. Perspektfivet ger, 

jämfört  med  det  tradfitfionella  finfifrån-ut  tänket, en  bättre  finteraktfion  med 

kunden och kundens egna värdeskapande processer. Exempel på detta en-

lfigt författarna är att: förändra kundens roll; förändra värdeskapande pro-

cesser; fylla ett otfillfredsställt behov; bryta tradfitfionella värdekedjor; skapa 

nya  affärsmodeller;  elfimfinera  kundens  hfinder  för  att  använda  företa-

gets/organfisatfionens tjänster41. 

 

Två andra forskare vfid CTF, ek dr Johan Qufist och ek dr Martfin Fransson, 

har närmat sfig behovet av förändrfing utfifrån en tjänstelogfik finom offentlfig 

förvaltnfing.42  De ser tjänstelogfiken som en möjlfiggörare för att förnya och 

reformera offentlfig förvaltnfing/servfice och underlätta för medborgarna att 

navfigera  finom  offentlfig  tjänsteservfice,  vfilken  fi  komplexa  ärenden  spänner 

över flera myndfigheter/förvaltnfingar. 

 

Förelfiggande  studfie  delar det  kundorfienterade  synsättet  som  är  centralt 

finom tjänstelogfiken. Men fi vår forsknfing krfing värdenätverk går vfi ett steg 

längre vad gäller kundens roll. Vfi ser att flera aktörer har en framträdande 

roll  fi  ett  värdenätverk,  vfilket  Qufist  och  Fransson  också  har uppmärksam-

mat. Vfi har ett uttalat fintressentperspektfiv fi vår forsknfing. Behovet av att ha 

ett utfifrån-fin perspektfiv delar vfi med tjänstelogfiken.  I ett värdenätverk (el-

                                                

39 Krfistensson et al., 2014 sfid. 56 
40 Ibfid.  
41 Krfistensson et al., 2014, sfid. 51-52 
42 Qufist och Fransson, 2014 
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ler servfice eco system43) räcker det finte med att bara se tfill kunden. Ett vär-

deskapande  nätverk  bestående  av  löst  kopplade  socfiala  och  ekonomfiska 

aktörer hålls samman av tre faktorer: kompetenser, relatfioner och finform-

atfion44. För att hålla samman ett nätverk krävs också en aktfiv lärprocess där 

varje aktör är en vfital och långsfiktfig del fi det värdeskapande nätverket. Det 

handlar  om  att  skapa  värde  för  alla  huvudaktörer  fi  värdenätverket,  vfilket 

också finkluderar värde för samhället. Det kan t ex finnefatta bättre tfillgäng-

lfighet och ett grönare samhälle, vfilket är centrala uppgfifter för Traffikverket 

som  samhällsutvecklare.  Tjänsteforsknfingen  talar  om  att  skapa  förutsätt-

nfingar för värdeskapande fi en specfiffik kontext.  Kunden/resenären samver-

kar  med  andra  utfifrån  ett  fintressentperspektfiv.  Det  är  vår  övertygelse att 

Traffikverket,  som en  modern  myndfighet, får  en allt mer  proaktfiv  roll  fi  ett 

sådant affärslandskap för att planera för helheten fi ett samlat transportsy-

stem. 

 

Den nya kollektfivtraffiklagen fi Sverfige talar om resenären fi centrum, vfilket 

fimplficerar  kundorfienterfing  och  värderbjudande,  vfilket mer tfillhör  stadfiet 

marknadsorfienterfing. Dagens utmanfing för ett hållbart och värdeskapande 

kollektfivtraffiknätverk är fintressentsammanhållande och värdeskapande45. 

För  att  verklfigen  vara  kundorfienterad  måste  hela  värdenätverkets  delar 

vara  uppbyggda  så  att  de  stödjer  slutanvändarnas  resursfintegratfion  och 

värdeskapande aktfivfiteter46. 

 

 

Framtfidens transporter för hållbar mobfilfitet 

Volvo Research  &  Educatfion  Foundatfion  (VREF)  har  valt  att  delffinansfiera 

ett antal transportforsknfingscentra (Centres of Excellence) på global nfivå fi 

ett  sammanhållet  forsknfingsprogram: Future  Urban  Transport – How  to 

deal  wfith  complexfity.  Det  är  den  allt  snabbare  urbanfiserfingen  och  dess 

baksfida med  trängsel  och  mfiljöproblem  som  är  den  stora  utmanfingen. 

VREF  vfill  bfidra  tfill  utvecklfingen  av  hållbara  transportsystem  som  är  tfill-

gänglfiga  för  hela  populatfionen  fi  morgondagens  storstäder.  Utmanfingen 

krfing dessa komplexa frågeställnfingar kräver en mobfilfiserfing fi forsknfings-

projekten, såväl av forskare som av praktfiker med förståelse för den lokala 

                                                

43 Lusch and Vargo, 2014; Enqufist and Petros Sebhatu, 2015 a,b,c  
44 Lush, et al., 2010 
45 Lusch and Webster, 2011 
46 Enqufist och Johnson, 2013 
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kontexten.47 En översfiktlfig sammanställnfing över de första tfio årens arbete fi 

VREF presenteras fi skrfiften: ”Access and Mobfilfity fin Cfitfies – The ffirst ten 

years  of  the  future  urban  transport  programme”48. VREFs  bfidrag  ffinns  fi 

sex olfika teman49 

 

• Polficy and Plannfing 

• Management and Control 

• Publfic Transport 

• Rapfidly Changfing Cfitfies 

• Walkfing and Cyclfing 

• Trafffic Safety 

 

Thynell och Wolmar, sammanställnfingens redaktörer, hänvfisar fi sfin tur tfill 

studfier som gjorts finom ramen för dessa sex teman. Vfi har sett närmare på 

några  av  dessa studfier. Inom  tema Polficy  and  Plannfing  tar  de  upp  Gehl 

(2010) Cfitfies for people. Vfi behandlar Gehls syn på utvecklfing av städer se-

nare  fi  kapfitlet  fi  avsnfittet Städer  för  männfiskor.  En  annan  studfie  som  de 

hänvfisar tfill finom detta tema är Transformfing Urban Transport – The et-

hfics,  polfitfics  and  practfices  of  sustafinable  mobfilfity.  Det  är  en  forsknfings-

rapport som har skrfivfits och sammanställts av Professor Nficholas Low från 

Unfiversfity of Melbourne, Australfien. Rapporten bygger på bfidrag från fors-

kare  från  Australfien,  Kfina  och  Japan50. Forsknfingsrapporten  är  uppbyggd 

krfing tre nfivåer: 

 

• The global dfilemma of mobfilfity: att få finsfikt om detta dfilemma är 

första steget att bryta finvanda mönster och skapa utvecklfingsstrate-

gfier för förändrfing;  

• Instfitutfional dfimensfions of change: förstå finstfitutfionella och kultu-

rella strukturer som uppträder som barrfiärer mot förändrfing; 

• Local strategfies to finduce change: dessa strategfier måste starta från 
dagens verklfigheter fi lokala kontexter.51  

 

Low  tar  upp begreppet sustafinable  transport  fi  sfitt  finledande  kapfitel. Han 

menar  att  detta  begrepp finte tar  sfin  utgångspunkt  fi teknologfi, utan  det 

                                                

47 FUT research program 
48 Thynell and Wolmar, 2013 
49 Ibfid. 
50 Low, 2013 
51 Ibfid. sfid. 6 
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handlar om att reducera både socfiala och mfiljömässfiga problem som föror-

sakats av prfivatbfilfismen. I slutkapfitlets reflektfion ffinns slutsatser om behov 

av förändrad etfik, polfitfik och praktfik fi rfiktnfing mot en mer hållbar mobfilfi-

tet. Flera fokusområden pekas ut: 52 

 

• Identfiffierfing av teknologfiska vägar som är ekonomfiskt genom-

förbara men också gör transporter fossfilfrfia 

• Utnyttjar omställnfing av findustrfin från oljeberoende  

• Utmanfingar krfing behov av ändrat beteende och lfivsstfilsför-

ändrfing 

• Förändrfing av lagar och offentlfiga finstfitutfioner som stödjer 

omställnfing tfill ett fossfilfrfitt samhälle 

• Behov av nya planprocesser och finfrastruktur som stödjer om-

ställnfing av städer 

• Interdfiscfiplfinära frågeställnfingar måste ställas för omställnfing 

som går bortom ett nollsummespel 

 

Vfi kommer fi de empfirfinära kapfitlen 3–7 att vfisa såväl på finstfitutfionella och 

kulturella strukturer (common norm) som utmanfingar för förändrfing. Men 

vfi kommer också att se goda lokala exempel, där det sker förändrfingar som 

tar sfin utgångspunkt fi socfiala och mfiljömässfiga utmanfingar.  I dessa exem-

pel  skapas mobfilfitet  för  männfiskor  och  finsatserna  bfidrar  tfill  att bryta  rå-

dande norm där bfilen har prfiorfitet såväl fysfiskt som finstfitutfionellt. 

 

Nu åter tfill The Future Urban Transport Programme. Thynell och Wolmar 

(2013) tar upp Henshers (Hensher et al., 2013) bfidrag avseende kapacfitet-

starka och finnovatfiva bussystem så kallad Buss Rapfid Transfit-system (BRT-

system),  finom  temat Publfic  Transport. Detta  bfidrag  behandlar  vfi  senare  fi 

avsnfittet BRT som  möjlfiggörare för  levande  städer.  Thynell  och Wolmar 

(2013) tar upp ytterlfigare två teman: Rapfidly Changfing Cfitfies och Walkfing 

and Cyclfing. En bok som vfi sett närmare på fi detta första tema är The Ur-

ban  Transformatfion  (Sclar et al.,  2013)  där  flera  experter  finom  stadsut-

vecklfing på global nfivå samlades för att se närmare på den snabba urbanfi-

serfingens utmanfingar; mer än halva jordens befolknfing ffinns nu fi stadsom-

råden. Forskarna fokuserade på tre områden: hälsa (publfic health); bostä-

der,  vatten  och  sanfitet;  anpassnfing  för  klfimatförändrfing  (clfimate  change 

adaptatfion). De pekar på komplexfiteten fi den urbana utvecklfingen och be-

hov  av  styrnfing  och  samverkan  från  gräsrotsnfivå  tfill  regfional  och  global 

                                                

52 Low, 2013 sfid. 231-233 
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nfivå, lfiksom mellan offentlfiga och prfivata aktörer och aktörer finom det cfi-

vfila samhället. I vår studfie kommer vfi att behandla delar av dessa områden 

under rubrfiken Levande stad som utgångpunkt för stadsutvecklfing.  

 

Det andra temat Gång och cykel får också utrymme fi vår studfie. En referens 

som nämns fi skrfiften från VREF är Poley et al. (2013). Han beskrfiver goda 

exempel från  Storbrfitannfien  och  ger  nya  perspektfiv  på  hållbart  resande. 

Han beskrfiver även de barrfiärer som ffinns för att traffikslagen gång och cy-

kel ska vara en naturlfig del fi stadsutvecklfingen. I kapfitel 4–6, där vfi ser på 

transformatfiva processer fi de tre storstadsregfionerna fi Sverfige och fi kapfitel 

7 med finternatfionella studfier som jämförelser, ser vfi exempel på hur gång 

och cykel fått en allt växande betydelse och är ett komplement tfill en kapa-

cfitetsstark kollektfivtraffik.  

 

I avsnfittet Städer för männfiskor, där vfi tar upp Gehls tankar krfing utveckl-

fing av stadsutrymmet, kommer gång och cykel att ses som en vfiktfig kompo-

nent fi det offentlfiga rummet. I samband med att vfi lyfter fram Gehls exem-

pel från Manhattans transformerfing, kommer vfi också att ta upp begreppet 

Tactfical Urbanfism – hur ett område kan öppnas upp för männfiskors mobfi-

lfitet fi stadsrummet och hur socfiala barrfiärer kan brytas53. 

 

 

Kollektfivt lärande som modell för att utveckla och reformera staden 

Professor Tfim Campbell, med bakgrund som forskare vfid Stanford Unfiver-

sfity  och  Unfiversfity  of  Calfifornfia,  har  arbetat  globalt  med  stadsutvecklfing 

under 35  år,  både  som  forskare och konsult,  men  även  som  expert  finom 

Världsbanken. Han har erfarenhet från kollektfivt lärande (eller brfist på det-

samma)  från lär-  och  utvecklfingsprocesser  fi  ett  hundratal städer fi  Nord- 

och Latfinamerfika, Asfien, Europa och Afrfika. Hans övergrfipande frågeställ-

nfing är: Varför  lyckas  vfissa  städer  att  få  tfill  ett  kollektfivt  lärande  och som 

också leder tfill utvecklfing och konkreta reformer, medan det för andra stä-

der bara blfir studfieresor som finte leder framåt? Han har sammanfattat sfina 

erfarenheter fi boken: Beyond Smart Cfitfies: How cfitfies network, learn, and 

finnovate54. 

 

                                                

53 Lydon and Garcfia, 2015 
54 Campbell, 2012 
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Han har skapat en tankemodell krfing cfity learnfing som pekar på vfilka fak-

torer som utgör grunden för kollektfivt lärande55:  

 

• En mfiljö präglad av tfillfit (Trustfing mfilfieu);  

• Medvetna finstfitutfionella lärprocesser (Instfitutfional process) 

som refererar tfill dokumentatfion, mogna överväganden (Delfi-

beratfive process) och medveten kunskapsfinhämtnfing (finternt 

och externt);  

• Central stödfunktfion (Agency) som ansvarar för att leda och 

på ett systematfiskt sätt dokumentera och regfistrera relevant 

kunskapsfinhämtnfing;  

• Systematfisk kunskapsfinsamlfing (Knowledge gatherfing) som 

är en aktfivfitet för att sålla fram kunskap från finterna och ex-

terna källor och som har en finnovatfiv potentfial för stadens ut-

vecklfing. 

 

Enlfigt författaren ffinns det många sätt att lära sfig från när och fjärran: Det 

går  att  köpa  sfig  kunskap  (t  ex genom  konsulter),  utveckla  egna  fidéer eller 

genom finternatfionellt utbyte. Men, säger Campbell, om finte nyckelaktörer/-

fintressenter  (key  stakeholders)  finvolveras  fi  upptäcktsfasen,  utvecklfingsfa-

sen  och  det  djupa  och  fibland  fintensfiva  personlfiga utbyten  av  värderfingar, 

analyser  och  rekommendatfioner, återstår bara  artefakter  som  företräder 

objektfiv sannfing utan personlfig kollektfiv övertygelse56. 

 

Författaren menar att det finte ffinns någon formell agenda (currficulum) för 

cfity learnfing, men han presenterar en lfista av tfio problem/utmanfingar utfi-

från  sfina  egen  erfarenhet  som  forskare,  konsult,  rådgfivare  och  utvärde-

rare57. 

 

1. Städer sprfids ut (decreasfing fin densfity) 

2. Bebyggelseutvecklfingen flyttar ut bortom etablerade admfinfistratfiva 

och jurfidfiska gränser för stadens styrnfing vfilket leder tfill fragmente-

rfing och skapar frågeställnfingar krfing regfionens styrnfing. 

3. En mer utsprfidd och fragmenterad stad skapar frågeställnfingar krfing 

ökad socfial dfistans och ökade socfiala klyftor. 

4. Metropoler möter ökad global konkurrens vfilket medför en ökad ut-

manfing för att behålla sfin posfitfion som attraktfiv metropol.  

                                                

55 Campbell, 2012 sfid. 11 
56 Campbell, 2012, sfid. 7 
57 Ibfid. sfid. 34-36 

38



Studfiens teoretfiska och konceptuella utgångspunkter 

5. Små städer kan finte uppnå ekonomfiska skalfördelar, medan större 

städer fistället har en utmanfing fi att storleken genererar negatfiva ut-

manfingar fi form av mfiljöproblem och trängsel. 

6. Frågeställnfing krfing styrnfing av städer är en utmanfing fi sfig. Det är få 

organfisatfionsmodeller som tycks hålla undan för trycket av ekono-

mfiska och polfitfiska skeenden.  

7. Fattfigdom fi stora städer sprfider sfig fortare än befolknfingsutvecklfing-

en. 

8. Med en global ekonomfi skärps utmanfingen för städer att bevaka och 

öka sfina egna ekonomfiska fintressen och konkurrenskraft.  

9. Korruptfion är ett växande problem fi byråkratfier. 

10. Storskalfiga natur-/mänsklfiga katastrofer är ett växande problem 

(klfimatförändrfingar, pandemfier, etc.).  Det är fingen slump att många 

geograffiska områden med allvarlfiga klfimatförändrfingar också är om-

råden av fattfigdom och högrfiskområden vad gäller säkerhet.    

 

Campbell pekar fi sfin analys på sex olfika fallgropar, som förklarar var-

för så många städer mfisslyckas med lärprocesser som leder tfill verk-

lfiga reformer58. 

 

• Katastrofer, som t ex New Orleans och jordbävnfingen fi Japan 

med påföljande kärnkraftskatastrof. Det tar år för ett samhälle att 

återhämta sfig efter sådana händelser. 

• Makrofaktorer, som t ex klfimatförändrfing. Om finte polfitfiker på 

det lokala planet vfill finse dess betydelse så sker fingen förändrfing. 

• Fasförändrfingar. Det är cfirka 100 enskfilda findfivfider som styr en 

stad. Förändrfing av admfinfistratfionen, pga. ändrade majorfiteter 

kan ödelägga ett reformarbete. 

• Brfistande resurser under en tröskelnfivå. Det krävs resurser för 

förändrfingar. Många mfindre städer kan finte skapa de resurser 

som behövs för att komma över denna tröskelnfivå. 

• Brfistande kunskap. Med brfistande finsfikt om problembfilden kan 

fingen förändrfing komma tfill stånd.  

• Adekvat kunskap men brfistande sammanhållande kraft. Det 

måste ffinnas en samlande kraft som håller fihop ett förändrfingsar-

bete såväl kulturellt, ekonomfiskt som polfitfiskt.   

                                                

58 Campbell, 2012, sfid. 188-192 
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Ett av de bästa exemplen på ett lyckat reformarbete är Curfitfiba fi Brasfilfien, 

menar Campbell. Varför? 

 

Orsakerna är flera, t ex bra management, BRT-systemtänkande (Bus Rapfid 

Transfit),  kontroll  på  markanvändnfing  (land  use  control),  skapande  av 

grönområden och systematfiskt förbättrfingsarbete med en så kallad master 

plan för mfiljö och hållbarhetsutmanfingar. En stödfunktfion bfildades för att 

hålla fihop och drfiva förändrfingsarbetet framåt bortom den vanlfiga partfipo-

lfitfiken. 

 

Curfitfibas  master  plan  syftade  tfill att  höja stadsbornas  lfivskvalfitet  och  då 

särskfilt  använda  sfig  av  kollektfivtraffik  som  ett  proaktfivt  verktyg.  Ett sam-

manhållet transportsystem skulle skapa bättre markanvändnfing och bättre 

framkomlfighet fi staden. Planen sätter rfiktlfinjer enlfigt följande: 

 

• Påverka den snabba tfillväxten av staden tfill en mer lfinjär form ge-

nom fintegratfion av vägnätet, kollektfivtraffik och markanvändnfing 

• Sprfida ut det centrala affärsdfistrfiktet och skydda dess hfistorfiska 

centrum 

• Styra snarare än hfindra befolknfingstfillväxt 

• Sörja för ekonomfiskt stöd för stadsutvecklfing 

• Understödja större rörlfighet genom förbättrad finfrastruktur  

 

Stöd-  och  expertfunktfionen  IPPUC59 skapades  som  en resurs  dfirekt  under 

borgmästaren och sfidoordnad den ordfinarfie förvaltnfingen redan 1965. Syf-

tet var att denna teknfiska organfisatfion skulle stödja genomförandet av mas-

terplanen. IPPUC bemannades med arkfitekter, fingenjörer, jurfister, socfiolo-

ger och utbfildare. Experterna bfidrog med erfarenheter från en mängd län-

der och rekryterades utfifrån kompetens. IPPUC hade en frfistående roll och 

kunde utveckla förslag och projekt för att utveckla en storstad utan det van-

lfiga problemet med polfiskt gnabb.  

 

Vfi  kommer  tfillbaka  tfill  Curfitfiba  som  det  goda  exemplet  fi  kapfitel  3  när  vfi 

reflekterar över BRT fi svensk kontext. 

 

 

                                                

59 IPPUC = Instfituto de Pesqufisa e Planejamento Urbano de Curfitfiba da Prefefitura Munficfipal de 

Curfitfiba 
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Levande stad (Lfivfing cfity) som utgångpunkt för stadsutvecklfing 

De  två  forskarna  Seetham  Kallfidafikurfichfi  och  Belfinda  Yuen, båda  verk-

samma  på  Centre  for  Lfiveable  Cfitfies,  NUS  Global  Asfia  Instfitute,  Natfional 

Unfiversfity of Sfingapore, har som redaktörer samlat några forskare och gjort 

en  jämförelsestudfie  med  Sfingapore  som  utgångspunkt.  De  har  jämfört 

Sfingapore med andra städer fi framförallt Asfien och Australfien under tfiteln: 

Developfing  Lfivfing  Cfitfies: From  Analysfis  to  Actfion60.  Syftet  med  forsk-

nfingsstudfien var att reflektera krfing krfitfiska framgångsfaktorer vfid utveckl-

fing  av en  levande  stad. De  båda  forskarna  utgår  från  sfin  tolknfingsmodell 

med sex delområden. Dessa områden ffinns beskrfivna fi var sfitt kapfitel:  

 

Konkurrenskraft: Det är en krfitfisk framgångsfaktor som tfillväxtmotor för en 

natfion. Lokala polfitfikers löften och engagemang är avgörande för att städer 

ska kunna bfibehålla uthållfig konkurrenskraft.  

Infrastuktur: Infrastruktur fi form av ett bastjänsteutbud måste vara effektfiv, 

motståndskraftfig (resfilfient) och prfisvärd för att vara konkurrenskraftfig. 

Transporter och kommunfikatfioner: Transporter är utgångspunkt för rörlfig-

het (mobfilfity) och måste vara tfillförlfitlfiga och säkra för att städer ska fungera 

effektfivt.  

Informatfion: Informatfion  är en nyckelfaktor för good governance, en nöd-

vändfighet för framgångsrfik utvecklfing fi städer.    

Mfiljö: Levande  mfiljö  genom  lfivskvalfitet,  öppna  landytor  och  ren  luft  är 

centralt. Det gör städer levande och hållbara.   

Byggnader: Tfillgång tfill  lämplfiga och prfisvärda byggområden  och  effektfivt 

användande av landytor för boende är en nyckelfaktor för levande städer.  

 

Kapfitlet krfing finfrastruktur handlar om finnovatfioner för motstånds-

kraftfig och flexfibel finfrastruktur fi städer Resfilfient finfrastructure cfi-

tfies:61  

• En stad med förnyelsebar energfi (sträva efter förnyelsebara energfi-

källor) 

• En klfimatneutral stad (specfiellt för transporter och byggnader) 

• En stad med dfistrfibuerade teknfiska tjänster (elektrficfitet, vatten och 

avloppsvatten)   

• En stad med bfiologfisk mångfald (lokal produktfion av energfi, mat och 

materfial, green finfrastructure) 

                                                

60 Kallfidafikurfichfi and Yuen, 2010 
61 Newman, 2010 

41



 
 

• En stad med eco-effektfivfitet (slutna system, closed-loop system) 

• En stad för platsens betydelse (lokala ekonomfier) 

• En stad med hållbara transporter (skapa en attraktfiv och energfieffek-

tfiv kollektfivtraffik som alternatfiv tfill bfilen) 

 

Professor Peter Newman, som vfi nämnde fi finlednfingskapfitlet, bygger 

ovanstående kapfitel på en tfidfigare bok som han utvecklat tfillsammans 

med två andra forskarkollegor. Den boken handlar om resfilfienta stä-

der62 och utmanfingen att bryta dagens oljeberoende (peak ofil) och 

utmanfingen krfing klfimatförändrfingen. I boken ägnar författarna ett 

helt kapfitel åt motståndskraftfiga (resfilfienta) transportlösnfingar som 

ett hopp för städer:63 De talar där om en vfisfion bestående av sju ele-

ment för mer motståndskraftfiga och flexfibla transportlösnfingar. 

• Ett traffiksystem som är snabbare än bfiltraffiken fi alla vfiktfiga traffik-

korrfidorer 

• Lfivsduglfiga centra (vfiable centers) längs korrfidorerna med tfillräcklfig 

täthet för att möjlfiggöra ett bra transportsystem 

• Gångbara områden och cykelvägar med god tfillgänglfighet för ficke-

motorfiserade transportslag, särskfilt fi dessa centra 

• Tjänsteutbud och bytespunkter med tfillgänglfighet under större delen 

av dygnet utan större tfidsspfillan 

• Fasa ut motorvägar och finför bfiltullar som återfinvesteras fi kollektfiv-

traffiksatsnfingar, gång-/cykelfinfrastruktur och traffikdämpande åt-

gärder 

• Kontfinuerlfiga förbättrfingar av fordonens motorer för att säkerställa 

reducerfing av emfissfioner, buller och bränsleförbruknfing och särskfild 

satsnfing på elektrficfitetsdrfivna fordon 

• Regfional och lokal styrnfing (governance) som möjlfiggör finförande av 

vfisfionära gröna transportplaner och ffinansfierfingslösnfingar 

 

Författarnas slutsats är att motståndskraftfiga (resfilfienta) transporter fi stä-

der behöver vfisfioner för transformatfiv förändrfing. Vfisfioner är nödvändfiga 

för att bryta oljeberoendet och klfimatförändrfingen, för att bryta bfilberoen-

det och gå mot förnyelsebar energfiförbruknfing. Det krävs starka, vfisfionära 

polfitfiska  ledare  som förmår överbrygga  olfika  barrfiärer  och  stötta  och  för-

                                                

62 Newman et al., 2009 
63 Ibfid. sfid. 86-111 
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verklfiga vfisfionerna krfing hållbara transporter. Författarna nämner två stä-

der som de tycker utgör föredömen: Portland fi USA och Perth fi Australfien. 

Båda dessa städer har satsat på ett kapacfitetsstarkt, lokalt transportsystem 

som  också  byggts  ut  regfionalt,  de  har satsat  på  gång  och  cykel  fi lokala 

centra  och de har  en  stark  regfional  och  lokal  polfitfisk  styrnfing. Både  Port-

land och Perth har den flernfivåstyrnfing som behövs för att åstadkomma en 

transformatfiv radfikal förändrfing och en uthållfig ffinansfierfing.64 Författarna 

konstaterar att förändrfing finte prfimärt handlar om teknologfi. Den nödvän-

dfiga teknologfin menar författarna kommer att kunna knytas tfill om staden 

kan utveckla ett samhälle (communfity) som bygger på hopp och som kom-

mer att ta sfig an denna förändrfing bygd på tfillfit och ett starkt polfitfiskt åta-

gande (commfitment). Författarna refererar fi detta sammanhang tfill kultur 

och därvfid också tfill Robert Putnams forsknfing krfing socfialt kapfital65.  

 

Resfilfiens är  kopplat  tfill  hållbarhet  finom  naturens  gränser66. Stockholms 

Resfilfient  Centre,  som  är  en  del  av  Stockholms  Unfiversfitet,  är  ett  världsle-

dande tvärvetenskaplfigt center för forsknfing krfing socfial-ekologfiska system 

där männfiska och natur studeras som en fintegrerad helhet.67 I en fintrodukt-

fionsskrfift om centret förklaras begreppet resfilfiens lfite djupare än vad vfi hfit-

tfills gjort fi detta kapfitel. 

 

Resfilfiens är kapacfiteten hos ett system, vare sfig det är skog, en stad eller en 

ekonomfi,  att  hantera  förändrfingar  och  fortsätta  att  utvecklas.  Det  handlar 

alltså  om  både  motståndskraft  och  anpassnfingsförmåga  samt om förmågan 

att vända chocker och störnfingar, som en ffinanskrfis eller klfimatförändrfing-

ar, tfill möjlfigheter tfill förnyelse och finnovatfivt tänkande. Resfilfienstänkande 

omfattar lärande, mångfald och framför allt finsfikten att männfiskor och natur 

är  så  pass  starkt  kopplade  att  de  bör  uppfattas  som  ett  helt  sammanvävt 

socfial-ekologfiskt system.68 

 

Begreppen green  urbanfism  och low  carbon  cfitfies är  också kopplade tfill 

resfilfienta städer. Forskaren och arkfitekten Steffen Lehmann69 är författare 

och redaktör för samlfingsverket: Low Carbon Cfitfies: Transformfing urban 

                                                

64 Newman et al., 2009, sfid. 110-111 
65 Ibfid. sfid. 85 
66 Rockström och Klum, 2015 
67 Stockholm Resfilfience Centre, Introduktfionsskrfift 
68 Ibfid. sfid. 3 
69 Foundfing Dfirector of the Zero Waste Research Centre for Sustafinable Desfign and Behavfiour at 

the Unfiversfity of South Australfia 
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systems70.  Samlfingsverket  handlar  om  hur  ett  mer  holfistfiskt  hållbarhets-

tänkande  kopplat  tfill  en  systematfisk  och  proaktfiv  transformatfiv stadsut-

vecklfing  (spatfial  plannfing  and  urban  desfign)  kan  möjlfiggöra low  carbon 

cfitfies. Professor  Jeff  Kenworthy  fi Perth,  Australfien  ger där en  översfikt  av 

trender som  kan  ses fi städers  strävan  efter  att  skapa low  carbon  cfitfies71. 

Han  jämför  en  mängd  olfika  data  (krfing  stadens utformnfing,  vägar,  finfra-

struktur  och  prfivatbfilfism  samt  kollektfivtraffikens  finfrastruktur,  servficeut-

bud, användnfing och utförande) för 1995/1996 med samma data tfio år se-

nare; 2005/2006.  Jämförelsen  sker  fi  33  städer  globalt:  USA  (10  städer), 

Canada  (5  städer),  Australfien  (4  städer),  Europa  (12  städer)  och  Asfien  (2 

städer,  Hong  Kong  och  Sfingapore).  De  städer  som  är  mfinst  beroende  av 

prfivatbfilfism och har den bästa utvecklfingen krfing low carbon är Hong-Kong 

och Sfingapore. Städerna fi Australfien och Nordamerfika har låg densfitet och 

ett stort beroende av prfivatbfilfism. Alla 33 städer vfisar på förbättrfingar, men 

det ffinns två trender som går fi motsatt rfiktnfing: bfilanvändnfing och att ar-

betsplatser har koncentrerats tfill centrala affärsdfistrfikt. 

 

I  slutkapfitlet  kommer  Lehmann  med  ett  eget  kapfitel  tfillsammans  med  en 

forskarkollega. Det kan ses som ett sammanfattande kapfitel krfing low car-

bon  cfitfies där  författarna blfickar  framåt  och pekar  ut 

Asfien/Stfillahavsregfionen som ett gynnsamt område för utvecklfing av green 

urbanfism72.  De pekar  på  att  klfimatförändrfing  och  den  kontfinuerlfiga  be-

folknfingsutvecklfingen är utmanfingar som delas av alla fi regfionen och som 

även är globala. Som en konsekvens av dessa utmanfingar ffinns det ett be-

hov av prfincfiper  för  stadsplanerfing  som  genererar socfial  rättvfisa, mfiljö-

mässfig hållbarhet och ekonomfisk välfärd för städer fi regfionen. De talar om 

behovet av ett paradfigmskfifte som går längre än att bryta bfilen som norm. 

Asfien och Stfillahavsregfionen går mot ett allt varmare klfimat samtfidfigt som 

det pågår en snabb tfillväxt fi flera av regfionens städer. Det ffinns också stora 

socfiala  problem  fi  dessa  städer pga.  kulturella  konflfikter  mellan  tradfitfion, 

modernfitet och globalfiserfing. Författarna talar om behovet av en ny urban 

plannfing paradfigm som prfiorfiterar low carbon prfincfipals. Det motverkar 

vad  författarna  kallar dfisaster  resfilfience  och  prfiorfiterar  fistället green 

urbanfism och eco effficfiency73.  

 

                                                

70 Lehmann, 2015 
71 Kenworthy, 2015 
72 Lehmann and Thornton, 2015 
73 Ibfid. sfid. 401 
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Prfincfiper  för green  urbanfism  handlar  om  följande  områden  enlfigt  förfat-

tarna: socfiala/kulturella kännetecken där t ex hälsa, välmående, utbfildnfing, 

governance  och  ledarskap  ffinns  med;  stadsplanerfing  och  transporter;  vat-

ten och bfiologfisk mångfald; samt energfi och materfialval74. Kapfitlet avslutas 

med att sammanfatta ett antal aktfivfiteter för att uppnå det paradfigmskfifte, 

som enlfigt författarna kan leda tfill en mer hållbar och low carbon stad75. 

 

1. Kultur och ledarskap är vfiktfigare än teknologfi 

2. Säkerställa good governance finkluderande kunskapsutveckl-

fing (skfill) och uppbyggnad av kapacfitet för genomförande 

3. Mäta uppnådda mål: sätta mål och tfidsplaner och följa upp 

dem 

4. Skapa polficy ramverk som verkar på flera nfivåer (multfi-level) 

och över olfika sektorer (cross-sectoral) 

5. Dela kunskap, finformatfion och erfarenhet fi finterna och exter-

na nätverk 

6. Involvera fintressenter (stakeholders) 

 

Den  kanadensfiska  journalfisten Charles  Montgomery  vfidareutvecklar  be-

greppen resfilfient  cfity och resfilfient  transport  på  ett  delvfis  annat  sätt  fi  sfin 

bok Happy Cfity76. Boken handlar om hur en ny stadsutvecklfing på männfi-

skans vfillkor kan starta en transformatfiv förändrfing som blfir början tfill ett 

nytt sorts samhälle.  Montgomerys använder sfig av berättelsen som metod 

och  startar med borgmästaren Enrfique  Peñalosa  fi  7  mfiljonersstaden  Bo-

gotá. Peñalosas vfisfion är att bryta våldspfiralen fi Bogotá och skapa ett nytt 

samhälle.  Kollektfivtraffik användes  som  ett  verktyg  för  radfikal  förändrfing. 

Den prfivata bfilfismen har fått ge vfika för satsnfingar på cyklfing och kollektfiv-

traffik. Förändrfingen  hade  demokratfiska förtecken.  Den  skapade nytta  för 

det stora flertalet finnevånare fi staden och finte fi första hand för de mer prfi-

vfilfigfierade fi samhället. Berättelsen om Bogotá handlar också alla svårfighet-

er med  att  bryta  bfilen  som  norm.  Stadens BRT-system,  TransMfilenfio,  har 

blfivfit ett föredöme för många mfiljonstäder, finte mfinst fi tfillväxtregfioner.  

 

Enrfique Peñalosa var keynote speaker den 28 oktober 2014 på Persontraffik 

2014 vfid Älvsjömässan fi Stockholm. Vfi kommer tfillbaka tfill honom fi kapfitel 

3. Vfi kommer att behandla hans värderfingsdrfivna budskap om urbanfism, 

som  bygger  på  hållbarhet,  lfivskvalfitet  och  männfiskors  lfika  värde.  Vfi  ska 

                                                

74 Lehmann and Thornton, 2015. sfid. 402 
75 Ibfid. sfid. 414-416 
76 Montgomery, 2013 
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också  se  på hur  skapandet av  starka  BRT-stråk,  cykelstråk  och  offentlfiga 

rum  för  cykel  och  gång  har  blfivfit  möjlfiggörare  för  en  levande  och  hållbar 

stad. 

 

Nu åter tfill boken Happy Cfity. Montgomery vfisar hur utvecklfingen har lett 

tfill  att städer har förlorat sfitt centrum,  något  som  är  särskfilt  tydlfigt  fi  nor-

damerfikanska  städer.  Han lyfter  fram berättelser  om  eldsjälar  som  vfill 

skapa en nytt levande centrum, men som möter motstånd mot förändrfing-

en.  Motståndet  ffinns  finbyggt både  fi  attfityder  och  fi  olfika regelverk  som  ut-

vecklats med bfilen som norm. Detta har lett tfill att de olfika funktfionerna fi 

staden  har  blfivfit  separerade  från  varandra.  Den  mfix  av  arbetslfiv,  stadslfiv 

och  boende som  är  kännetecknande  för  en  levande  stad har  slagfits  fisär. 

Montgomery finspfireras mycket av den danske arkfitekten Jan Gehls tanke-

gångar77 om att bygga en stad för männfiskor, där cykel har en vfiktfig funkt-

fion  och  där  den  allmänna  platsen  återupprättas.  Montgomery  lyfter  upp 

Vancouver som ett bra exempel på hur famfiljer nu flyttar tfillbaka fin tfill sta-

den från förorterna, för att komma bort från det daglfiga bfilpendlandet och 

blfi en naturlfig del av staden. Han vfill återupprätta balansen fi lfivet för män-

nfiskan  och  återskapa en  granngemenskap  fi  en  hållbar  stad  (resfilfient  cfity). 

Hans slutord är:  

 

We bufild the happy cfity by lfivfing fit.78  

 

 

Mobfilt lfiv  

En levande stad präglas av ett mobfilt lfiv. En ny typ av rörlfighet har skapats 

genom  ny  teknfik  med  ständfig  uppkopplfing;  mobfiltelefonen,  finternet  och 

den smarta telefonen. Socfiologfiprofessorn John Urry och hans kollega har fi 

boken Mobfile  Lfives79  tfillsammans  analyserat  och  reflekterat  krfing  vad  det 

kan finnebära för den moderna männfiskan att leva ett mobfilt lfiv fi en urban 

mfiljö. Författarna menar att de nya möjlfigheterna också har ett prfis för den 

moderna  männfiskan.  Det  mobfila  lfivet  har medfört ett  ökat  resande  fi  ett 

samhälle som fortsatt bygger på konsumtfion och oljeberoende. Författarna 

reflekterar  över konsekvenserna  av  det  mobfila  lfivet.  De  skfissar  på fyra 

framtfidsscenarfier och de motrörelser dessa rfiktnfingar kan skapa.    

 

                                                

77 Gehls tankevärld kommer senare fi kapfitlet 
78 Montgomery, 2013, sfid. 328 
79 Ellfiott and Urry, 2010 
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Perpetual  motfion: Det  första  scenarfiot är  en  fortsättnfing  på  den  finslagna 

vägen, med ännu mer rörlfighet som följd. Det är ett samhälle som präglas av 

en hypermobfilfitet som ökar de socfiala klyftorna. Den ständfiga uppkopplfing-

en kan också skapa stress på findfivfidnfivå. 

Local  sustafinabfilfity: Många  företrädare  för  mfiljön  förespråkar  ett  mer 

hållbart  närsamhälle.  Det andra  scenarfiot  finnebär  ett skfifte  fi  lfivsstfil  som 

bygger på lokalsamhällen och småskalfighet, med transportsystem där bfil er-

sätts med andra transportslag. 

Regfional warlordfism: Det tredje scenarfiot finnebär att brfisten på olja, gas 

och vatten kan skapa lokala krfig och naturkatastrofer. Infrastruktur kollap-

sar. Regfionala spännfingar ökar. 

Dfigfital  networks: Nylfiberala doktrfiner  talar för  ett  fjärde  scenarfio,  där 

teknfiksprång kan skapa ett grönare samhälle.  

 

Samtlfiga  scenarfier  finnebär  genomgrfipande  påverkan  på  männfiskors  lfiv 

(human  lfives), på demokratfin  och på det  socfiala  lfivet,  enlfigt  författarna. 

Männfiskan  står  finför  ett  val  för  framtfiden. Ska  utvecklfingen  mot mobfile 

lfives bara accepteras, eller kommer mänsklfigheten att  gå  mot  en  katastrof 

vad gäller klfimatet och tfillgången tfill ändlfiga resurser?  Mänsklfigheten står 

finför multfipla val, enlfigt författarna. 

 

 

Städer för männfiskor 

Arkfitekten och professor emerfitus Jan Gehl talar om städer för männfiskor. 

Han  menar  att  det som  bygger  en  stad är  lfiv  (lfife),  utrymme  (space)  och 

byggnader  (bufildfings),  fi  den  ordnfingen80.  Gehl  representerar  ett  tänkande 

som  kan  ge  finspfiratfion  tfill  en  alternatfiv  dfiskurs  tfill  bfilen  som  norm. Lord 

Rfichard Rogers skrfiver fi förordet tfill Gehls (2010) om Jan Gehls finsfikt och 

förmåga att läsa  staden  och  dess  männfiskor, där den  kompakta  staden  är 

uppbyggd runt kollektfivtraffik, cykel och gång: 

 

… Städer – precfis som böcker – kan läsas, och Jan Gehls förstår dess språk. 

Gatorna,  trottoarerna,  torgen,  och  parkerna  är  stadens  grammatfik;  de  ger 

struktur som möjlfiggör att städer blfir levande …81  

 

Gehl menar att det ända sedan medeltfiden fram tfill 1960, har varfit en själv-

klarhet att städer var byggda för männfiskor. Över hela världen utvecklades 

städerna genom århundraden med hjälp av generatfioners erfarenhet. Lfivet fi 

                                                

80 Gehl, 2010 
81 Ibfid. sfid. IX 
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staden var en vfital del av denna erfarenhet och det sågs som en självklarhet 

att städer var byggda för männfiskor.82 

Under  de  påföljande  50  åren skedde en dramatfisk  förändrfing av  sättet  att 

planera och utveckla städer.  

 

Gehl menar att perspektfivet staden för männfiskor gfick förlorat när det mo-

derna  lfivet slog  figenom  på  1960-talet,  med  vfisfionen  att se  staden  som  en 

maskfin. En ny grupp planerare kom fin, nämlfigen traffikplanerarna. I sam-

band  med  bfilens  fintåg  på  60-talet  förändrades  sättet  att  planera  och  ut-

veckla städer:  

 

Varken  stadsplanerarna  eller  traffikplanerarna prfiorfiterade stadsutrymmet 

och  stadslfivet  högt  och  under  ett  antal  år  fanns  det  fingen  kunskap  om  hur 

stadens  fysfiska  strukturer  påverkade  männfiskor  beteende.  Den  drastfiska 

konsekvensen uppdagades  finte  förrän  senare beträffande denna  typ  av  pla-

nerfing gällande männfiskors användnfing av staden.83 

 

Gehl menar att det ffinns mer kunskap fidag och pekar på uppkomsten av en 

alternatfiv dfiskurs. Det är nu allmänt accepterat att stadslfiv och männfiskors 

betydelse fi stadsutrymmet har en nyckelroll vfid planerfing av städer och nya 

områden.  Det  är  finte  bara  det  att  denna  sektor  har  blfivfit eftersatt under 

många  år.    Ny  kunskap  vfisar  att  hänsyn  tfill  männfiskor  fi  stadsplanerfingen 

spelar en nyckelroll för  att  uppnå  mer  levande,  säkra,  hållbara  och  hälso-

samma städer. Detta är faktorer som har vfisat sfig vara krfitfiska egenskaper 

för 2000-talets städer.84 

 

I Gehl & Svarre (2013) ger författarna en förståelse för hur teknfiker för att 

studera  städer  kan  tjäna  som  verktyg  för  att  utveckla mer  levande,  säkra, 

hållbara och hälsosamma städer85. Det vfiktfigaste exemplet är från Gehls och 

Svarres  hemmastad  Köpenhamn.  Det har  egentlfigen  finte  skett  några  radfi-

kala  förändrfingar  fi  stadens  centrala  delar vad  gäller uppbyggnad  av  gator 

sedan medeltfiden. Men det har skett en del medvetna förändrfingar av an-

vändandet av de 2–3 % av ytan som utgör det offentlfiga utrymmet. Under 

en perfiod av 40 år har parkerfingar omvandlats tfill utrymme för männfiskor 

och tfill cykelvägar. Det var Gehl som var arkfitekt bakom shoppfing- och gå-

gatan Ströget, som tfillkom redan 1962.  

                                                

82 Gehl, 2010, sfid X 
83 Ibfid. 
84 Ibfid. sfid. X - XI 
85 Publfic Lfife studfies fin practfice, Gehl and Svarre, 2013, sfid. 125-159 
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En annan stad som har förändrats och som Gehl varfit med och påverkat är 

Melbourne.  Där  har  på  tjugo  år  skett  en  dramatfisk  förändrfing.  Männfiskor 

har flyttat fin fi stadens centrum, stadsutrymmet har öppnats upp och åter-

skapats för männfiskor, med bland annat många kaféer. 1982 fanns 204 hus 

för  boende  och  två  utomhuskaféer. År 2002  var antalet  6 958  hus  för  bo-

ende och 386 utomhuskaféer fi stadens centrum. Männfiskor har gjorts syn-

lfiga och prfiorfiterats fi stadsplanerfingen.  

 

Den  mest  radfikala  förändrfingen  som  Gehls  arkfitektkontor  har medverkat 

tfill är utvecklfingen fi New York, där gatuutrymmen har omvandlats tfill bfil-

frfia zoner. Det har skett genom en medveten polfitfisk vfilja. 2008 presente-

rade staden  New  York  en gatuvfisfion; World Class Streets.  Borgmästaren 

Mfichel  Bloomberg  lanserade  en  strategfisk  plan 2007; PlaNYC  2030  - A 

Greener,  Greater  New  York. Den  handlar  om  att  förbättra  stadsgatorna, 

mfinska det prfivata bfilåkandet fi gatuutrymmet och tänka annorlunda krfing 

öppna  ytor  för  männfiskor.  Den mest  spektakulära  omvandlfingen skedde  fi 

Tfimes Square, där tfidfigare 89 % av utrymmet var tfill för bfilar och 11 % av 

utrymmet för gående. Stora delar av utrymmet omvandlades tfill bfilfrfi zon. 

Rent  praktfiskt  skedde  omställnfingen över  en  natt, men den föregficks  av 

omfattande kommunfikatfionskampanjer.  New  York  skapade 322  kfilometer 

cykelvägar  mellan  junfi  2007  tfill  november  2009,  som  ett  led  fi  att  mfinska 

bfilens domfinans fi stadsrummet. Gehl har även stöttat andra städer som vfill 

skapa  städer  för  männfiskor. Några  exempel är Sydney  fi  Australfien,  San 

Fransfisco fi USA, Kapstaden fi Sydafrfika och London fi Storbrfitannfien.  

 

I boken Tactfical Urbanfism ger författarna Mfike Lydon och Antony Garcfia 

några  jordnära  exempel  på  hur  en  stad  kan  förändras  genom  kortsfiktfiga 

finsatser, som ger långsfiktfiga effekter. Vad är tactfical urbanfism?  Författar-

na vfisar tre praktfiska tfillämpnfingar: 

 

• Förändrfing som finfitfieras av medborgare för att skapa upp-

märksamhet och bryta mot konventfionella lösnfingar fi stads-

rummet 

• Ett verktyg för stadens lednfing, utvecklfingsansvarfiga eller 

NGOs för att engagera allmänheten för en förändrfing 

• Ett temporärt gestaltnfingsprojekt som skapar medvetenhet 

och acceptans finnan långsfiktfiga finvesterfingar görs.86 

                                                

86 Lydon and Garcfia, 2015, sfid. 12 
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En av berättelserna är just omvandlfingen av Manhattan, som är exempel på 

ett mycket väl förberett vfisfionsstyrt projekt, men som fi medborgarnas ögon 

var  ett gestaltnfingsprojekt.   Författarna  ser  finte Tactfical  Urbanfism som 

någon fisolerad företeelse, utan som ett konkret verktyg för att skapa finsfikt 

och  medvetenhet om förändrfing,  fi  finteraktfion  med  medborgare  och  andra 

fintressenter. Det vfiktfiga är att det verktyget sätts fin fi ett verklfigt samman-

hang  för  att  blfi  begrfiplfigt. Medborgare  vfill  vara  finvolverade  fi  förändrfing 

(co-develop) för att skapa öppna rum fi städer för männfiskor. 

  

 

BRT som möjlfiggörare för levande städer 

BRT eller Spårvagn var ett tema fi Enqufists analys fi samband med 

eventet Nobfina 100 år87. Här återges röster från de fem workshops 

som gjordes under eventet. Temat ffinns också beskrfivet fi kapfitel 8 fi 

Enqufist och Johnson (2013)88. 

BRT kontra spårvagn: Slaget står finte fi första hand mellan buss och spår-

vagn utan mellan kollektfivtraffik och det findfivfiduella åkandet fi bfil, men jäm-

förelsen mellan traffikslagen måste ske på samma vfillkor. 

 

Och det är ju den här fintressanta trenden då, de säger att det är 100 nya stä-

der  med  spårvagnar,  men  det  är  150  nya  städer  med  bussystem  fi  världen, 

under samma tfidsperfiod. 

Grunden  lfigger  fi  analysen  som  görs  …  framför  allt  vad  gäller  reseunderlag 

och vfilken kapacfitet som behövs. Det är det som är avgörande. 

Istanbul valde BRT-systemet av polfitfiska skäl. De vfille ha anslutnfingar mel-

lan sfina stomlfinjer. Den första fidén var spårvagn, men det var för dyrt. 

Den grundläggande fidén är att ta fördel av bussens enkelhet och flexfibfilfitet fi 

systemet (att du kan åka vart du vfill) samt att också väga fin de fördelar som 

ffinns med spårvagn vad gäller fimage. 

Jo, för när du tar en spårvagn så är du tvungen att göra det så bra som man 

gör det. Och varför kan man finte göra det lfika bra, när vfi har buss? 

 

I kapfitel 11 fi Enqufist och Johnson (2013) används samma tema för en etfisk 

analys av de sex kollektfivtraffiksystem, eller kollektfivtraffikvärdenätverk som 

undersöks fi den studfien. Här återges delar av den analysen89. 

                                                

87 Nobfina, 2011 
88 Enqufist och Johnson, 2013, sfid. 228 
89 Ibfid. sfid. 300 
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Skånetraffikens  Superbusslfinje  fi  Malmö  med  Nobfina  som  traffikföretag  med 

start 2014 och vfisfionen krfing Karlstadsstråket med målbfild start 2018 är två 

konkreta exempel som lyfts fram från de sex kollektfivtraffiknätverken fi våra 

fallstudfier.  Tankemässfigt  låg  Helsfingborgstraffiken  väl  framme  för  en  tfidfig 

BRT-lösnfing  fi  Helsfingborgs  centrum,  men  Helsfingborgs  kommun gled bort 

från  sfin  stadsvfisfion  tfill  en  bussvfisfion  som  finte  heller  den  har  förverklfigats 

fullt  ut.  Det  ffinns  många  goda  exempel  utomlands  där  trängselproblematfi-

ken är större än fi Sverfige där svenska företag som Volvo och Scanfia lfigger fi 

frontlfinjen  för  smarta  BRT-lösnfingar.  … Framkomlfighet/prfiorfiterad  kollek-

tfivtraffik  är  själva  fundamentet  för  en  BRT-lösnfing.  Med  en  ökad  trängsel-

problematfik  även  fi  svensk  kontext,  finte  mfinst  fi  storstadsområdena,  är det 

förvånande  att  så  få  fullskalfiga  exempel  ffinns.  När  trängsel  blfir  ett  allt  för 

stort  problem  kommer  tfidsfaktorn  och  begränsade  finvesterfings- och  drfift-

kostnadsmedel att avgöra vfilka lösnfingar som väljs. Vfisfionen för Malmös su-

perbusslfinje  är  spårvagn,  men  fi  väntan  att  komma  upp  fi  de  volymerna  och 

lösa dagens kapacfitetsproblem så görs en BRT finspfirerad lösnfing.  

 

BRT torde vara en vfiktfig möjlfiggörare fi svensk kontext, där majorfiteten av 

all  busstraffik  fidag  är  oprfiorfiterad  och  trängs  tfillsammans med  en växande 

bfiltraffik., Med  BRT kan  man  uppnå mer  buss  för  pengarna men  också 

skapa  en  snabbare  busstraffik.  Skånetraffiken  talar  fi  sfitt  traffikförsörjnfings-

program om  att  regfionens  aktörer  tfillsammans  behöver  höja  bussens  sta-

tus90.  BRT-finspfirerade  lösnfingar  fi  en  svensk  kontext kan  vara  en sådan 

möjlfighet. Vfi återkommer fi kapfitel 3 för att se på möjlfigheterna med BRT fi 

en svensk kontext, men först vfill vfi se närmare på forsknfingens syn på BRT.  

 

Professor Davfid Henscher och hans kollegor har följt utvecklfingen av BRT 

(Bus  Rapfid Transfit  Systems)  på  global  nfivå  fi  flera  decennfier. Hans  forsk-

nfingsgrupp kallas Instfitute of Transport and Logfistfics Studfies och är del av 

The  Unfiversfity  of  Sydney  Busfiness  School  vfid  The  Unfiversfity  of  Sydney  fi 

Australfien. I boken Handbook of Sustafinable Travel91 bfidrar Henscher och 

två  av  hans  forskarkollegor  med  ett  kapfitel  krfing  vad  de  betecknar som 

högkvalfitatfiv  kollektfivtraffik  med  hjälp  av  BRT-systemlösnfingar92.  Tfiteln 

lyder Hfigh  Qualfity  Publfic  Transport:  Gafinfing  Acceptance  of  Bus  Rapfid 

Transfit  Systems.  Volvo Foundatfion  har  delffinansfierat den undersöknfing 

som kapfitlet bygger på. Undersöknfingen ger ett bfidrag tfill forsknfingsfrågan 

                                                

90 Se kapfitel 5 fi Enqufist och Johnson, 2013 
91 Gärlfing et al., 2013 
92 Henscher et al., 2013  
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How to deal wfith complexfity fi forsknfingsprogrammet krfing Future Urban 

Transport (FUT).  

 

Kapfitlet börjar fi fintroduktfionen med en utmanande krfitfik och problematfi-

serfing krfing vanlfiga traffiklösnfingar fi större städer. 

 

Större städer fortsätter att växa av en rad skäl, vfilket leder tfill traffikproblem 

av en omfattnfing som finte skådats tfidfigare. Angreppssättet predfict and pro-

vfide som är vanlfigt fi urban transport plannfing, föreslår att bygga mer vägar, 

parallellt med att aktfivt motverka road prficfing reformer. Detta angreppssätt 

bfidrar finte tfill långsfiktfig hållbarhet fi staden, vfilket är nödvändfigt för att sä-

kerställa  ekonomfisk  effektfivfitet  och  rättvfisemål  (dfistrfibuted  justfice 

objectfives) 93. 

 

Trenden  vad  gäller  traffiklösnfingar  enlfigt  författarna  är  att  gå  fifrån enkla 

modala  system,  mot multfi-modala  lösnfingar.  Författarna  frågar  sfig  om  ett 

BRT-system kan leverera lfika bra resultat fi alla aspekter som ett spårbundet 

system? Ffinansfierfing är en trång sektor och stadens styre måste kunna vfisa 

att de får ut så mycket värde för pengarna som möjlfigt. Det är denna fråge-

ställnfing som  utgör  utgångspunkten  för  undersöknfingen. Författarna  an-

vänder sfig av BRT scorfing standards från BRT Standard Commfittee. Det är 

endast full  BRT  som  kan  nå  högsta  standard,  d  v s  ett  system  som  är  fullt 

fintegrerat. Det ffinns vfiktfiga lärdomar att hämta från beffintlfiga BRT-system, 

menar författarna. Den största effektfivfitetsvfinsten med ett BRT-system ut-

görs  finte  av  själva  bussen  och  dess  desfign, utan  uppstår fi  busskorrfidoren 

och genom den prfiorfiterade framkomlfigheten. 

 

Att ta  beslut  om  ett BRT-system  och  att  fimplementera  det  är  en  komplex 

process. Forskarna har fidentfiffierat ett flertal problem och utmanfingar:94 

 

• Att fimplementera ett BRT-system är en lärprocess 

• Polfitfiskt  stöd  är  en  nödvändfighet  för att utveckla en  BRT-fidé. Spår-

bundna lösnfingar kan blfi favorfiserade av känslomässfiga och fideologfiska 

skäl. 

• Beslutsprocessen  att  finfitfiera  ett  BRT-system  kan endera ske top-down 

vfilket är vanlfigast, eller bottom-up vfilket är mer sällan förekommande.  

• De  flesta  BRT-system fimplementeras  baserat  på  att  det  bedöms  ge mer 

värde för pengarna än konkurrerande alternatfiv.  

                                                

93 Henscher et al., 2013, sfid. 257 
94 Ibfid. sfid. 270-272 
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• Eftersom  BRT-system fimplementeras finom  ramen  för  ett  exfisterande 

transportsystem blfir utmanfingen att fintegrera det nya och det gamla sy-

stemet. Det är därför vanlfigast att exfisterande operatörer också finvolve-

ras  fi  det  nya  systemet.  Det  ska  dock  uppmärksammas  att det  kan med-

föra en fördyrfing om utvecklfingsarbetet finte sker fi konkurrens.  

• Att skapa ett helt fintegrerat system har vfisat sfig vfiktfigt för användarna. 

• Även  om  BRT  är bfillfigare  att  fimplementera än  ett  LRT-system  så  är  en 

fullvärdfig BRT-lösnfing fortfarande kostsam.  

• Den  vfiktfigaste  och  kanske  mest förbfisedda aspekten vfid fimplemente-

rfingen av ett BRT-system är att bygga ett starkt varumärke krfing det nya 

systemet, fi syfte att attrahera nya användare som går över från bfilen.  

 

Henscher  och  hans  två  forskarkollegor  vfisar  på  debatten  mellan  buss  och 

spårbundna  lösnfingar.95 I  debatten ffinns  en  hfistorfisk preferens för  spår-

bunden traffik och motsvarande negatfiva uppfattnfingar om buss fi en mfixad 

traffiksfituatfion. Bussen  drabbas  av  försenfingar  och  traffikstocknfingar  och 

har  relatfivt  sett  lfiten  kapacfitet  sett  utfifrån  själva fordonen.  Den  vfiktfigaste 

lärdomen  från  de  mest  lyckade beffintlfiga  och  nya BRT-systemen,  menar 

författarna, är deras fintegratfion  och  nätverksmöjlfighet.  Det  är  finte  korrfi-

doren fi sfig själv som är det vfiktfigaste, utan det är nåbarheten fi hela nätver-

ket som är framgångsfaktorn. En annan fördel hos BRT-systemen är att de 

kan upprättas snabbt (mfindre än fem år). De kan därmed användas för att 

snabbt utvfidga  beffintlfiga  spårbundna  lösnfingar  tfill  en  låg  kapfitalkostnad. 

Det ffinns också numera flera exempel på att beslut har tagfits om finförande 

BRT-lösnfingar, utan att hänvfisa tfill en spårbunden lösnfing. En vanlfig syn-

punkt fi jämförelsen mellan BRT och LRT är att LRT kan ta flera passagerare 

än vad BRT kan. Men för användarna är det servfice-kapacfitet per tfidsenhet 

som är den vfiktfigaste faktorn finte kapacfitet per vagn.  

 

Författarnas  slutsats är  att  BRT  har  en  stor  potentfial och kan  konkurrera 

med ett LRT-system på alla punkter, dessutom tfill en lägre kostnad. 

 

BRT  har  en  stor  potentfial  som  ett  hållbart  transportsystem  med  hög  le-

veranskapacfitet avseende frekvens, regelbundenhet, nåbarhet och synlfighet, 

tfill en lägre kostnad jämfört med spårbundna system. Det skapar en attraktfiv 

värde-för-pengar-lösnfing  för  ett  helt  storstadsområde. Nyckeln tfill  fram-

gångsrfik utvecklfing  och  fimplementerfing  av  BRT-system lfigger  fi  lösnfingar 

som uppvfisar en kombfinatfion av desfign och hög prestanda 96. 

 

                                                

95 Henscher et al., 2013, sfid. 272-273 
96 Ibfid. sfid. 275 
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Kollektfivtraffik som en transformatfiv kraft för en levande och hållbar 

stad/regfion 

Ett  antal  områden har  behandlats  fi detta  kapfitel  fi  syfte  att  bygga  upp  ett 

teoretfiskt och konceptuellt ramverk: 

 

• Resurseffektfivfitet en vfiktfig komponent för lärprocessen 

• Programstyrt eller värderfingsdrfivet reform- och planarbete  

• Nätverkssamhällets framväxt 

• Tjänstelogfik och tjänstefinnovatfion 

• Framtfidens transporter för hållbar mobfilfitet 

• Kollektfivt lärande som modell för att utveckla och reformera 

staden 

• Levande stad (lfivfing cfity) som utgångpunkt för stadsutveckl-

fing 

• Mobfilt lfiv 

• Städer för männfiskor 

• BRT som möjlfiggörare för levande städer 

 

Det  är  en  utmanfing  att  knyta  fihop  detta  ramverk  tfill  en  enhetlfig  bfild. Ka-

pfitlets rubrfik Kollektfivtraffik som en transformatfiv kraft för en levande och 

hållbar stad/regfion ska  ses  om ett  tentatfivt  försök  att  sammanfatta  och 

ange en vfiljerfiktnfing åt förelfiggande forsknfingsstudfie. 

 

CTF/SAMOT talar  om transformatfive  servfices  som  ett  av  sfina  nya  forsk-

nfingsområden, vfilket handlar om en mer radfikal och transformatfiv föränd-

rfings-  och  tjänstefinnovatfionsprocess.  Det  stämmer  väl med  vår  utgångs-

punkt  att  lyfta  blficken  - från  enbart  kollektfivtraffik  -  tfill  utvecklfing  av  le-

vande städer. Well befing och hållbarhet är möjlfiga utvecklfingsområden för 

transformatfive servfices.97  Detta är två områden som lyfts fram som drfiv-

krafter  fi  förelfiggande  studfie.  Svensk  kollektfivtraffik  har  en  färdplan98,  men 

det  behövs  konkreta  åtgärder  av  mer  radfikala  slag  fi  de  svenska  storstads-

regfionerna  för  att  skapa  levande  och  attraktfiva städer och  samtfidfigt  möta 

de  stora  utmanfingarna  med  trängsel  och  mfiljöproblem. Här  ffinns  mycket 

att lära av proaktfiva städer utanför den svenska kontexten (vfilket kommer 

att  framgå  av  kapfitel  7).  Styrnfingsproblematfiken  krfing värdenätverk  eller 

                                                

97 Anderson et al., 2012 
98 Färdplan, 2013 
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servfice  eco systems  av  det  här  slaget är  en  extra  utmanfing99.  Den  gamla 

styrffilosoffin command and control fungerar finte för att stödja ett framväx-

ande nytt affärs-  och  samverkanslandskap,  vfilket  framgår  av  förelfiggande 

studfie.  Istället  handlar  det  fi  stor  utsträcknfing  om  polfitfiskt  mod.  Det krävs 

också tfillfit för att hålla fihop en stadsregfion. 

 

Bfilen som norm håller på att omprövas. Det ser vfi fi de traffikstrategfier som 

nu tas  fram  fi de  svenska storstadsområdena,  vfilket kommer  att  framgå  av 

kapfitlen  4–6  (Stockholm,  Göteborg  och  Malmö).  Exemplen  fi  Enqufist  och 

Johnson100  vfisar att europefiska  städer  som  Frefiburg  och  Zürfich  lfigger  före 

den  svenska  utvecklfingen.  Helhetstänkandet  som  beskrevs  ovan  fi  Curfitfiba 

är också en förebfild. Gehls exempel krfing Köpenhamn, Melbourne och New 

York  pekar  på  vfikten av  att  utgå  fifrån  att  städer  är  tfill  för  männfiskor  och 

betydelsen av ett öppet stadsrum. Det behövs något mer radfikalt för att föra 

utvecklfingen framåt. Enqufist och Johnson talar fi sfitt slutkapfitel om ett an-

tal finsfikter/utmanfingar som Svensk kollektfivtraffik står finför. Vfi vfill fi denna 

studfie  lyfta  fram  fem  av  dessa  och  ha  som  utgångpunkt  för resonemanget 

krfing kollektfivtraffik som en transformatfiv kraft för en levande och hållbar 

stad/regfion drfiven av en tjänstelogfik101. 

 

1. Frfihet fi resandet för resenären; traffik är männfiskor och gods som 

rör sfig – finte fordon. Denna finsfikt bygger på en tjänste-

/servficelogfik och ett utpräglat mobfilfity management-tänkande, 

drfivet av push and pull. 

 

Uppfattnfingen att det är männfiskor som är fi rörelse stöds av flera av refe-

renserna. Nätverkssamhällets framväxt bygger på findfivfidens handlande och 

finteraktfion.  Det centrala budskapet från Gehl102 är att städer ska byggas för 

männfiskor. Professor  fi  urban  and  envfironmental  plannfing,  Nficholas  Low, 

talar  om the  dfilemma  of  mobfilfity. Det  handlar  om de  utmanfingar som 

framtfida transporter kommer att ställas finför fi transformerfing mot ett fos-

sfilfrfitt  samhälle103.  Socfiologerna  Ellfiott  och  Urry reflekterar  över mobfile 

lfives  som  bygger  på  nya  urbana  lfivsstfilar,  något som  får  konsekvenser  för 

vfilket samhälle som vfi vfill utveckla104.  

                                                

99 Grfin et al., 2013; Enqufist och Johnson, 2013 
100 Enqufist och Johnson, 2013 
101 Ibfid. sfid. 334 
102 Gehl, 2010 
103 Low, 2013 
104 Ellfiot and Urry, 2010 
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2. Kollektfivtraffik som ett proaktfivt verktyg för att bygga en hållbar 

stad/regfion: Kollektfivtraffik är en vfiktfig del fi samhällsbygget, men 

bfilen som norm är fortfarande svår att bryta. 

 

Nätverkssamhällets  framväxt  drfivs  av  en  tjänstelogfik105, som  bygger  på 

samverkan106  och  resursfintegratfion  mellan  det  offentlfiga  och  det  prfivata.  I 

det sammanhanget bör kollektfivtraffik ses som ett vfiktfigt verktyg107. Camp-

bells exempel  från Curfitfiba  krfing  kollektfivt  lärande  som  modell  för  att  ut-

veckla  och  reformera  staden är  ett  bra  exempel108.  Jämförelsestudfier med 

Sfingapore  och  andra  städer  utfifrån modellerna levande  stad  (lfivfing  cfity), 

motståndskraftfiga  och  flexfibla städer  (resfilfient  cfity)  och lycklfig  stad 

(happy  cfity)  som  utgångpunkt  för  stadsutvecklfing  vfisar  på betydelsen  av 

samverkan  för  en  större  helhet.  Studfierna  vfisar  också  på betydelsen  av  att 

ha en vfisfion om vfilken stad som ska byggas och att använda kollektfivtraffik 

som ett verktyg109.  

 

3. Värderfingsdrfiven kollektfivtraffik drfiver värdeskapande för männfi-

skor och hållbarhet för samhället: Ett värderfingsdrfivet arbete 

krfing värdeskapande och hållbarhet bygger på djupare värden 

som ffinns förankrat fi en värderesonans mellan samhälle, före-

tag/förvaltnfing och kund/medborgare.  

 

Vfilken  typ  av  stad/regfion  vfill  vfi  leva  fi?  Gehl  pekar  på  några  värderfings-

drfivna aspekter fi vfisfionen krfing levande, säkra, hållbara och hälsosamma 

städer110. Ellfiott och Urrys scenarfier pekar på vfikten av att göra aktfiva val. 

Inget av hans scenarfier för framtfida mobfila samhällen är värdeneutrala111. 

Montgomery pratar om begreppet Happy Cfity, som handlar om hur värde-

rfingsdrfiven stadsutvecklfing, på männfiskans vfillkor, kan starta en transfor-

matfiv,  radfikal  förändrfing  som  är  utgångspunkten  för  att  bygga  ett  nytt 

samhälle112.   Lehmann  talar  om  behovet  av low carbon  cfitfies113  och  tfill-

                                                

105 Lusch and Vargo, 2014; Grönroos and Vofima, 2013 
106 Andersson et. al., 2013 
107 Enqufist och Johnson, 2013 
108 Campbell, 2012 
109 Kallfidafikurfichfi and Yuen, 2010; Newman et al., 2009; Montgomery, 2013 
110 Gehl, 2010 
111 Ellfiott and Urry, 2010 
112 Montgomery, 2013 
113 Lehmann, 2015 
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sammans  med  en  forskarkollega  vfidareutvecklar  han synen  på green 

urbanfism som argumenterar för ett paradfigmskfifte för stadsplanerfing, som 

bygger på en värderfingsdrfiven kultur och ledarskap, mer än på teknologfi.114 

 

4. Dedfikerade körfält och BRT-system för ökad effektfivfitet och håll-

barhet: Trängselproblematfiken gör sfig allt mer påmfind även fi en 

svensk kontext. Här ffinns den kanske största utmanfingen för att 

få ut mer för pengarna fi svensk kollektfivtraffik. 

 

Resurseffektfivfitet är ett vfiktfigt krfiterfium vfid val av traffikslag. Professor Da-

vfid  Henscher  och  hans  forskarkollegor  vfisar att  finförandet  av BRT-system 

är en större fråga än bara vagnskapacfitet, det handlar fi stor utsträcknfing om 

vägval. I  ett  sådant  bredare  perspektfiv är  BRT-system en  möjlfiggörare  för 

en  kostnadseffektfiv  kollektfivtraffik,  som  kan  bfidra  tfill  att  bryta bfilen  som 

norm. Henscher med flera gör oss också uppmärksamma på att det fi debat-

ten om kollektfivtraffik ffinns en hfistorfisk preferens för spårbunden traffik och 

motsvarande  negatfiva  uppfattnfingar  om  buss  fi  en  mfixad  traffiksfituatfion.  

Bussen  drabbas  av  försenfingar  och  traffikstocknfingar  och  har  relatfivt  sett 

lfiten kapacfitet sett utfifrån själva fordonen. Men det är systemets totala ka-

pacfitet och kostnadseffektfivfitet som är avgörande finte kapacfiteten för varje 

enskfilt fordon. 115 

 

5. Tjänstefinnovatfion som utvecklfingsdrfivkraft: Utmanfingen för 

svensk kollektfivtraffik kan lfigga fi tjänstefinnovatfion som föränd-

rfings- och utvecklfingskraft fi samspel med en tfillämpad kollektfiv-

traffikforsknfing. Här ffinns en stor potentfial tfill utvecklfing och för-

nyelse av en hel bransch. 

 

Avsnfittet krfing tjänstelogfik och tjänstefinnovatfion vfisar att det ffinns många 

exempel på forsknfing finom SAMOT/CTFs forsknfingsområde, som kan fun-

gera som möjlfiggörare för förändrfing116. 

 

Alla  dessa  fem  finsfikter/utmanfingar  stöds  av  förelfiggande  ramverk som 

framgår ovan. Enqufist och Petros Sebhatu utvecklar detta ramverk ytterlfi-

gare där de ser kollektfivtraffik som ett dynamfiskt och transformatfivt värde-

                                                

114 Lehmnann and Thornton, 2015 
115 Henscher et al., 2013 
116 Edvardsson and Enqufist, 2011; Krfistensson et al., 2014; Qufist och Fransson, 2014 
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rfingsbaserat  värdenätverk  eller  ekosystem  för  levande  stadsregfioner117.  

Ekosystem behöver etablerade finstfitutfioner för samverkan,118 där myndfig-

heter  på  natfionell  och  regfional  nfivå  och  kommuner  på  lokal  nfivå  tfillsam-

mans  med  andra  nyckelaktörer  fi  värdenätverket  rör  sfig  från  en  långsam 

utvecklfing tfill  en  mer  handlfingsorfienterad  transformatfiv  förändrfing.  Re-

sultatet blfir en finkluderande och hållbar utvecklfing119, för levande stadsreg-

fioner som är finbäddad fi en socfial och mfiljömässfig kontext120. 

 

Utmanfingen är att bryta bfilen som norm 121 och ffinna en alternatfiv dfiskurs 

för en hållbar och levande stad. Det är denna tentatfiva vfiljefinrfiktnfing som 

präglar denna forsknfingsstudfie. Kapfitel 2 ffinns nu framme som ett tentatfivt 

ramverk  för  att  se  kollektfivtraffik  fi  en  större  kontext för att  skapa  levande 

och hållbara städer.  I kommande kapfitel (kap 3–6 fi svensk kontext och ka-

pfitel 7 fi en finternatfionell kontext) återger vfi berättelser om pågående trans-

formatfiva  processer som  gestaltar  komplexfiteten  att  bygga  attraktfiva,  le-

vande  och  hållbara  städer  med  kollektfivtraffik  som  möjlfiggörare.  Det  är  en 

process med många hfinder på vägen, såväl emotfionella som finstfitutfionella. 

Med den värderfingsdrfivna vfisfionen städer för männfiskor för transformatfiv 

förändrfing går vfi nu vfidare fi vår lärprocess tfill att studera regfionala praktfi-

ker fi svensk kontext. 

 

  

                                                

117 Enqufist and Petros Sebhatu, 2015 a, b, c; Petros Sebhatu and Enqufist, 2015 
118 Lusch and Vargo, 2014 
119 Wfillfiams, 2014 
120 Enqufist and Petros Sebhatu, 2015 a, b, c 
121 Hajer et al., 2012; Gärlfing et al., 2013 
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Kapfitel 3 
Transformatfiva processer fi svensk kontext 

där kollektfivtraffik är möjlfiggörare    
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Bfild 1. Lfivfullt torg, bytespunkt för TransMfilenfio och shoppfingcenter fi Bogotá, Colombfia. 

Foto: Bo-Jacob Enqvfist 

Bfild 2. MalmöExpressen med busskörfält, Malmö stad. Foto: Bo-Jacob Enqvfist 
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Kapfitel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing 

Studfien handlar om att se kollektfivtraffik som ryggraden fi hållbar mobfilfitet fi 

en  stadsregfion  och  att  se  kollektfivtraffik  som  en  möjlfiggörare  för  transfor-

matfiv förändrfing, med vfisfionen att bygga en stad för männfiskor. I kapfitel 1 

har vfi tecknat studfiens utgångspunkter och fi kapfitel 2 har vfi skapat en teo-

retfisk och konceptuell ram för studfien. I förelfiggande kapfitel ser vfi närmare 

på transformatfiva processer fi en svensk kontext där tjänstefinnovatfion, prfio-

rfiterad  framkomlfighet  och  flerpartssamverkan fungerar  som  möjlfiggörare. 

Vfi  tar  också  upp  Enrfique  Peñalosas  vfisfionsbudskap,  samt  slutlfigen  kopp-

lfingen  tfill  Traffikverkets  uppdrag  att  teckna  stadsmfiljöavtal  med  svenska 

städer.  

 

BRT fi Svensk kontext 

BRT (Bus Rapfid Transfit) är ett begrepp som börjar att användas finom kol-

lektfivtraffikens praktfik fi Sverfige på senare tfid. Det är finget nytt fenomen. I 

kapfitel 2 närmade vfi oss BRT utfifrån aktuell forsknfing. Davfid Henscher och 
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hans forskarkollegor från Australfien konstaterar fi sfin slutreplfik fi översfikts-

kapfitlet att: 

 

BRT  har  stor  potentfial som  hållbart  transportsystem,  med  hög  leverans-

kapacfitet  avseende  frekvens,  regelbundenhet,  nåbarhet  och  synlfighet  tfill  en 

relatfivt  lägre  kostnad  än  spårbundna  system,  vfilket  resulterar  fi  en  attraktfiv 

värde-för-pengar lösnfing för ett helt storstadsområde. En BRT-lösnfing som 

bygger  på en  kombfinatfion  av  desfign och hög  prestanda  är  nyckeln tfill ett 

framgångsrfikt BRT system1 . 

 

Gufidelfines för attraktfiv kollektfivtraffik med fokus på BRT för svenska för-

hållanden har tagfits fram finom ramen för ett X2AB-projekt med hjälp av en 

bred expertgrupp och med medverkan från traffikföretag, findustrfi, myndfig-

heter och akademfi. Traffikverket och Energfimyndfigheten har gett ffinansfiellt 

stöd. Gufidelfines baseras på forsknfing och erfarenheter natfionellt och finter-

natfionellt och redovfisar rfiktlfinjer, prfincfiper och exempel på goda lösnfingar 

som kan tfillämpas vfid utformnfing av BRT-lösnfingar fi stora och medelstora 

städer. Arbetet  leddes  av  Stenerfik  Rfingqvfist  som  också  har  erfarenhet av 

BRT lösnfingar utanför Europa. Rfiktlfinjerna redovfisas fi en rapport och fi en 

kortfattad broschyr. BRT presenteras som ett nytt lovande finnovatfionsom-

råde för Sverfige och för de städer som vfill satsa på kapacfitetsstarka och fin-

novatfiva  kollektfivtraffiklösnfingar.  På  broschyrens  första  sfida ffinns  en  häls-

nfing från Enrfique Peñalosa, borgmästare fi Bogotá fi Colombfia2 om vad BRT 

har åstadkommfit fi Bogotá och på andra platser. 

 

Advanced BRT systems have provfided many developfing country cfitfies publfic 

transport  wfith  rafil-lfike  capacfitfies  and  speed.  BRT gufidelfines  adapted  to 

Swedfish  realfity  wfill  be  a  valuable  tool  for  the  development  of  BRT  systems 

and wfill contrfibute to reach the vfisfion of doublfing the market share of publfic 

transport”.3 

 

Vfi  kommer  senare  fi  kapfitlet  att  beskrfiva  finnehållet  fi  BRT  Gufidelfines  för 

svenska  förhållanden  och  utvecklfingsprojektet  krfing  BRT  fi  Sverfige  som 

drevs av X2AB. 

 

  

                                                

1 Henscher et al., 2013, sfid. 275 
2 Enrfique Peñalosa var borgmästare fi Bogotá vfid fintroduktfionen av BRT lösnfingen TransMfilenfio, 

därefter ITDP Presfident och från januarfi 2016 åter borgmästare fi Bogotá. 
3 Gufidelfines BRT, 2015, broschyr, sfid. 1 
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Curfitfiba och Helsfingborg 

En av världens första BRT-lösnfingar skapades fi Curfitfiba fi Brasfilfien. Vfi tog 

upp det exemplet fi kapfitel 2, med hjälp av Professor Tfim Campbell och hans 

bok: Beyond Smart Cfitfies: How cfitfies network, learn, and finnovate4. 

 

Curfitfiba var tfidfigt en finspfiratfionskälla fi svensk kontext. Helsfingborg5 hade 

problem med höga halter av kväveoxfid, med följden att man överskred mfil-

jökvalfitetsnormerna. Skånetraffiken och Helsfingborgs kommun satte sfig ner 

tfillsammans för att hfitta nya lösnfingar. De båda parterna tfillsatte två utred-

nfingar  som  ffick det gemensamma uppdraget  att  forma  en  vfisfion  för 

Helsfingborg.  De  konsulter  som  anlfitades  hade  olfika kompletterande  kom-

petenser. Den ena var Danfielson & Co Traffikkonsult AB och den andra var 

Medfiator  AB  med  Ole  Refiter  som  utredare.  Ole  Refiter uttrycker  2003  en 

stadsvfisfion för Helsfingborg kommun: 

 

Förslagen  fi  denna  vfisfion  finnebär  en  prfiorfiterfing  av  utrymmet  för  kollektfiv-

traffiken. Förslaget har sfin bakgrund fi en analys av förutsättnfingarna att för-

dubbla kollektfivtraffikresandet fi Helsfingborg. Slutsatsen är att det är möjlfigt, 

på vfillkor att framkomlfigheten för busstraffiken fi centrum förbättras radfikalt. 

Centrala Helsfingborg utgör flaskhalsen för en effektfivare kollektfivtraffik. 

 

I  slutsatsen  vfidgar  Ole  Refiter  också  frågan om  traffikmfiljön  tfill en  stads-

byggnadsfråga. Han hänvfisar fi sfin utrednfing tfill vad som redan genomförts 

fi Curfitfiba och talar om en vfisfion för staden.    

 

En slutsats av arbetet att analysera förutsättnfingarna för att dubblera kollek-

tfivtraffikresandet är, att frågan finte kan begränsas tfill en fråga om traffikpla-

nerfing.  Särskfilt  fi  centrum  är  frågan  om  traffikens  utvecklfing,  prfiorfiterfing 

mellan  traffikslagen  och  utformnfing  av  traffikmfiljön  fi  hög  grad  och  fi  vfid  be-

märkelse en stadsbyggnadsfråga. Det är även en fråga om en samlad ekono-

mfisk-socfial utvecklfingsstrategfi för staden, nämlfigen frågan om vfilken stads-

kärna  vfi  behöver  för  att  stfimulera  stadens/kommunens/regfionens  utveckl-

fing. 

 

Detta vfisfionsarbete ledde fram tfill en överenskommelse mellan Skånetraffi-

ken och Helsfingborgs kommun krfing en bussvfisfion och en trepartssamver-

kan  mellan  Skånetraffiken,  Helsfingborgs  kommun  och  traffikföretaget.    Ole 

                                                

4 Campbell, 2012 
5 Exemplet är hämtat från kapfitel 5 trepartssamverkan Helsfingborgstraffiken fi Enqufist och Johnson, 

2013. Här redovfisas fallet fi en förkortad versfion.  
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Refiter  ffick  2011  fi  uppdrag  att göra  en halvtfidsutvärderfing av denna  tre-

partssamverkan.  Det  hade  enlfigt  honom  skett  en  förskjutnfing  fi  Vfisfion 

Helsfingborg  kontra  avsfiktsförklarfingen,  som  talar  om  Bussvfisfion  Helsfing-

borg. En av de tolv punkter som utvärderades var den trängselproblematfik 

som ffinns främst fi stadens centrum. Utvärderaren reflekterade krfing förut-

sättnfingarna för framtfiden, genom att se vad som faktfiskt hänt: 

 

Helsfingborgs stads åtagande medelhastfighet och restfid: Utvärderarens för-

slag  är  att  staden  bör  kraftsamla  omkrfing  nödvändfiga  åtgärder  fi  centrala 

staden. Staden bör fortsätta att vara motor fi trepartssamverkan. Utvärdera-

ren menar att Helsfingborg har prfiorfiterat åtgärder utanför den centrala sta-

den.  Det  har  lett  tfill  att  medelåkhastfigheten  för  bussen  finte  nämnvärt  har 

påverkats. Man är fortfarande långt från målsättnfingen om 25 km/tfimme. I 

prfincfip är hastfigheten densamma som vfid projektets start. 

 

Ovanstående  exempel  vfisar  att  framkomlfighetsproblematfiken  är  en  av  de 

stora utmanfingarna fi svensk kontext och att det kräver polfitfisk mod att ge 

prfiorfitet  fi  gatunätet.  Helsfingborgs  stad  var  finte  mogen  att  leva  sfin  vfisfion 

fullt ut, men har nu nya planer. Vfi kommer tfillbaka tfill dessa fi slutet av ka-

pfitlet när vfi tar upp regerfingens finfitfiatfiv krfing statsmfiljöavtal. 

 

 

Kan vfilken systemlösnfing som helst med buss kallas BRT?  

Trfivector kom  för  Traffikverkets  räknfing ut med  en  översfiktsrapport 2012, 

som  belyser vad  BRT  står  för  fi  en  svensk  kontext.  Trfivector  framhåller  att 

det finte ffinns någon enhetlfig standard för att fastställa vad BRT egentlfigen 

är.  Trfivector  själva  deffinfierar  BRT  som  ett  transportsystem  som  erbjuder 

snabbare  resor  fi  städer  än  vanlfiga  stadsbussar gör.  Detta  uppnås  genom 

förbättrad  finfrastruktur  och  teknfiska  hjälpmedel  som  ger  bussen  prfiorfitet 

före  övrfig  traffik.  BRT-system tfillvaratar  många  av  spårtraffikens  fördelar  fi 

kombfinatfion  med  busstraffikens  väsentlfigt  lägre  kostnader6.    I  slutkapfitlet 

reflekterar Trfivector krfing BRT fi Europa och argumenterar för att BRT kan 

fylla en betydande roll fi Sverfige: 

 

BRT bör räknas med! Det är oneklfigen en sann slutsats. Högkvalfitatfiva buss-

system är en vfiktfig del för att öka attraktfivfiteten och kapacfiteten fi kollektfiv-

traffiken. Det fintressanta med BRT är att den fyller nfischen mellan spårbase-

rade kollektfivtraffiksystem och vanlfig busstraffik fi våra städer. Det ffinns redan 

                                                

6 Trfivector, 2012, sfid. 2 
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ett större antal förebfilder fi Europa hur BRT kan användas och att det leder 

tfill succé. Intresset fi Sverfige är också oerhört stort och finom en snar framtfid 

lär det ena och andra BRT-systemet fi Sverfige dyka upp – finte enbart fi Sverfi-

ges storstäder utan även fi mfindre städer där tydlfiga starka stråk kan bfindas 

fihop med hjälp av en attraktfiv busstraffik.7 

 

 

Samverkansprojekt för BRT fi Sverfige, lett av X2AB  

BRT  är  ett  nytt  finnovatfionsområde  för  Sverfige.  X2AB  startade  ett  projekt 

som  syftade  tfill att  underlätta  finförandet  av  BRT-lösnfingar som  anpassats 

tfill  svenska  förhållanden.  Inom  ramen  för  projektet planerades fyra  BRT 

projekt som var fi olfika utvecklfingsstadfium; fi Malmö, Stockholm, Borås och 

Karlstad. X2AB drev också arbetet med att få fram en svensk gufidelfine för 

attraktfiv  kollektfivtraffik  med  fokus  på  BRT.  X2AB  beskrev syftet  med  pro-

jektet fi samband med starten 20138: 

 

Syftet med det här projektet är att drfiva på utvecklfingen av kapacfitetsstarka 

kollektfivtraffiklösnfingar  fi  Sverfige  och  underlätta  för  regfionala  kollektfivtra-

ffikmyndfigheter att finföra BRT-lösnfingar som lfigger på framkant av utveckl-

fingen finternatfionellt men som samtfidfigt är anpassade tfill lokala och regfion-

ala  förutsättnfingar.  Inom  ramen  för  projektet  planeras  för  fyra  fullskalfiga 

demonstratfionsprojekt fi Stockholm, Malmö, Karlstad och Borås. Planerfings-

processen pågår för fullt. I Malmö planeras drfiftstart för de nya expressbus-

sarna  redan  sommaren  2014.  När  det  gäller  Stockholm  och  Borås  kommer 

förstudfier att vara klara före årsskfiftet. I Karlstad ffinns sedan tfidfigare långt 

framskrfidna planer på en demonstratfionslfinje. Fokus fi BRT-projektet är att 

alla ska lära av varandra och av finternatfionella erfarenheter under hela pro-

cessen  fram  tfill  genomförandet  finklusfive  planerfing,  desfign, utvecklfing  och 

organfisatfion. Det finnebär att det också kommer fram ett kunskapsunderlag 

som  kan  finspfirera  tfill  BRT-satsnfingar  även  på  andra  håll  fi  landet.  Även 

forsknfingen stfimuleras som grund för en ständfig vfidareutvecklfing av denna 

typ  av  lösnfingar.  Statlfig  medffinansfierfing  fi  samband  med  de  olfika  BRT-

etablerfingarna är en förutsättnfing för att satsnfingarna ska kunna genomfö-

ras på tfillräcklfigt hög nfivå för att kunna lfigga fi framkant av utvecklfingen och 

motsvara  högt  ställda  krav  på  tfillgänglfighet,  effektfivfitet,  mfiljö  mm.  Utan 

statlfig medffinansfierfing är rfisken stor att de planerade satsnfingarna finte blfir fi 

lfinje med projektets syfte utan mer av bara bra busstraffik.  

 

                                                

7 Trfivector, 2012, sfid. 49 
8 X2AB, 2013 
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X2ABs  finfitfiatfiv  blev  en  sammanhållande  kraft  för  ett  natfionellt  lärande. I 

januarfi 2015 presenterades gufidelfines med underrubrfiken: Råd för utveckl-

fing av avancerade kollektfivtraffiklösnfingar med hög kvalfitet och kapacfitet. 

Dessa rfiktlfinjer har medfört att branschen har kommfit närmare en samsyn 

krfing vad som krävs av en BRT-lösnfing för Svenska förhållanden. 

 

Där framkommer att BRT kan vara aktuellt fi huvudsak fi tre olfika samman-

hang9: 

• Stomme fi stadens kollektfivtraffiksystem som kompletteras med t ex 

matar- och servficelfinjer fi mfindre och medelstora städer  

• Komplement fi ett övergrfipande system som tvärförbfindelser mellan 

större knut- och målpunkter fi den större staden med utvecklade spår-

lösnfingar (spårväg och tunnelbana) 

• Central del av lfinjenätet för att säkerställa en attraktfiv och pålfitlfig kol-

lektfivtraffik där övrfiga delar kan ske prfiorfiterat fi blandtraffik  

 

Vfiktfiga  systemegenskaper  som  framhålls  för  BRT  fi  svenska  förhållanden 

är10: 

• Lätt att förstå och använda 

• Hög synbarhet fi stadsmfiljön; egen fidentfitet, desfign och varumärke 

• Hållplatser; anslutnfingsvägar och stadsmfiljö med hög kvalfitet; samspel 

lokalfiserfing 

• Hög turtäthet; lång traffikperfiod under dygnet 

• Ostörd färd mellan hållplatserna; full prfiorfitet fi korsnfingar 

• Gena lfinjesträcknfingar med mjuk lfinjeförfing; jämn körbana med hög 

kvalfitet 

 

X2ABs  gufidelfines  ska  ses  som  ett  stöd  för  planerfing  och  fimplementerfing. 

De råd som ges för denna typ av avancerad kollektfivtraffik gäller både för de 

delar  som  ffinns  utanför  fordonet  som  själva  fordonet.  Tfillsammans  utgör 

delarna en helhet; ett sammanhållet system11: 

 

• En attraktfiv kollektfivtraffik förutsätter ett system: Ordleken 

Tänk spårvagn – kör buss syftar tfill att ta vara på goda sy-

stemegenskaper som tydlfig fidentfitet, gen lfinjeförfing med god 

geometrfi, separata körytor, fordon med jämn gång och platt-

formar med hög tfillgänglfighet samt prfiorfiterfingsåtgärder fi 

                                                

9 Gufidelfines BRT, 2015, rapport sfid. 7 
10 Ibfid. 
11 Ibfid. sfid 24-61 
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korsnfingar. Det möjlfiggör samtfidfigt en smfidfig uppgraderfing 

tfill spårväg om efterfrågan ökar. 

 

• Samhällsplanerfing fi samverkan med kollektfivtraffik: Sam-

hällsplanerfing på översfiktlfig nfivå handlar om strategfier för att 

utveckla starka regfionala och lokala tätorts- och aktfivfitetskär-

nor samt nätverk av kollektfivtraffik som samverkar och stöder 

dem. 

 

• Stadsmfiljö: BRT-system har både posfitfiva och negatfiva effek-

ter på stadsmfiljön. Det kan ge upphov tfill buller- och emfiss-

fionsproblem, samt vfisuella och funktfionella barrfiärer. Samtfi-

dfigt kan resenärerna nå hållplatserna på ett enkelt sätt och de 

kan vänta och stfiga ombord fi marknfivå. Plattformarna har 

hög tfillgänglfighet och ett samspel med omgfivnfingen. 

 

• Synbarhet, fidentfitet: En god anpassnfing tfill stadsmfiljön är 

väsentlfig för att kollektfivtraffiklösnfingen ska blfi accepterad. 

Det skapar god fimage och underlättar kännedom om traffikut-

budet, vfilket är väsentlfigt för ökat resande. Särskfilt vfiktfigt är 

att hållplatser anpassas tfill lokalt formspråk, kultur, tradfitfion 

och exfisterande bebyggelse.  

 

• Lfinjesträcknfing: Lfinjesträcknfingen ska bfinda fihop vfiktfiga 

målpunkter. Det är stor fördel om lfinjen kan ges tunga mål-

punkter och/eller bytespunkter fi båda ändar som ger ett dub-

belrfiktat resande. Lfinjen bör även fånga upp andra vfiktfiga 

målpunkter på vägen, som arbetsplatser, skolor, servfice och 

bostäder, för att få ett högt och jämnt resande. 

 

• Kollektfivtraffikgator: Kollektfivtraffikgator är finfrastruktur som 

endast får användas av fordon fi lfinjetraffik. Dessa utformas 

och traffikeras på bussens vfillkor, men samtfidfigt måste ut-

formnfingen anpassas tfill lokala förutsättnfingar med gående, 

framför allt fi stadens centrala delar. (Jämför gångfartsgator 

som utformas och traffikeras på gåendes vfillkor.) Exklusfivfite-

ten erbjuder betydande möjlfigheter tfill snabbhet, pålfitlfighet 

och förbättrad säkerhet eftersom den fysfiskt separerar bussar 

från den övrfiga traffiken, vfilket avsevärt mfinskar rfisken för att 

den övrfiga traffiken finkräktar på kollektfivtraffikens utrymme. 

Eftersom övrfig traffik finte kan störa kollektfivtraffiken kan den 

drfivas säkert, även med högre hastfighet mellan hållplatserna. 
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• Hållplatser: Hållplatserna ska lfigga nära och ge hög tfillgäng-

lfighet tfill målpunkter som servfice och arbetsplatser. Om det är 

möjlfigt bör nya arbetsplatser skapas nära hållplatser och byte-

spunkter och ytterlfigare servfice fi dfirekt anslutnfing tfill bytes-

punkten. Därmed skapar man en stad som både förutsätter 

och gynnar kollektfivtraffiken. 

 

• Traffikerfing: Väsentlfiga standardparametrar för resenärerna 

är hög turtäthet, regularfitet, punktlfighet, pålfitlfighet och mjuk 

komfortabel färd med kort restfid. Detta förutsätter en stor fö-

reträdesrätt för kollektfivtraffikfordonen för att undvfika hop-

klumpnfing av bussarna. Det kan också krävas aktfiv traffikstyr-

nfing anpassat tfill tät busstraffik. För spårtraffik är företrädes-

rätten lagfäst fi traffikförordnfingen. Samma företrädesrätt bör 

kunna föreskrfivas även för busstraffik genom beslut fi kommu-

nens lokala traffikföreskrfifter. 

 

• Fordon: Eftersom BRT-traffiken utgör stommen fi kollektfivtra-

ffiken (fi medelstora städer) kan fordonen gärna ha en egen 

fidentfitet och desfign. Detta ger tydlfiga sfignalvärden, ökad be-

grfiplfighet och orfienterbarhet. Fordon för denna traffik ska ha 

breda dörröppnfingar för snabb av- och påstfignfing. 

 

• ITS och stödsystem: Dfigfitala finformatfionsteknologfiska sy-

stem-lösnfingar är generella och finga särlösnfingar bör finföras fi 

en BRT-lösnfing. Däremot bör kraven på finformatfion och 

stödsystem vara högt ställda, både för resenärens skull och för 

att stödja en pålfitlfig och effektfiv traffikerfing. 

 

• Kapacfitet: Kapacfiteten fi ett system är ett samspel mellan for-

donens och hållplatsens utformnfing, turtätheten och pålfitlfig-

heten fi traffikerfingen. Genom en god utformnfing av hållplatser 

och busskörvägar som medger turtäthet på två mfinuter kan 

fordon anpassas tfill den önskade kapacfiteten; upp tfill cfirka 2 

500 resenärer per rfiktnfing och tfimme. 

 

• Informatfion: Informatfion som del av BRT-lösnfingen skfiljer 

sfig finte från annan kollektfivtraffik med god finformatfionsstan-

dard. Informatfionen skall vara helt fintegrerad med övrfig kol-

lektfivtraffik. En hög standard fi finformatfionshänseende är sär-

skfilt för en proffilerad traffik med egen fidentfitet. Det finnebär 
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att BRT-fordon och hållplatser bör utrustas med väl utformad 

realtfidsfinformatfion, finformatfion om bytesmöjlfigheter och 

fortsatt färd tfill resmålet, lfiksom aktfiv finformatfion om ev. 

störnfingar. 

 

• Kommunfikatfion och varumärkesbyggande: En tydlfig fidentfi-

tet och synlfighet stärker varumärket. Denna fidentfitet måste 

genomsyra all kommunfikatfion för att få fullt genomslag. Utö-

ver tradfitfionella fidentfitets- och kvalfitetsskapande produkter 

och kampanjer är kvalfitetsuppföljnfing och kundvård väsent-

lfigt för att behålla och ytterlfigare stärka en god fimage av kol-

lektfivtraffiklösnfingen. 

 

• Ekonomfi: BRT-lösnfingar medför effekter på såväl kostnader 

och fintäkter. Investerfingskostnaden för systemet är högre än 

för vanlfig busstraffik. Fordonen utnyttjas effektfivt och att re-

sandet ökar tfill följd av fler avgångar och snabbare resor. På 

så sätt ökar fintäkterna mer än kostnaderna för produktfionen. 

BRT-lösnfingar har posfitfiva samhällsekonomfiska effekter. In-

vesterfingar fi attraktfiv kollektfivtraffik ger avkastnfing tfill sam-

hället fi form av mfindre mfiljöpåverkan, färre traffikolyckor, 

mfindre trängsel, mfindre vägslfitage, bredare arbetsmarknad 

med mera. De har också ekonomfisk finverkan på fastfigheter 

och hyror. 

 

Som  framgår  ovan  krävs  en  hel  del  för  att  utveckla  och  fimplementera  ett 

BRT-finspfirerat system.  Att utveckla ett sådant system finnebär en avance-

rad produktfionslogfik, men när allt är på plats fi ett samverkande system så 

kan kunden/resenären utnyttja systemet utfifrån en kundorfienterad tjänste-

logfik. Vfi ser att detta finnovatfionsområde måste ses fi ett större sammanhang 

som  vägleds av  en  stads-  eller  stadsregfions  masterplan, drfiven  av  socfiala 

och mfiljömässfiga kontextuella utmanfingar. X2ABs VD Charlotte Wäreborn 

Schultz  fillustrerar  detta  större  sammanhang  väl  fi  sfin  blogg.  Den  9  januarfi 

2015 skrfiver hon om kollektfivtraffiken som möjlfiggörare för att utveckla en 

hållbar stad med plats för männfiskor.12  

 

De svenska städerna har under de senaste 50 åren byggts för att passa fi ett 

bfilsamhälle. Men nu är det kollektfivtraffiken som står fi fokus med sfina vär-

den och betydelse för den hållbara stadens utvecklfing. 

                                                

12 Wäreborn Schultz, 2015 
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Att använda en större del av gaturummet tfill kollektfivtraffik är finte bara klfi-

matsmart.  Det  ger  också  plats  för  cykelbanor,  grönskande  parker,  bostäder 

och lek- och mötesplatser. Männfiskor som finte åker bfil har bättre hälsa än de 

som  åker  bfil.  Kollektfivtraffikanter  går  och  cyklar  daglfigen  fi  genomsnfitt  fyra 

gånger  längre  jämfört  med  en  vanlfig  bfilfist.  En  kollektfivtraffikant  löper  åtta 

gånger mfindre rfisk än en bfilfist för att drabbas av en traffikolycka. 

 

Bussar, spårvagnar, tåg och båtar har finte bara en funktfionell och socfial be-

tydelse. Kollektfivtraffiken har även ett symbolfiskt värde med posfitfiva förteck-

en. Eller som Karlstads kommun uttrycker det; En plats för dfig! … 

 

När jag läser den just publficerade rapporten Gufidelfines för attraktfiv kollek-

tfivtraffik  med  fokus  på  BRT slås  jag  av  hur  lfite  rapporten  handlar  om  det 

själva teknfiska fi utformnfingen av kollektfivtraffiken. I stället handlar den om 

hur  traffiksystem,  fordonsutvecklfing  och  finfrastruktur  kan  finteragera  med 

varandra för att skapa största möjlfiga resenärsnytta och effektfivfitet och om 

hur vfiktfigt det är med en aktfiv samhällsbyggnad och en hållbar samhällsut-

vecklfing. 

 

Det som också slår mfig är hur många av råden fi gufidelfines för BRT som är 

generella för olfika slags kollektfivtraffik. Den avgörande frågan handlar alltså 

finte om fordonsslag. Det handlar fi stället om att utvecklfingen av en attraktfiv 

kollektfivtraffik ska vara en del fi ett långsfiktfigt system som kan uppgraderas fi 

takt  med  ökade  krav  på  kapacfitet  och  som  förutsätter  samverkan  med 

stadsmfiljö och övrfiga traffiknät. 

 

Ett  exempel  på sådan  bred  samverkan  är  Göteborgsregfionens  K2020-

projekt13 med  en  process  baserad  på  samarbete  mellan  många  parter.  Ste-

nerfik Rfingqvfist, projektledare för K2020, skrfiver: 

 

Lämna den tradfitfionella planerfingsprocessen där en part presenterar förslag 

som  andra  parter  förhåller  sfig  tfill  och  tfillämpa  en  samplanerfing  där  man 

gemensamt tar fram och förankrar förslag under arbetets gång.14  

 

Samordnfingen mellan Göteborgsregfionens  strukturplan  och  Göteborgs 

stads översfiktsplan, som togs fram parallellt, vfisar på värdet av denna sam-

handlfing.  BRT  är  finte  specfiffikt  uttalat  fi K2020, men  kraven  på  full  fram-

komlfighet  och  egna  utrymmen  redovfisas  som  väsentlfiga  element,  främst 

avseende det s k KomFort-systemet som handlar om kapacfitetsstark kollek-

                                                

13 K2020 beskrfivs närmare fi Enqufist och Johnson, 2013, fi kapfitel 4 
14 Stenerfik Rfingqvfist som del fi hans valfiderfingsarbete av detta kapfitel 
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tfivtraffik. Det ffick också bred uppslutnfing och byggandet av 5 mfil busskör-

fält fi Göteborgsområdet fi samband med finförande av trängselskatten vfisar 

detta. 

 

En  av  de  städer  som  genomfört  ett  BRT  finspfirerat  stråk  är  Malmö  genom 

MalmöExpressen.  Berättelsen  om  MalmöExpressen  tar  vfi  upp  fi  kapfitel  6. 

En  av  de  städer  som  planerar  för  ett  BRT-finspfirerat  stråk  är  Karlstad.  Se-

nare  fi  kapfitlet  lyfter  vfi  fram  Karlstads  utvecklfingsprocess, speglad  utfifrån 

ett tjänstefinnovatfionsperspektfiv. Men finnan vfi gör det vfill vfi återvända tfill 

Enrfique Peñalosa. I kapfitel 2 fi avsnfittet Levande stad som utgångpunkt för 

stadsutvecklfing  (Lfivfing  cfity)  berörde  vfi  Enrfique  Peñalosas  vfisfion om att 

bryta  våldspfiralen  fi Bogotá  och  skapa  ett  nytt  samhälle  där  kollektfivtraffik 

blev  ett  verktyg  för  radfikal  förändrfing.  En  kollektfivtraffik  där  den  prfivata 

bfilfismen har fått ge vfika för satsnfingar på cykel och kollektfivtraffik. I nästa 

avsnfitt  vfill  vfi  redogöra  lfite  närmre  för  vfisfionen,  som  handlar mycket  mer 

om en värderfingsdrfiven samhällsomvandlfing än om BRT. 

 

 

Enrfique Peñalosas vfisfionsbudskap 

I oktober 2014 bjöd svensk kollektfivtraffik fin Enrfique Peñalosa som huvud-

talare tfill Persontraffikdagarna. Han var då ordförande fi ITDP (Instfitute for 

Transportatfion  and  Development  Polficy).  Han  är  mer  känd  som  borgmäs-

tare  fi  Bogotá,  Columbfia  där  han  framgångsrfikt  har  byggt  upp  ett  av  värl-

dens  mest  kända BRT-system  under  varumärket  TransMfilenfio.  Men  han 

har  också  utvecklat  utrymmen  för  gång,  cykel  och  andra  offentlfiga  rum  fi 

Bogotá  på  bekostnad  av bfiltraffiken.    Enrfique  har  under  senare  år  hjälpt 

andra  städer  framför  allt  fi  utvecklfingsländer  att  ändra  sfin Cfity  model  och 

arbeta aktfivt med mobfilfitetsproblem. Här nedan beskrfivs några av de tan-

kegångar som Peñalosa har.  Semfinarfiet fi Stockholm hade rubrfiken Hur en 

väl utbyggd kollektfivtraffik kan främja hållbarhet, lfivskraft och motverka 

segregatfion. Det var välbesökt och många av Sverfiges kollektfivtraffikaktörer 

lyssnade. 

 

Peñalosas budskap är tydlfigt. Det ffinns mycket att lära runt om fi världens 

städer  om  stadsutvecklfing  och  transformerfingsprocesser.  Städer  som  gått 

från att tfidfigare ha prfiorfiterat bfilen tfill att prfiorfitera männfiskor. Han menar 

att det ffinns en falsk sannfing som är vfida sprfidd runt om fi världen: Stora 

mobfilfitetsproblem fi städer kan lösas genom att bygga fler vägar och skapa 

mer utrymme åt bfilarna. Lösnfingen är ofta att fistället göra tvärt om. Motor-

vägar  som  går  figenom  städer  är  mycket  problematfiska  menar  Peñalosa. 
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Stora  barrfiäreffekter,  buller,  mer  bfiltraffik  fi  centrum  och  sämre förutsätt-

nfingar för närfingsverksamhet och boendemfiljö runt motorvägarna är några 

av de problem som uppstår med motorvägar. I många fall är det bättre att 

sänka hastfigheten för bfilar och konvertera traffikleden tfill boulevarder med 

vfillkor som passar hållbara traffikslag, där bussar får dedfikerade körfält med 

hög  framkomlfighet.  Då  kan  vägen  kombfineras  med  ett  attraktfivt  stadslfiv, 

menar  Peñalosa.  Dessutom  förbättrar  man  de  hållbara  traffikslagens  kon-

kurrenskraft på bekostnad av bfilars framkomlfighet. 

 

För  att  ändra  en  stadsmodell  måste  vfi  få  klart  för  oss  vad  staden  vfill  och 

vfilken lfivsstfil medborgarna vfill ge prfiorfitet åt. En bra stad framkallar lyck-

lfiga männfiskor. En bra stad framkallar också ett jämlfikt samhälle, utveck-

lar Peñalosa. Han tror att känslan av att känna sfig underlägsen är ett av de 

största hfindren för att uppnå lycka. Att motverka ojämlfikhet (finequalfity) är 

därför centralt fi all stadsutvecklfing. Peñalosa tar upp två typer av jämlfikhet 

(equalfity)  fi  våra  marknadsekonomfiska  samhällsmodeller:  Medborgarnas 

rätt tfill: (1) Jämlfikhet fi lfivskvalfitet. Han lfistar grundläggande aktfivfiteter, för 

exempelvfis barns rätt tfill hälsa, utbfildnfing, tfillgång tfill musfiklektfioner, sfim-

bassänger,  sportfacfilfiteter,  tfillgång  tfill  parker  och  grönområden,  etc.  (2) 

Demokratfisk jämlfikhet, som ffinns fi de flesta länders grundlagar: Alla med-

borgares lfika värde.  

 

Det  senare  får  konsekvenser för  jämlfikheten  fi  vägutrymmet, menar  Peña-

losa. Det borde leda tfill att en buss med 100 passagerare borde ha rätt tfill 

100  gånger  mer  vägutrymme  än  en  bfil  med  en  förare.  En  person  på  cykel 

borde ha samma utrymme som en bfil.  

 

Peñalosa vfidareutvecklar  begreppet democratfic  cfitfies.  I  stora  städer  råder 

brfist på utrymme. Synen på vad som är status fi många städer är snedvrfiden 

och  odemokratfisk.  Medborgare  som  tfillhör  överklassen  (hfigh-fincome)  har 

länge  använt  bfilen  som statussymbol,  men  rätten  tfill  utrymme borde  finte 

skfilja  sfig  från  en  fattfig  finvånares  rätt  tfill  utrymme.  Trottoarer  är  en  del  fi 

transportsystemet.  Skfillnaden  mellan  en avancerad kontra  en bakåt-

strävande stad lfigger  fi  hur  väl  utvecklade  gångstråken  och  offentlfiga  ut-

rymmen  är  för  gång.  Som en  konsekvens  av  det  är därför  finfrastrukturen 

för gång den vfiktfigaste transportfinfrastrukturen fi en demokratfisk stad, en-

lfigt Peñalosa. 
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Även  fi  Europa  har  en  bredare  syn  på  planerfing  etablerats15.  Frankrfike  fin-

förde  krav  på  PDU  (Plan  Développement  Urbafin)  för  statlfig  medffinansfie-

rfing av kollektfivtraffik redan på 1970-talet. Andra exempel på denna form av 

fintegrerad planerfing ffinns också fi länder som Storbrfitannfien och Sydafrfika 

(vfilket beskrfivs närmare fi kap 7). EUs traffikpolfitfik som presenterades 2010 

följdes av parlamentets resolutfion 2011, med krav på finsatser bl a finom kol-

lektfivtraffikområdet. Där ställdes bl a krav på åtgärder för att fördubbla kol-

lektfivtraffiken  fi  städerna,  det s.k. fördubblfingsmålet.    Den  övergrfipande 

traffikpolfitfiken följdes upp genom kommfissfionens förslag för urbana trans-

porter  (Urban  Mobfilfity  Package)  och  dess  bfilaga  om  Sustafinable  Urban 

Mobfilfity Plans (SUMP) 2013. Av slutsatserna framgår följande:  

 

Managfing  a  successful  transfitfion  towards  a  more sustafinable  type  of  urban 

mobfilfity remafins a major challenge for cfitfies across the Unfion. Local author-

fitfies need support to address the adverse economfic, envfironmental, and so-

cfial fimpacts assocfiated wfith today's urban mobfilfity patterns.  

 

Ett  medel  som  anges  som  nödvändfigt  är  en  samordnad  planerfing.  Försla-

gen  fi Sustafinable  Urban  Mobfilfity  Plans utgör  ett vfiktfigt verktyg.  Mycket 

talar för att sådana planer kommer vara krav för framtfida EU-stöd. I bfilag-

an om SUMP sägs: 

 

A Sustafinable Urban Mobfilfity Plan has as fits central goal fimprovfing accessfi-

bfilfity of urban areas and provfidfing hfigh-qualfity and sustafinable mobfilfity and 

transport to, through and wfithfin the urban area. It regards the needs of the 

'functfionfing  cfity'  and  fits  hfinterland  rather  than  a  munficfipal  admfinfistratfive 

regfion…The  Sustafinable  Urban  Mobfilfity  Plan  concept  consfiders  the  func-

tfional  urban  area  and  proposes  that  actfion  on  urban  mobfilfity  fis  embedded 

finto a wfider urban and terrfitorfial strategy. Therefore, these Plans should be 

developed fin cooperatfion across dfifferent polficy areas and sectors (transport, 

land-use  and  spatfial  plannfing,  envfironment,  economfic  development,  socfial 

polficy,  health,  road  safety,  etc.),  across  dfifferent  levels  of  government  and 

admfinfistratfion as well as wfith authorfitfies fin nefighborfing areas – both urban 

and rural … 

 

SUMP  gufidelfines16 presenterats  under  2013,  med stöd av EU.  Flera  städer 

och regfioner har under senare år antagfit sådana utvecklfingsplaner. 

                                                

15 Detta avsnfitt bygger på skrfivfingar som har tagfits fram av Stenerfik Rfingqvfist fi hans valfiderfingsar-

bete av detta kapfitel 
16 GUIDELINES – Developfing and fimplementfing a Sustafinable urban mobfilfity plan, European 

Platform on Sustafinable Urban Mobfilfity Plans 2014. Se också www.eltfis.org/mobfilfity-

plans/european-platform 
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Fallet Karlstad 

Karlstad  är  en  stad  som  lfigger  långt  framme  när  det  gäller  planerfingen  av 

ett  kapacfitetsstarkt  BRT-stråk  genom  staden.  Här  planeras  för  en  demo-

anläggnfing, under förutsättnfing det går att ffinna en samverkan krfing ffinan-

sfierfing17.  

 

Karlstadsbuss  tfidfigare  chef,  Sören  Bergerland, berättar om  utvecklfingen  fi 

ett av kapfitlen fi Enqufist och Johnson (2013); Karlstadsbuss – en resa med 

fler och nöjdare kunder18. Här får vfi följa en spännande resa där Karlstads-

buss verksamhet gfick från medfioker stadsbusstraffik drfiven av en produkt-

fionslogfik  tfill  ett att  vara  ett proaktfivt  verktyg  för  stadsutvecklfing, med  en 

kundnöjdhet  som  lfigger  fi  Sverfigetopp.  En  framgång  är fokus  på  servfice-

/tjänstelogfik, där resenären är en aktfiv del fi den värdeskapande processen.  

Karlstadsbuss  resa  kan  beskrfivas  utfifrån  Traffikverkets  fyrstegsprfincfip.  Tfill 

skfillnad mot ett renodlat finfrastrukturprojekt kan fyrstegsprfincfipen fi fallet 

Karlstadsbuss följas som en tjänstefinnovatfionsprocess fi flera steg. 

 

Steg 1: Tänk om 

Swebus  hade  köpt  finkråmet  fi  det  kommunala  bussbolaget  Karlstadsbuss 

och  drev  verksamheten  vfidare  med  ett  entreprenadkontrakt  som  finte  var 

upphandlat fi konkurrens. Karlstadsbuss blev beställarorganfisatfion. Mycket 

fungerade  bra, men  betyget  från  Karlstadsborna  när  det gäller  personalen 

och bussarna var allt annat än godkänt. Endast 65 procent av de tfillfrågade fi 

en undersöknfing höll med om att personalen var trevlfig, motsvarande andel 

höll med om att bussarna var hela och rena. Det behövdes en nytändnfing. 

Under  2005  konkurrensutsattes  entreprenadkontraktet  genom  en  upp-

handlfing.  Swebus  förlorade  upphandlfingen,  men  överklagade  och  vann. 

Beställaren  och  entreprenören  startade  det  gemensamma  projektet 

Nystart 2005. En rad åtgärder genomfördes och kundbetygen började för-

bättras. Steg ett handlade om att säkerställa baskvalfiteten. 

 

Steg 2: Optfimera 

Nästa steg var att se över produktfionen och utbudet och att se över hur ut-

budet  presenterades.  En  lfinjeanalys  genomfördes  2005-2006,  varefter  ett 

nytt lfinjenät presenterades.  I det nya nätet slogs lfinjer  fihop för att möjlfig-

göra högre turtäthet och lfinjer rätades ut för att korta restfiderna. Det polfi-

                                                

17 Det är nu på gång genom att Karlstad kommun får teckna ett stadsmfiljöavtal med Traffikverket 

(redovfisas fi slutet av kapfitlet) 
18 Bergerland, 2013, fi Enqufist och Johnson, 2013, sfid. 211-222 
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tfiska  fintresset  för  att  satsa  på  kollektfivtraffik  tfilltog.  I  september  2007  ge-

nomfördes  den  stora  lfinjeomläggnfingen  fi  Karlstad.  Förutom  traffikföränd-

rfingen finnebar reformen en stor förändrfing fi sättet att presentera traffiken. 

Lfinjeomläggnfingen blev en succé. I efteranalysen framkom att utvecklfingen 

sedan  1970-talet  på  många  sätt  försvårat  ekonomfiska  och  attraktfiva  lös-

nfingar fi stadstraffiken, pga. att bfiltraffiken hade getts prfiorfitet. Insfikten med-

förde  att  Karlstads  kommun  valde  göra  stadsbyggnadsnämnden  ansvarfig 

för Karlstadsbuss verksamhet från och med 2007. 

 

Steg 3: Bygg om 

Med tfiden formulerades en vfisfion: Det ska vara enkelt att leva fi Karlstad 

utan  bfil.  Fem  strategfier  kopplades  tfill  vfisfionen: (1)  Låt  kunden  hjälpa oss 

prfiorfitera; (2) Säkerställ baskvalfiteten; (3) Kommunficera; (4) Arbeta lång-

sfiktfigt; (5) Lfigg fi framkant.  

 

En ny upphandlfing gjordes, med fintentfionen att ta Karlstadsbuss tfill nästa 

nfivå.  Det handlade om krav på bfiogas för mfiljön och krav på större bussar 

för att klara fortsatta resandeöknfingar. Ett antal förbättrfingar genomfördes 

samtfidfigt, såväl finne fi bussen (t ex BussTV), som utanför bussen (t ex sfig-

nalprfiorfitet).  

 

Parallellt startades ett framtfidsprojekt, som efter hand utvecklades tfill fidén 

om Karlstadsstråket, som är ett tänkt BRT-stråk  från  väster  tfill  öster  ge-

nom  hela  Karlstad.  Projektet  har  mer  prägel  av  en  stadsvfisfion  än av en 

bussvfisfion. Ska Karlstadsbuss ta nästa steg handlar det om att Bygga nytt. 

Karlstads  kommun har  genom  Karlstadsbuss  utvecklfing  vfisat att  den  är 

mogen att ta nästa steg. 

 

Steg 4: Bygg nytt 

Det ffinns både mental beredskap, god kunskap och polfitfisk vfilja att ta nästa 

steg. För att det ska få full effekt krävs en mobfilfiserfing fi staden med syfte att 

öka  kollektfivtraffikens  konkurrenskraft  fi  förhållande  tfill  prfivatbfilfismen.  En 

kommun  av  Karlstads  kommuns  storlek  klarar  finte  det  av  egen  kraft.  Det 

krävs samverkan på natfionell nfivå.  Med BRT fi Karlstad ffinns möjlfighet att 

skapa en verklfig lärprocess för att utveckla BRT finbäddad fi en svensk kon-

text,  som  motsvarar  höga  krav  beträffande  energfieffektfivfitet,  mfiljö  och 

hållbar stadsutvecklfing, men som finte nöjer sfig med det. BRT lever finte ett 

eget lfiv.  Det handlar om en tjänstefinnovatfionsprocess fi samverkan mellan 

närfingslfiv, akademfi och det offentlfiga. 
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Detta steg handlar om att ta Karlstadsbuss från bussvfisfion (som nu är bevfi-

sad  att  den  gfick  att  genomföra)  tfill  ett  proaktfivt  verktyg  fi  en  stadsvfisfion.  

Det planerade projektet är ett kombfinerat demonstratfions- och forsknfings-

projekt (tfillämpad forsknfing). Det bygger på samspelet mellan medborgare, 

resenärer  och  fordon  och  består  både  av  demoverksamhet, samt  en tfillhö-

rande forsknfings- och finnovatfionsverksamhet med demoverksamheten som 

grund.  Projektet ger  unfika  möjlfigheter  att göra  praktfiska  erfarenheter  och 

ta  fram forsknfingsbaserad  kunskap, något som  gör  det  möjlfigt  att  undan-

röja  hfinder  för  BRT-system.  Det  är  också  vfiktfigt för  att fidentfiffiera  ytterlfi-

gare  finnovatfions-  och  forsknfingsbehov.  Det  behövs  något  mer  radfikalt för 

att föra utvecklfingen framåt. 

 

Startskottet för projektet Karlstadstråket demo gfick den 30 mars 2015. Då 

samlades  37  personer  från  Karlstads  kommun,  regfionen,  unfiversfitetet, 

branschorganfisatfioner  och  närfingslfiv  tfill  en  workshop  på  CCC  (Carlstad 

Congress Center) för att dfiskutera framtfidens kollektfivtraffiklösnfing fi Karl-

stad. Det blev en fintensfiv eftermfiddag med öppna och konstruktfiva dfiskuss-

fioner19. Robert Sahlberg som är affärsutvecklfingsansvarfig vfid Karlstadsbuss 

och projektledare för Karlstadsstråket demo får sammanfatta möjlfigheterna 

med projektet20: 

 

Ett hållbart transportsystem är en vfiktfig del fi att uppnå Karlstads kommuns 

vfisfion Lfivskvalfitet  100  000.  Vfi  vfill  ha  tfillväxt  och  samtfidfigt  bevara  vår 

vackra stad. 

 

Traffikplan 2014 vfisar på behovet att öka gång, cykel och kollektfivtraffik på bfi-

lens  bekostnad.  Karlstad  är  på  väg  mot  storstadsproblematfiken  och  det  är 

därför vfiktfigt att vara proaktfiv och förebygga dessa. BRT är en del fi helheten 

av Karlstads stadsutvecklfing. 

 

Karlstadsbuss vfisfion: I Karlstad är det enkelt att leva utan bfil. Det vfill säga 

man ska finte behöva äga en bfil för att kunna leva gott fi vår stad. 

Resandet med Karlstadsbuss har ökat med 67 % sedan 2005 och Karlstads-

borna är näst nöjdast fi landet med sfin kollektfivtraffik21. Utgångsläget för pro-

jektet är därför väldfigt bra eftersom vfi vet att kollektfivtraffiken är angelägen 

för Karlstadsborna. 

 

                                                

19 Workshop Karlstadsstråket, mars 2015 
20 Ibfid.  
21 Slutsammanställnfing för hela 2015 fi Kollektfivtraffikbarometern vfisar på att Karlstad lfigger först 

och hade då Sverfiges nöjdaste kollektfivtraffikresenärer.  
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Regerfingsfinfitfiatfiv: stadsmfiljöavtal med fokus på hållbara transporter fi 

städer 

Den nu sfittande regerfingen som tfillträdde hösten 2014 vfill stfimulera tfill att 

ge gång, cykel och kollektfivtraffik prfiorfitet. Regerfingen har därför gett Tra-

ffikverket  fi  uppdrag  att  komma  med  förslag  tfill ett ramverk  med  fokus  på 

hållbara transporter fi städer22.  

 

Syftet med regerfingens satsnfing är att skapa förutsättnfingar för att en större 

andel av transporter fi städer ska ske med kollektfivtraffik, cykel eller gång och 

hållbara transporter. På så sätt skapas förutsättnfingar för mfinskad bfiltraffik 

och därfigenom bättre stadsmfiljö och mfindre trängsel.23   

 

Regerfingen anger skälen fi sfitt regerfingsbeslut: 

 

Befolknfingen fi de svenska storstäderna växer kraftfigt. Täta städer med goda 

möjlfigheter tfill cykel, gång och god kollektfivtraffik samt god samhällsservfice 

behövs för att fler ska kunna leva hållbart och för att underlätta uppfyllelsen 

av  de natfionella  mfiljökvalfitetsmålen.  Kapacfitetsbrfister  fi  transportsystemet 

orsakar trängsel. I växande städer är det även trångt för passagerarna fi kol-

lektfivtraffiken. Flera svenska städer behöver utveckla sfin kollektfivtraffik bl. a. 

fi syfte att mfinska klfimatutsläppen och förbättra tfillgänglfigheten. En växande 

befolknfing finnebär samtfidfigt ökade transporter som också behöver effektfivfi-

seras och mfiljöanpassas. I många städer är männfiskor utsatta för bullerpro-

blematfik  och  det  ffinns  problem  med  mfiljökvalfitetsnormer  för  utomhusluft 

överskrfids fi flera tätorter. Dessutom ffinns utmanfingar relaterade tfill traffik-

säkerhet för bl. a. oskyddade traffikanter.24  

 

Stadsmfiljöavtal som styrmedel är ett sätt att ge kommunerna fincfitament att 

planera för en attraktfiv stad med hållbara transporter och bfidra tfill en ökad 

andel kollektfivtraffik, cykel och gång samt hållbara transporter. Stadsmfiljö-

avtalen  har  finspfirerats  av  de  norska bymfiljöavtalen,  som  finfördes  fi de 

största  städerna  fi  Norge.  I  stortfingsmeldfingen  om  Nasjonal transportplan 

2014–2023 (NTP) skrfivs: 

 

I stortfingsmeldfingen om NTP (2014-2023) er det lagt opp tfil styrket finnsats 

for kollektfivtransport, syklfister og fotgjengere. Det er fi tfiårsperfioden satt av 

16,9  mrd.  kr  tfil  helhetlfige  bymfiljøavtaler.  Bymfiljøavtalene  er  et  av  statens 

                                                

22 Regerfingsbeslut statsmfiljöavtal, 2015 
23 Ibfid. sfid. 3 
24 Ibfid. sfid. 2 
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vfiktfigste vfirkemfidler for å nå regjerfingens mål om at veksten fi persontrans-

porten fi storbyområdene skal tas med kollektfivtransport, sykkel og gange.25  

 

Traffikverket är den myndfighet som ska bereda och verkställa beslutet. I sfin 

presentatfion av uppdraget  pekar  Traffikverket  på  vfilka  överväganden  som 

ska  göras krfing  kollektfivtraffiklösnfingar,  enlfigt  uppdraget  fi  stadsmfiljöavta-

len:26 

 

• Kan bfidra tfill genomförandet av kollektfivtraffiklösnfingar genom nya 

kostnadseffektfiva transportlösnfingar samt kostnadseffektfiv ny och tfill-

gänglfig teknfik 

• Ska utformas så att de främjar samhällsekonomfiskt effektfiva och klfi-

mateffektfiva lösnfingar samt bfidrar tfill mfiljökvalfitetsmålet om God be-

byggd mfiljö 

• Kan bfidra tfill hållbar arbetspendlfing. 

• Kan bfidra tfill ökad sysselsättnfing och jämställdhet samt beakta socfiala 

aspekter 

• Kan utformas så att fingående parter har ett helhetsperspektfiv, där även 

andra åtgärder än de som medffinansfieras stödjer regerfingens syfte 

 

Regerfingen  vfill  också  ha  en  motprestatfion,  som  kan  se  ut  på  olfika  sätt. 

Tänkbara motprestatfioner kan vara en kombfinatfion av åtgärder och beslut 

om planer, program och strategfier, tfill exempel en traffikstrategfi och parke-

rfingspolficy med fokus på en hållbar stadsutvecklfing som finkluderar:27 

 

• Förtätnfing av bebyggelse finom dagens tätortsgränser, centralt och 

kollektfivtraffiknära 

• Öka funktfionsblandnfing (bostäder, arbete, servfice) 

• Utformnfing av stad och finfrastruktur utfifrån gående, cyklfister och 

kollektfivtraffik 

• Kapacfitetsstark kollektfivtraffik som bfinder fihop 

• Parkerfingspolfitfik finrfiktad på mfinskat antal bfilar fi staden 

 

Ur regerfingsbeslutets slutord: 

 

Regerfingens  fokus  är  att  skynda  på  utvecklfingen  och  fimplementerfingen  av 

finnovatfiva  hållbara  transportlösnfingar.  Det  finnebär  att  de  statlfiga  medlen 

                                                

25 http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Bymfiljøavtaler 
26 Traffikverket stadsmfiljöavtal, 2015 
27  Traffikverket stadsmfiljöavtal, 2015 
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bland annat kan användas för att finvestera fi nya transportlösnfingar som be-

höver demonstreras, testas och utvärderas. Regerfings utgångspunkt är att de 

statlfiga medlen finvesteras fi samhällsnyttfiga projekt som förväntas vara sam-

hällsekonomfiskt posfitfiva.28 

 

Av  den  första  delredovfisnfingen  från  Traffikverket  framgår  att 24  förslag 

kommfit  fin,  trots  den  korta  tfiden.  Förslag har  kommfit  fin från  17  av  de 20 

största tätorterna.29  

 

I  sammanfattnfingen av  Traffikverkets  slutrapport30  krfing  regerfingsuppdra-

get om stadsmfiljöavtal föreslår Traffikverket att statlfig medffinansfierfing skall 

regleras genom en förordnfing. Traffikverket precfiserar syftet med ramverket 

för stadsmfiljöavtal: 

 

Syftet  med  satsnfingen  är  att  skapa  förutsättnfingar  för  att  en  större  andel 

persontransporter  fi  städer  ska  ske  med kollektfivtraffik,  cykel  eller  gång  och 

för hållbara persontransporter. På så sätt skapas förutsättnfingar för mfinskad 

bfiltraffik  och  därfigenom  bättre  stadsmfiljö  och  mfindre  trängsel.  Den  statlfiga 

medffinansfierfingen bör även bfidra tfill kostnadseffektfiv utvecklfing av nya fin-

novatfiva  och  klfimateffektfiva  lösnfingar  finom  kollektfivtraffiken,  en  hållbar 

stadsutvecklfing samt bfidra tfill uppfyllande av mfiljökvalfitetsmålen Frfisk luft 

och God bebyggd mfiljö. 

 

För att nå syftet räcker det finte med statlfigt medffinansfierade åtgärder fi lokal 

och regfional kollektfivtraffik. Därför ställs det även krav på att kommunen och 

dess  samarbetsparter  genomför  motprestatfioner  fi  form  av  åtgärder  och 

styrmedel.  

 

De  åtgärder  som  föreslås  kunna  få  statlfig  medffinansfierfing  är  kapacfitets-

starka lokala och regfionala kollektfivtraffikanläggnfingar, lokala och regfionala 

kollektfivtraffikanläggnfingar  som  finnebär  att  demonstrera,  testa  och  utvär-

dera nya transportlösnfingar samt merkostnader för energfieffektfivfiserfing och 

mfiljöanpassnfing av fordon tfill anläggnfingarna.31  

 

Regerfingen  kom  under  oktober  månad 2015 med  en  förordnfing  krfing 

statsmfiljöavtal; Förordnfing  (2015:579)  om  stöd  för  att  främja  hållbara 

stadsmfiljöer. Här har skett en förändrfing. Numer kan såväl kommuner som 

landstfing ansöka om medel, men fortfarande gäller att det är utbyggnad av 

                                                

28 Regerfingsbeslut stadsmfiljöavtal, 2015, sfid. 4 
29 Traffikverket stadsmfiljöavtal, rapport, mars 2015 
30 Traffikverket stadsmfiljöavtal, slutredovfisnfing, maj 2015 
31 Ibfid. sfid. 5 
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kollektfivtraffik  fi  stadsmfiljöer  som  stödet  avser.  Paragraf  1  talar  om  syftet 

med förordnfingen: 

 

1 § För att främja hållbara stadsmfiljöer får Traffikverket, om det ffinns 

medel för ändamålet, lämna stöd enlfigt denna förordnfing tfill kom-

muner och landstfing för åtgärder som leder tfill att en större andel 

persontransporter fi städer sker med kollektfivtraffik. Åtgärderna ska 

leda tfill energfieffektfiva lösnfingar med låga utsläpp av växthusgaser 

och bfidra tfill att uppfylla mfiljökvalfitetsmålet God bebyggd mfiljö. 

 

Stödet bör särskfilt främja finnovatfiva, kapacfitetsstarka och resursef-

fektfiva lösnfingar för kollektfivtraffik.32 

 

I förordnfingens paragraf sju talas också om motprestatfioner: 

 

7 § Som vfillkor för stöd ska kommunen eller landstfinget genomföra 

motprestatfioner fi form av andra åtgärder än de som stödet avser och 

som bfidrar tfill en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostads-

byggande.33 

 

Med den nya förordnfingen på plats ffick städer/landstfing med en kort fram-

förhållnfing  söka: statlfigt  stöd  för  att  främja  hållbara  stadsmfiljöer  – 

Stadsmfiljöavtal  SFS  2015:579.  Den  17  december  2015  offentlfiggjordes  vfia 

pressmeddelanden från Regerfingskanslfiet och Traffikverket vfilka städer som 

fått  sfina  förslag  bevfiljade  och därmed  får  50  %  statlfigt  stöd  tfill  sfina  sats-

nfingar. Av totalt 34 finkomna ansöknfingar bevfiljades sju; Luleå, Östersund, 

Gävle, Karlstad, Lfinköpfing, Helsfingborg och Lund.  

 

Karlstads ansökan handlade om fas 1 och 2 av BRT fi Karlstadsstråket, med 

en totalkostnad om 140 MSEK. Ffinansfierfingen uppgfick tfill 50 % av statlfigt 

stöd  på  70  MSEK.  Kommunens  motprestatfion  består  av byggandet av 

Sundsta  torg  och  Hagatorget med  bostäder,  arbetsplatser  och  servfice,  lfik-

som av gång- och cykelsatsnfingar och parkerfingsstrategfier.  

 

Även Helsfingborg  kommer  nu  att  förverklfiga  sfin  tfidfiga  stadsvfisfion  fi  cent-

rum.  Med  finspfiratfion  och  lärdom  från  MalmöExpressen  vfill  Helsfingborgs 

kommun  satsa  på  HelsfingborgsExpressen,  ett  högklassfigt  BRT-koncept 

                                                

32 SFS 2015:579 
33 Ibfid. 
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med en totalkostnad om 196 MSEK, med ett 50 % statlfigt stöd på 98 MSEK. 

Kommunens/regfionens  motprestatfion  är  följande  finsatser: Väderskydd 

uppgraderas  för  stadstraffikens  hållplatser  (116  st);  Lfinjerätnfing  på  lfinje  3 

förbfi  Rosengården  med  nytt  hållplatstorg  längs  Ffilbornavägen;  Utbyggnad 

av  cykelväg  längs  Långebergavägen,  Långeberga-Hjortshögsvägen;  Hastfig-

hetsanpassnfing  fi  hela  centralorten;  Justerfing  av  parkerfingsköpstaxan,  ju-

sterfing av parkerfingstal och översyn av parkerfingsavgfifter; Stadsplan (ÄÖP) 

genomförs för hela centralorten för att peka ut områden för förtätnfing och 

tydlfiggöra  kollektfivtraffiken  som  ryggrad  fi  bebyggelseutvecklfingen;  Mfinst 

tre nya detaljplaner för förtätnfing utmed sträckan ska genomföras.  

 

Båda  dessa  statsmfiljöprojekt  ska  starta den  1  januarfi  2016  och  har slut-

punkt  december  2018.  Luleå  och  Östersund  ffick  stöd  för  laddplatser  och 

Gävle  var  ytterlfigare  en  kommun  som  ffick  stöd  för  en  BRT  finspfirerad  lös-

nfing. Lfinköpfing ffick stöd för åtgärder fi kommunens stomlfinjenät och Lund 

ffick stöd för en ny spårvägslfinje mellan Lunds Centralstatfion och den fram-

tfida stadsdelen Brunnshög.34  

 

 

Sammanfattande reflektfion 

I  detta  kapfitel  har  vfi  behandlat BRT-lösnfingar  för  svenska  förhållanden, 

kollektfivtraffik  som  demokratfisk  kraft och  stadsmfiljöavtal  som  fincfitament 

för  bättre  stadsmfiljö  och  mfindre trängsel.  Vfilka  faktfiska effekter  som 

stadsmfiljöavtalen kommer att få kan ännu finte förutses. Intresset från stora 

och  medelstora  kommuner  är  dock  mycket  stort,  vfilket  redan  findfikerats  fi 

första delrapporten från Traffikverket och det bekräftas av det stora antalet 

ansöknfingar  som  kommfit  fin  på  kort  tfid.  Det  nya  som  skett  är  att  såväl 

kommuner som landstfing kan söka medel. Stockholm, Göteborg och Malmö 

lfigger långt framme med projekt. De ffick finget statlfigt stöd fi form av stads-

mfiljöavtal  denna  gång35.  Det  var  tre  BRT-finfitfiatfiv  och  två  projekt  med  el-

bussar  som  ffick  stöd.  Samtlfiga  sju  stadsmfiljöavtal  handlar  om  kapacfitets-

starka kollektfivtraffiklösnfingar som ges prfiorfitet fi gaturummet.  

 

De kommande kapfitlen 4, 5 och 6 handlar om transformatfiv förändrfing av 

våra tre storstadsregfioner Stockholm, Göteborg och Malmö och ger en nu-

lägesbfild av kollektfivtraffikens roll fi dessa transformatfiva regfionala proces-

                                                

34 Traffikverket pressmedelande, 2015.12.17 
35 De tre storstadsområdena har under våren 2016 fått möjlfighet att få statlfigt stöd fi Sverfigeförhand-

lfingen med fokus på storstadsområdena. 
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ser.  Vfilka  lösnfingar  som  väljs  är  kontextberoende.  Det  kapfitel  3  har velat 

förmedla är en ökad finsfikt att kollektfivtraffik kan ses som ett verktyg för att 

bryta  socfiala-,  mfiljömässfiga-  och  mobfilfitetsrelaterade utmanfingar.  Det 

krävs vfisserlfigen en avancerad produktfionslogfik för att utveckla kapacfitets-

starka  kollektfivtraffiklösnfingar.  Men  när  allt  är  på  plats  fi  ett  samverkande 

system  kan  kunden/resenären  utnyttja  systemet  fi  sfin  egen  värdeskapande 

process  (co-creatfion),  förutsatt  att mjuka  värden  ffinns  på  plats  utfifrån  en 

kundorfienterad tjänstelogfik. 

 

Transformatfiva  processer  är  mer  värderfingsdrfivna  än  prognosstyrda. 

Helsfingborg  hade  tfidfigt  en  stadsvfisfion,  men  saknade  länge det  polfitfiska 

modet att genomföra den fullt ut. Idag, drygt ett decennfium senare, ffinns en 

större  finsfikt  fi  Helsfingborg  och  andra  kommuner  krfing betydelsen av  att 

koppla samman stadsutvecklfing och kollektfivtraffik, där bfilen som norm kan 

brytas. Transformatfiva processer för levande och hållbara städer där kollek-

tfivtraffik är möjlfiggörare är redan ett faktum fi svensk kontext men mer kan 

göras.  Idag  läggs  allt  för  mycket  pengar  på  kollektfivtraffik utan  prfiorfitet  fi 

gaturummet.  Statsmfiljöavtalet  handlar  fi  sammanhanget  om  ganska  lfite 

pengar,  men  kan  vara  en  bra  katalysator  för  att  drfiva  en  mer  genomtänkt 

värderfingsdrfiven, transformatfiv process för att bygga hållbara och levande 

städer för männfiskor. 
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Kapfitel 4 
Transformatfiv förändrfing av storstads-

regfionen Stockholm – en nulägesbfild av  

kollektfivtraffikens roll fi processen.  
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Utgångspunkt för kapfitel 4, 5 och 6 

Vår  tentatfiva  utgångspunkt  för  kapfitlen  4,  5  och  6  avseende storstadsreg-

fionerna Stockholm, Göteborg och Malmö är värderfingsdrfiven: att bygga en 

stad för männfiskor. Stämmer det med den pågående processen fi dessa tre 

regfioner? Det är detta som följande tre kapfitel ska handla om. 

 

I  Enqufist  och  Johnson  (2013)  betraktades  det  regfionala  kollektfivtraffiksy-

stemet  som  ett  värdenätverk.  Vfi  behåller  synen  på  ett  värdenätverk,  men 

den  här  gången  är  utgångspunkten  själva  storstadsregfionen  och  finte  hela 

länet. Metoden är av exploratfiv natur och fokuserar på nätverkets huvudak-

törer  och  hur  de  agerar.  I  komplficerade  transformerfingsprocesser  blfir  be-

hovet av samverkan mellan aktörerna påtaglfigt. Kapfitlen 4, 5 och 6 är berät-

telser om hur respektfive kollektfivtraffiknätverk utgör en drfivkraft för trans-

formatfion av en stadsregfion. Värdenätverket lever finte sfitt eget lfiv utan är 

också en del fi en vfidare socfial och mfiljömässfig kontext. I Stockholm, Göte-

borg och Malmö som regfion ffinns påtaglfiga utmanfingar vad gäller mobfilfi-

tet, socfiala obalanser och negatfiv mfiljö/klfimatpåverkan som är fintressanta 

att studera närmare. 

 

Uppbyggnad av de tre kapfitlen är finspfirerad av ramverket för kapfitel 2, där 

kollektfivtraffik ses som ett dynamfiskt och transformatfivt värderfingsbaserat 

värdenätverk  för  levande  och  hållbara  stadsregfioner.    Vår  tentatfiva  bfild  fi 

kapfitel  2  är  att  värdenätverket  eller  ekosystemet  behöver  etablerade  fin-

stfitutfioner för samverkan.  Myndfigheter på natfionell och regfional nfivå och 

kommuner på lokal nfivå måste agera tfillsammans med andra nyckelaktörer 

fi värdenätverket. 

 

Metoden  bygger  på  ett  stort  antal  fintervjuer  som  har  genomförts  vfid  olfika 

tfidpunkter med nyckelföreträdare för respektfive regfion, stad och Traffikver-

ket.  Den bygger även på närläsnfing av planer och handlfingsprogram krfing 

pågående transformerfingsprocesser, samt omläsnfing av de nu gällande tra-

ffikförsörjnfingsprogrammen. 
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Bfild 1. Gatans funktfioner ur Framkomlfighetsstrategfin Stockholms stad. Illustratör: Brfitt-

Marfie Alvém, Traffikkontoret Stockholm. 

Bfild 2. Götgatan fi Stockholm. Foto: Yanan Lfi, Stockholms stad. 
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Kapfitel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing 

I  kapfitel  4  fångas  en  nulägesbfild  av  storstadsregfionen  Stockholm,  där  det 

pågår en omfattande transformerfingsprocess med målet att utveckla Stock-

holmsregfionen tfill Europas mest attraktfiva storstadsregfion. Vfi har följt tre 

starka  aktörer  och  tagfit  del  av  deras  berättelser.  Berättelserna  från  Stock-

holms  läns landstfing  (SLL),  Stockholms  Stad  och  Traffikverket  lfigger  tfill 

grund för kapfitlets utformnfing. Det är organfisatfioner som alla tre har stora 

egna resurser, men som också måste samverka för att få full effekt på sfina 

finsatta resurser. Vfi har fintervjuat nyckelpersoner fi dessa organfisatfioner och 

tagfit del av deras styrdokument och planer. Vfi har också tagfit fin finspel från 

närfingslfivet krfing regfional planerfing och utvecklfing. Det är en expansfiv reg-

fion där det pågår stora finfrastrukturfinvesterfingar. Men det är också en reg-

fion som har ett antal utmanfingar att hantera. 

 

I  förordet  tfill  SLLs  årsredovfisnfing  2014  tecknar  SLLs  ffinanslandstfingsråd 

en bfild av det dynamfiska läget, men låter även ana att det ffinns utmanfingar. 
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Året 2014 var ännu ett år som präglades av snabb tfillväxt, befolknfingstfillväxt 

och  stor  expansfion  fi  regfionen.  Stockholms  län  är  en  tfillväxtmotor  för  hela 

Sverfige och vfi måste hela tfiden hålla blficken rfiktad mot framtfiden – omfat-

tande finvesterfingar är ett måste för regfionens fortsatta utvecklfing.1 

 

Stockholms Stad är den största kommunen fi regfionen. I förordet tfill årsre-

dovfisnfingen för Stockholms Stad 2014 talar ffinansborgarrådet och stadsdfi-

rektören om ett Stockholm där alla kan växa och utvecklas. De skrfiver: 

 

Stockholm är  en  fantastfisk  stad  att  leva  fi.  Stockholms  varumärke  är  starkt 

när det gäller lfivskvalfitet, samhällsservfice och attraktfivfitet. Här ffinner män-

nfiskor  arbete  och  får  chans  att  förverklfiga  sfina  drömmar.  Men  Stockholm 

står också finför stora utmanfingar. Vfid valet fi september 2014 pekade väljar-

na ut en ny färdrfiktnfing för Stockholm. En samarbetspolfitfik med jobb, väl-

färd och bostäder fi fokus.2 

 

Vfi  tar  fi  detta  kapfitel  avstamp  från  kapfitel  3  fi  Enqufist  och  Johnson  (2013) 

som  handlade  om  Stockholms  Läns  Landstfing  som  regfional  kollektfivtra-

ffikmyndfighet  (RKM)  och  transformerfingen  av  SL  där  SL  nu  är  samlfings-

namn  och  varumärke  för  den  allmänna  kollektfivtraffiken  på  land  fi  Stock-

holms  län.  Alla  tfidfigare  resurser  fi  SL  är  nu  samlade  fi  Traffikförvaltnfingen 

SLL.  I  Traffikförvaltnfingen  lfigger  även  färdtjänsten  och  Waxholmsbolaget. 

Traffikförvaltnfingens uppgfift är att ansvara för att Stockholms läns finvånare 

och besökare har en väl utbyggd, lättfillgänglfig och pålfitlfig kollektfivtraffik. I 

detta  kapfitel  är  fokus  på  Stockholmsregfionen  och  kollektfivtraffikens  roll 

som  transformatfiv  kraft  för  att  omvandla  såväl  regfionen  som  Stockholms 

stad tfill en ledande regfion fi Europa.  

 

Den första berättelsen handlar om Stockholmregfionens vfisfion finför framtfi-

den och tar avstamp fi SLLs regfionala utvecklfingsplan, RUFS 2010, med vfis-

fionen att regfionen ska utvecklas tfill Europas mest attraktfiva storstadsreg-

fion.  En  utvecklfingsplan  som  har  utgångspunkt  fi  ett  antal  utmanfingar  som 

regfionen har att hantera. En fördjupnfing av RUFS 2010 har gjorts fi Hand-

lfingsprogram  Regfionala stadskärnor  som  kom  2013.  Delar  av  denna 

handlfingsplan redovfisas. Parallellt med detta har Stockholms Stad utvecklat 

en översfiktsplan  för  Stockholm,  benämnd Promenadstaden.  Planen  utgår 

från fidentfiffierade utmanfingar för Stockholm och från Stockholms Stad vfis-

fionsarbete Vfisfion  2030.  Ytterlfigare  ett  planarbete  redovfisas  översfiktlfigt 

                                                

1 SLL ÅR, 2014, sfid. 3 
2 Stockholms Stad ÅR, 2014, sfid. 6 
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som  tar  ett  fördjupat  mfiljöperspektfiv  fi Färdplan  för  ett  fossfilbränslefrfitt 

Stockholm 2050. 

 

Den andra berättelsen ser på kollektfivtraffikens betydelse för regfionen som 

transformatfiv  kraft.  Här  lfigger  utgångspunkten  på  traffikförsörjnfingspro-

grammet  2012  som  SLL  tagfit  fram  fi  egenskap  av  regfional  kollektfivtraffik-

myndfighet. RUFS 2010 är en vfiktfig rfiktnfingsgfivare för detta program. Här 

ffinns även en uppföljnfing krfing programmets måluppfyllelse och finrfiktnfing 

på arbetet med nytt program som beräknas vara antagen 2017, där efterföl-

jaren tfill RUFS 2010 ger en delvfis ny finrfiktnfing krfing hållbarhetsarbetet.  

 

Den  tredje  berättelsen  handlar  om Stockholm  stads  Framkomlfighetsstra-

tegfi, där  kollektfivtraffik-  och  stadsbyggnadsfrågor  möts.  Här  tydlfiggör 

Stockholms Stad hur staden kan utvecklas med männfiskan fi fokus och hur 

traffikslagen kollektfivtraffik, gång, cykel ska samsas med bfilen fi ett begränsat 

gatuutrymme. Promenadstaden  och Vfisfion  2030 är en  vfiktfig  rfiktnfingsgfi-

vare för Framkomlfighetsstrategfin. 

 

Den fjärde berättelsen handlar om framkomlfighetsarbetet krfing Stombuss-

lfinjerna, som är en trepartssamverkan mellan SLL, Traffikverket och Stock-

holms Stad. Det finkluderar också övrfiga kommuner fi Stockholms län avse-

ende  ytterområdena.  Som  grund  för  samverkan  lfigger  arbetet  med  att  ta 

fram  en  stomnätsplan  för  Stockholms  län. För  närvarande pågår  också  en 

gemensam  satsnfing  mellan  Traffikförvaltnfingen,  Stockholms  stad  och  ope-

ratören för finnerstadstraffiken Keolfis med syftet att förbättra stombussarnas 

framkomlfighet.  Båda  dessa  processer  beskrfivs.  Traffikverket  har  även  gjort 

en  egen  utrednfing  krfing  ett  effektfivt  användande  av  vägnätet  för  ökad 

framkomlfighet.  Utrednfingen  rubrficeras Framkomlfighetsprogram  och  är 

sammanlänkad med SLLs stomnätsplan. 

 

Den  femte  berättelsen  handlar  om  pågående  stora  finfrastruktursatsnfingar 

som pågår och drfivs genom Traffikverket på natfionell nfivå, men där den reg-

fionala och lokala nfivån är djupt finvolverad. Det är två stora utvecklfingspro-

cesser  som  lyfts  fram:  Cfitybanan  och  Stockholmsförhandlfingen  2013, där 

den senare har fokus på utbyggnad av tunnelbanenätet. 

 

Den  sjätte  berättelsen  handlar  om  Stockholmregfionens  socfioekonomfiska 

utmanfingar.  I  Stockholms  stads  budget  för  år  2015  står  den  hållbara  och 

jämlfika staden fi fokus. Där slås fast att utvecklfingen mot ett allt mer delat 

Stockholm ska vändas. Även fi rapporten Skfillnadernas Stockholm beskrfivs 

dessa  socfiala  utmanfingar.  Stockholms  stad  har  också  tfillsatt  en  särskfild 
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kommfissfion för socfial hållbarhet. Vfi vfill fi den specfiella kontext som Stock-

holmsregfionen handlar om lyfta fram tre olfika aktfivfiteter, med bärfighet på 

transporter, som specfiellt hanterar socfiala utmanfingar. SL var tfidfig att anta 

FNs finfitfiatfiv UN Global Compact. Detta åtagande ffinns nu finom SLL Tra-

ffikförvaltnfingen. I planarbetet krfing Spårväg Syd har en socfial konsekvens-

beskrfivnfing gjorts. Det är ett nytt grepp som vfi vfill uppmärksamma. Vfi tar 

också upp remfissyttrandet från Sverfiges Bussföretag krfing Spårväg Syd. En 

tredje aktfivfiteter är den socfiala utmanfingen fi Vfisfion Järva 2030. 

 

Den  sjunde  och  sfista  berättelsen  handlar  om  finspel  från  närfingslfivet  vad 

gäller  regfional  planerfing  och  utvecklfing.    Först  en  rapport  som  Handels-

kammaren  har  tagfit  fram  krfing  Stockholmsregfionens  utmanfingar  och  be-

hovet  av  nya  lösnfingar  mellan  offentlfiga  och  prfivata  aktörer.  Ett  annat  fin-

spel handlar om Stockholmsböjen, som är tänkt att knyta samman socfioe-

konomfiska  starka  områden  fi  norr  med  svagare  fi  söder.  Infitfiatfivet  krfing 

Stockholmsböjen har kommfit från ett konsortfium med Skanska, Scanfia och 

WSP  som  ledande  aktörer.  Slutlfigen  en  rapport  från  2015  framtagen  av 

forskaren och konsulten Pär Kågeson. Rapporten har Sverfiges Bussföretag 

och Bfil Sweden som beställare och syftar tfill att belysa förutsättnfingarna för 

Bus Rapfid Transfit (BRT) fi Stockholmsregfionen. 

 

Kapfitlet  avslutas  med  en  sammanfattande  reflektfion  krfing  utvecklfing  av 

kollektfivtraffik för en levande och hållbar stad/regfion, om kollektfivtraffikut-

vecklfing som en del fi transformatfiv förändrfing av storstadsregfionen Stock-

holm och hur denna förändrfing sker fi samverkan. 

 

 

Stockholmsregfionen – Så blfir vfi Europas mest attraktfiva storstadsreg-

fion 

På  SLLs  hemsfida  står  att  läsa  om  betydelsen  av  samverkan  krfing  vfisfionen 

att blfi Europas mest attraktfiva storstadsregfion. 

 

Stockholmsregfionen ska blfi Europas mest attraktfiva storstadsregfion. Det är 

en vfisfion som kommuner, landstfing, myndfigheter, närfingslfiv, högskolor och 

unfiversfitet samt fintresseorganfisatfioner fi regfionen har kommfit överens om fi 

den  regfionala  utvecklfingsplanen  för  Stockholmsregfionen,  RUFS  2010.  Det 

finnebär  att  många  aktörer  fi  länet  behöver  arbeta  tfillsammans.  Det  krävs 

vfilja, kraft och mod att möta regfionens utmanfingar på ett konstruktfivt sätt. 
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Vfi ska gemensamt värna om vårt framtfida klfimat, hantera den höga befolk-

nfingstfillväxten och skapa en fintegrerad regfion.3 

 

I  alla  de  fintervjuer  vfi  gjort  med  företrädare  för  SLL,  Stockholms  stad  och 

Traffikverket hänvfisas tfill RUFS 2010 och andra långsfiktfiga planer som ut-

gångspunkt  för  mer  närlfiggande  handlfingsplaner.  I  detta  avsnfitt  beskrfiver 

vfi  finnehållet  fi  RUFS  2010,  de  utmanfingar  regfionen  står  finför,  regfionens 

vfisfion, strategfier för att förverklfiga vfisfionen, lfiksom uppsatta mål. Vfi redo-

vfisar  också  en  fördjupnfing  krfing  de  utpekade  regfionala  stadskärnor  som 

pekas  ut  fi  RUFS  2010.  Dessa  regfionala  stadskärnor  ffick  2013  ett  särskfilt 

handlfingsprogram,  som  vfi  översfiktlfigt redogör  för. På  motsvarande  sätt 

presenterar  vfi  Stockholms  stads  långsfiktfiga  planarbete,  där  vfi  redogör  för 

Promenadstaden  Översfiktsplan  för  Stockholm och  Stockholms  Stads  vfis-

fionsdokument Vfisfion  2030,  lfiksom Färdplan  för  ett  fossfilbränslefrfitt 

Stockholm 2050. Såväl de regfionala som Stockholms stads planarbeten har 

utvecklats fi olfika handlfingsplaner vfilka vfi redogör för fi de kommande berät-

telserna. 

 

I RUFS 2010 konstateras att Stockholmsregfionen står finför ett antal utma-

nfingar  som  kommer  att  mötas  och  lösas  utfifrån  regfionens  förutsättnfingar 

och omvärldens påverkan. Hur blfir man attraktfivast?  

 

RUFS 2010 andas en optfimfism fi sfin ambfitfion att skapa en attraktfiv plats för 

männfiskor: 

 

Vfi  ska  blfi  attraktfivast  genom  att  utveckla  en  regfion  där  männfiskor  kan  bo, 

verka  och  leva  på  ett  sätt  som  skapar  förutsättnfingar  för  att  utveckla  fidéer 

och skapa förnyelseförmåga.4 

 

Och fortsätter med att konstatera att det krävs konkreta finsatser för att nå 

dfit: 

 

Det kommer att krävas många åtgärder; mer kollektfivtraffik, fler bostadsom-

råden  och  andra  hårda  finvesterfingar.  Men  utvecklfingsplanen  sätter  också 

ffingret på det vfiktfigaste; det är männfiskorna fi regfionen som står för utveckl-

fingen.  Att  skapa  förutsättnfingar  för  att  frfigöra  lfivschanser,  utveckla  sam-

manhållnfing och tfillfit fi samhället är därför hårdvaluta fi framtfidsbygget.5 

 

                                                

3 SLL hemsfida 2015, Stockholms län växer eftersom vfi satsar tfillsammans 
4 RUFS 2010, sfid. 3 
5 Ibfid. 

99



  

Ett antal utmanfingar pekas ut, men också en åtgärdsorfienterad analys.6  

 

• Blfi allt fler och må allt bättre; Expansfionen ska hanteras så att stock-

holmarna fi framtfiden finte bara är fler utan också mår bättre. 

• Vara en lfiten men ändå ledande storstadsregfion; För att klara konkur-

rensen måste regfionen höja kvalfiteten finom utbfildnfingen och skapa en 

mer flexfibel och öppen arbetsmarknad. 

• Öka tryggheten samtfidfigt som omvärlden upplevs som mer osäker; 

En trygg regfion är en attraktfiv regfion. Idag är regfionfinvånarnas trygg-

het alltför beroende av vfilket område de bor fi. 

• Mfinska klfimatpåverkan och ändå främja tfillväxt; Utmanfingen är att 

skapa en god tfillgänglfighet med mfindre klfimatpåverkan som också 

gynnar tfillväxt. 

• Åtgärda kapacfitetsbrfister när behoven fortsätter att växa; Regfionens 

transporter, bostäder och utbfildnfing har finte utvecklats fi takt med be-

folknfingsöknfingen. 

• Öppna regfionen och mfinska utanförskapet; Stockholmsregfionen ska 

präglas av öppenhet. För att bryta segregatfionen behövs mötesplatser 

där personer med olfika bakgrund kan lära känna varandra. 

RUFS 2010 har stakat ut vfisfion, mål och strategfier: 

 

Vfisfionen  är  att  Stockholmsregfionen  ska  blfi  Europas  mest  attraktfiva  stor-

stadsregfion. En regfion där många vfill bo, leva och verka fi framtfiden. Målen 

slår fast vad regfionen måste uppnå för att blfi mer attraktfiv. Strategfierna vfi-

sar vägarna fram tfill vfisfionen.7 

 

I  den  regfionala  utvecklfingsplanen  ffinns  fyra  mål  som  anger  vfilka  värden 

och egenskaper regfionen behöver utveckla för att blfi ännu mer attraktfiv:8 

 

Mål 1 En öppen och tfillgänglfig regfion: Regfionen ska se mångfald som en 

stor tfillgång. Invånarna ska ha lfika möjlfigheter oavsett kön, ålder, sex-

uell läggnfing, funktfionshfinder och bakgrund. Tfillgänglfigheten ska vara 

hög för alla typer av resor. 

Mål 2 En ledande tfillväxtregfion år 2030; Regfionen ska främja finnovatfioner 

och finspfirera männfiskor att starta och utveckla verksamheter. Med 

bättre förutsättnfingar för forsknfing, närfingslfiv och kultur ökar finvå-

narnas chanser att hfitta utvecklande arbeten. 

                                                

6 RUFS 2010, sfid. 3 
7 RUFS 2010, sfid. 5 
8 Ibfid.  
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Mål 3 En regfion med god lfivsmfiljö år 2030; Stockholmarna ska ha ren luft 

och rent vatten och en trygg och vacker mfiljö. Vfi ska känna tfillfit och 

närhet tfill varandra och ha ett högt förtroende för samhällsorganen. 

Mål 4 En resurseffektfiv regfion år 2030; Regfionens struktur, bebyggelse, 

transportsystem, gröna kfilar, utbfildnfing och teknfiska försörjnfing ska 

göra det möjlfigt att använda våra resurser effektfivt och ta vår samlade 

potentfial tfill vara. Utsläppen av växthusgaser och förorenande ämnen 

ska vara låga. 

För att uppfylla målen och nå fram tfill vfisfionen, har sex strategfier fidentfiffie-

rats och vfisar vad alla aktörer fi regfionen gemensamt behöver arbeta med. 

 

Strategfi 1  Öka uthållfig kapacfitet och kvalfitet finom utbfildnfingen, transporterna 

och bostadssektorn; Utvecklfingen av utbfildnfing, bostäder och trans-

porter måste hålla jämna steg med befolknfingsöknfingen. För att 

mfinska trängseln behöver kollektfivtraffiken ta marknadsandelar. Re-

surseffektfiva lösnfingar för bostäder och transporter. Utbfildnfing med 

hög kvalfitet och jämnare rekryterfing.9 

Strategfi 2 Utveckla fidéer och förnyelseförmåga; Större öppenhet för fimpulser 

utfifrån skapar en attraktfiv forsknfingsmfiljö. Förnyelse och finnovatfion 

kan också främjas genom gränsöverskrfidande möten mellan forsk-

nfingsvärlden och kulturlfivet. Genomföra en långsfiktfig närfingspolfitfik. 

Utveckla en finternatfionell proffil.10  

Strategfi 3  Säkra värden för framtfida behov; Regfionens kultur-, mfiljö- och skön-

hetsvärden ska utvecklas och bfidra tfill en god lfivsmfiljö. För att mfinska 

klfimatpåverkan måste energfianvändnfingen ställas om tfill förnybara 

energfikällor. Mål per sektor för mfinskade utsläpp. Begränsa transpor-

ternas påverkan. Ställ om tfill förnybara energfikällor.11  

Strategfi 4 Vfidareutveckla en flerkärnfig och tät regfion; Mer stadskänsla och 

bättre förbfindelser ska göra regfionen större och öka finvånarnas möj-

lfigheter. Regfionala stadskärnor ska växa fram och blfi attraktfiva mfiljöer 

för både boende och närfingslfiv. Utveckla regfionala stadskärnor. Bevara 

regfionens gröna kfilar.12  

Strategfi 5  Stärk sammanhållnfingen; Stockholm behöver en större socfial och 

kulturell mångfald. För att mfinska segregatfionen måste vfi skapa plat-

ser där männfiskor med olfika bakgrund faktfiskt träffar varandra. Tfillfit 

                                                

9 RUFS 2010, sfid. 6 
10 Ibfid. sfid. 8 
11 Ibfid. sfid. 10 
12 Ibfid. sfid. 12 
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mellan männfiskor – socfialt kapfital. Olfika typer av bostäder motverkar 

segregatfionen. Utveckla tfillfiten tfill det offentlfiga.13 

Strategfi 6  Frfigör lfivschanser; För findfivfiden kan dålfiga lfivschanser leda tfill ohälsa 

och utanförskap. För regfionen är personer som finte deltar fi samhällslfi-

vet en bortslösad kreatfiv kraft. Värdet av att ta tfillvara denna kraft går 

knappast att överskatta. Dfiskrfimfinerfing påverkar hela regfionen. För-

nya fintegratfionspolfitfiken. Tryggt att vfistas fi det offentlfiga rummet och 

resa kollektfivt.14 

 

RUFS  2010  är  ett  värderfingsdrfivet  vfisfionsdokument  som  ger  rfiktnfing  tfill 

mer handlfingsdrfivna planer finom SLL. Strategfi 4 som handlar om att vfida-

reutveckla  en  flerkärnfig  och  tät  regfion  har  utvecklats  vfidare.  RUFS  2010 

pekar  ut  ett  antal  regfionala  stadskärnor  finom  Stockholmregfionen.  Dessa 

regfionala stadskärnor ffick ett särskfilt handlfingsprogram 2013. Programmen 

utformades  av  Tfillväxt,  mfiljö  och  regfionplanerfing,  som  är  en  del  av  SLL. 

Den  heter  fidag  Tfillväxt-  och  regfionplaneförvaltnfingen  (TRF).    I  rapporten 

framkommer vfikten av att utveckla dessa regfionala stadskärnor som knut-

punkter för att utveckla regfionen och för att motverka utsprfidnfing av verk-

samheter som finte är långsfiktfigt hållbart.15 

 

Stockholmsregfionen är fidag starkt enkärnfig och behöver blfi mer flerkärnfig. 

Avsfikten  är  att  med  utvecklfing  fi  yttre  regfionala  stadskärnor  motverka  ut-

sprfidnfing  av  verksamheter  och  bebyggelse.  En  fortsatt  sprfidnfing  av  bebyg-

gelsen är finte långsfiktfigt hållbar, eftersom den leder tfill växande transport-

behov  och  ett  ökat  bfilberoende.  Om  utvecklfingen  av  nya  verksamheter  och 

bostäder  kan  koncentreras  tfill  de  regfionala  stadskärnorna  kan  det  främja 

även  tjänsteutbyte,  möten,  stadskvalfiteter  och  stadslfiv.  Vfid  knutpunkter  fi 

traffiksystemet  bör  marken  utnyttjas  mer  fintensfivt,  det  är  där  de  regfionala 

stadskärnorna ffinns utpekade. Det främsta skälet är att utnyttja dessa goda 

lägen för att ytterlfigare öka tfillgänglfigheten.16 

 

Det är totalt åtta regfionala stadskärnor som pekas ut fi RUFS 2010: 

 

I den regfionala utvecklfingsplanen, RUFS 2010, redovfisas önskvärd utveckl-

fing av åtta yttre regfionala stadskärnor, utöver den centrala regfionkärnan. De 

yttre  kärnorna  är  Arlanda-Märsta,  Barkarby-Jakobsberg,  Kfista-Sollentuna-

                                                

13 RUFS 2010, sfid. 14 
14 Ibfid. sfid. 16 
15 SLL – TMR, 2013 (Förkortas numera TRF efter namnändrfing) 
16 Ibfid. sfid. 5 
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Häggvfik, Täby centrum-Arnfinge, Kungens kurva-Skärholmen, Flemfingsberg, 

Hanfinge centrum och Södertälje.17 

 

Ett vfiktfigt område fi det föreslagna handlfingsprogrammet är ökad tfillgäng-

lfighet. TRF pekar ut ökad tfillgänglfighet som en förutsättnfing för tfillväxt fi de 

regfionala stadskärnorna och där utbyggd kollektfivtraffik är en förutsättnfing. 

 

Hög  tfillgänglfighet  är  en  gfiven  förutsättnfing  för  utvecklfing  av  de  regfionala 

stadskärnorna. Flera nya studfier vfisar att hög tfillgänglfighet med kollektfivtra-

ffik  är  en  av  de  vfiktfigaste  faktorerna  när  det  kunskaps- och  tjänstefintensfiva 

närfingslfivet  väljer  lokalfiserfing.  Hög  tfillgänglfighet  med  kollektfivtraffik  är 

också  en  nödvändfig  förutsättnfing  för  lokalfiserfing  av  nya  bostäder,  student-

bostäder  med  mera.  För  att  utveckla  tfillgänglfigheten  tfill  och  från  kärnorna 

måste kärnornas roll som knutpunkter fi det regfionala traffiksystemet stärkas 

och  utvecklas.  Stockholmsöverenskommelsen,  RUFS  2010  och  länsplanen 

för transportfinfrastruktur fi Stockholms län har en finrfiktnfing som stödjer ut-

vecklfingen  av  en  flerkärnfig  regfion.  För  att  förbättra  tfillgänglfigheten  finom 

kärnorna måste gång- och cykelvägnätet utvecklas. Cykel kan vara ett kraft-

fullt  och  effektfivt  komplement  tfill  kollektfivtraffiken.  Ffinns  det  bra  regfionala 

cykelstråk  kan  cykel  ersätta  både  bfil  och  kollektfivtraffik  fi  vfissa  pendlfingsre-

latfioner.18  

 

TRF pekar ut exempel på frågor som bör belysas och konkretfiseras och pe-

kar  också  ut  Traffikförvaltnfingen  finom  Stockholms  läns  landstfing  som  an-

svarfig  aktör  med  stöd  från  TRF,  Traffikverket,  Länsstyrelsen,  Stockholms 

stad och övrfiga kommuner. Exempel på frågeställnfingar som tas upp är be-

hovet  av  ökade  tvärförbfindelser,  ökat  sampel  mellan  stadsutvecklfing  och 

utvecklfing av kollektfivtraffik samt knutpunkternas betydelse: 19 

 

• Främja och motfivera långsfiktfiga statlfiga och regfionala satsnfingar på 

utvecklfingen av en flerkärnfig regfion. Bättre och mer utvecklade tvär-

förbfindelser mellan de regfionala stadskärnorna är en förutsättnfing för 

deras utvecklfing. 

• Tydlfiggör samspel och synergfier mellan regfional tfillgänglfighet och 

stadsutvecklfing. 

• Utveckla ett förhållnfingssätt tfill osäkerheter och bfibehållen strategfisk 

beredskap för utvecklfing av framtfida kollektfivtraffik, tfill exempel flexfibfi-

lfitet fi planer. 

• Utveckla bytespunkter mellan olfika färdmedel 

                                                

17 SLL – TMR, 2013, sfid. 16 
18 Ibfid. 
19 SLL – TMR, 2013, sfid. 16 

103



  

 

Den 15 mars 2010 antog Stockholm Stads kommunfullmäktfige Promenad-

staden –  Översfiktsplan  för  Stockholm.  Den  utgår  från  Stockholms  Stads 

vfisfionsdokument  Vfisfion  2030  men  också  från  regfionens  RUFS  2010.  Do-

kumentet har följande finnehåll:20 

 

1. Utmanfingar och vfisfioner för stadsbyggandet 

2. Planerfingsrfiktnfingar och fokusområden 

3. Strategfier för hållbar tfillväxt 

4. Strategfiska områden, tyngdpunkter och traffikfinfrastrukturer 

5. Dfialog och genomförande 

 

Översfiktsplanen har getts en ny finrfiktnfing för att bättre möta behoven hos 

en  kraftfigt  växande  befolknfing,  omstrukturerfingar  finom  närfingslfivet  och 

för  att  öka  samspelet  mellan  regfionens  olfika  aktörer,  bland  annat  när  det 

gäller förstärknfingar av finfrastruktur. Uppdraget har varfit att finrfikta över-

sfiktsplanen mot ett begränsat antal fokusområden och att utforma ett plan-

förslag som är strategfiskt, genomförande- och omvärldsfinrfiktat. De strate-

gfiska och omvärldsfinrfiktade utmanfingar som pekas ut är att:21 

 

• Fortsatt tfillväxt ställer krav på långsfiktfig planerfing 

• Många fintressen samspelar fi en modern storstad 

• En större och starkare regfion ökar Stockholms attraktfionskraft  

• Globalfiserfingen påverkar regfionen på flera sätt 

• Mfiljö- och klfimatfrågorna får allt större betydelse  

• Stora socfiala skfillnader fi storstadsregfioner  

 

Den  långsfiktfiga  framtfidsbfilden  fi  form  av  Vfisfion  2030  –  Ett  Stockholm  fi 

världsklass lfigger tfill grund för översfiktsplanen. Vfisfion 2030 bygger på tre 

vfisfionära teman22 

 

• År 2030 är Stockholm en mångsfidfig och upplevelserfik storstad fi 

världsklass.  

• År 2030 är Stockholm navet fi den växande Stockholm–

Mälarregfionen. 

                                                

20 Stockholms Stad Promenadstaden, 2010, sfid. 3 
21 Ibfid. sfid. 5-9 
22 Stockholms Stad, Vfisfion 2030 
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• År 2030 är Stockholm navet fi en tfillgänglfig och trygg regfion utan 

socfiala och fysfiska barrfiärer. 

 

Promenadstaden tecknar en komplex bfild av utvecklfingen av Stockholm tfill 

en stad fi världsklass genom de planerfingsförutsättnfingar och fokusområden 

som pekas ut.23 

 

• Stockholm som staden på vattnet 

• Ett strakt närfingslfiv och utbfildnfingsystem 

• En socfialt sammanhållen och levande stad 

• Idrott, rekreatfion och attraktfiva grönområden 

• Ett modernt transportsystem och hållbart resande 

• Bostadsförsörjnfing fi en växande stad 

• Nya energfilösnfingar och teknfiska försörjnfingssystem 

• En stad rfik på upplevelser och kulturhfistorfiska värden 

• Mfiljö, hälsa och säkerhet fi en tät storstad 

 

Utgångspunkterna  för  stadsutvecklfingsstrategfier  för  hållbar  tfillväxt  ffinns 

med fi ovanstående planerfingsförutsättnfingar och fokusområden. En annan 

grundläggande  utgångspunkt  är  Stockholms  naturlfiga  förutsättnfingar  och 

kvalfiteterna  fi  den  stadsbebyggelse  som  vuxfit  fram  under  århundradena. 

Tfillsammans ska dessa utgångspunkter ge förutsättnfingar för en långsfiktfig 

hållbar strategfi där fyra strategfiområden har utstakats. 

 

Strategfi 1: Fortsätt att stärka centrala Stockholm; Det är vfiktfigt att de cen-

trala delarna även fi framtfiden kan behålla sfin synnerlfigen stora 

betydelse för regfionen och landet. En tät stad fi de centrala delar-

na av regfionen främjar även fi flera avseenden en hållbar utveckl-

fing finte mfinst på grund av de goda möjlfigheterna tfill hållbart re-

sande. Staden bör därför fortsätta sfin planerfing för att stärka 

centrala Stockholm. Förnyelsen av cfity fortsätter och framtfidens 

noder fi finnerstaden uppmärksammas.  En modern vetenskaps-

stad fi unfik mfiljö stödjer högre utbfildnfing och forsknfing fi världs-

klass. Planerfingen för en mer sammanhållen stadsmfiljö fi Stock-

holms närförorter utvecklas.24  

 

                                                

23 Stockholms Stad Promenadstaden, 2010, sfid. 10-29 
24 Ibfid. sfid. 33-36 
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Strategfi 2: Satsa på attraktfiva tyngdpunkter; En hållbar tfillväxt och ut-

vecklfing mot ett Stockholm fi världsklass kräver en bättre balans 

mellan stadens delar än fidag. Staden behöver därför stödja ut-

vecklfingen av en mer flerkärnfig struktur med täta och finnehålls-

rfika tyngdpunkter fi ytterstaden. Satsnfingen på tyngdpunkter 

samordnas med utvecklfing av Stockholms finfrastruktur. Fler at-

traktfiva bostäder och mångsfidfiga stadsmfiljöer utvecklas fi tyngd-

punkterna. En mångfald av verksamheter och servfice utvecklas 

successfivt utfifrån de lokala förutsättnfingarna. Kultur, upplevel-

ser och fidrott ökar attraktfivfiteten. Satsnfingen förutsätter en all-

sfidfig utvecklfingsplanerfing och stegvfis utbyggnad.25 

 

Strategfi 3: Koppla samman stadens delar; Många områden fi Stockholm är 

brfistfällfigt fintegrerade med omgfivande stadsdelar och kollektfiv-

traffiken stöder fi regel finte resor tfill andra målpunkter än fin-

nerstaden. Det är angeläget med en långsfiktfig strategfi för att fy-

sfiskt koppla samman Stockholms olfika delar tfill en mer fintegre-

rad stadsmfiljö. Förstärknfingar av finfrastrukturen stödjer fortsatt 

fintegratfion fi Stockholm-Mälarregfionen. Ytterstadens tyngdpunk-

ter blfir starka noder fi framtfidens finfrastruktur. En mer fintegre-

rad ytterstad skapas med nya sammanhängande stadsmfiljöer och 

förstärkta kopplfingar. De gröna kfilarna utvecklas och fler attrak-

tfiva mötesplatser skapas fi parker och grönområden.26 

 

Strategfi 4: Främja en levande stadsmfiljö fi hela staden; I Vfisfion 2030 beto-

nas att hela Stockholm ska vara tryggt och levande. Det förutsät-

ter en god balans mellan större satsnfingar av regfional betydelse 

och mfindre kompletterfingar för att möta dagens och morgonda-

gens behov fi andradelar av staden. Den pågående användnfingen 

av mark och vattenområden behålls fi stora delar av Stockholm. 

Stadsbebyggelsen utvecklas successfivt med utgångspunkt från de 

lokala förutsättnfingarna. De offentlfiga mfiljöerna får en större be-

tydelse för stadslfivet. Stockholms karaktärsdrag, hfistorfiska vär-

den och skönhet bevaras och utvecklas. Dfialog och samarbete 

stärks fi ett lokalt utvecklfingsarbete.27  

 

                                                

25 Stockholms Stad Promenadstaden, 2010, sfid. 37-40 
26 Ibfid. sfid. 41-43 
27 Ibfid. sfid. 44-46 
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Översfiktsplanen  är  ett  vägledande  dokument  som  finte  är  jurfidfiskt  bfin-

dande. Planen tydlfiggör samtfidfigt stadens syn på den framtfida utvecklfingen 

för stockholmare, myndfigheter och andra fintressenter. 

 

Ett  annat  styrdokument  som  har  tagfits  fram  av  Stockholms  stad  är  Färd-

plan  för  ett  fossfilbränslefrfitt  Stockholm  2050  och  detta  antogs  av  Stock-

holms stads kommunfullmäktfige den 24 mars 2014. Styrdokumentet Färd-

planen knyter an tfill flera av stadens övrfiga styrdokument; Stockholms Mfil-

jöprogram  2012–2015,  Åtgärdsplan  för  Klfimat  och  Energfi  2012–2015, 

Stockholms  översfiktsplan  Promenadstaden  och  Framkomlfighetsstrategfin 

för  att  nämna  några.  Även  Vfisfion  2030  och  Energfiplanen  är  vfiktfiga  un-

derlag tfill Färdplan 2050. Färdplanen är en del av arbetet fi staden, regfion-

en,  Sverfige  och  EU  för  att  nå  de  långsfiktfiga  klfimatmålen,  ytterst  för  att 

klara FNs tvågradersmål.28 I förordet tfill Färdplanen, skrfivet av Stockholms 

stads  stadsmfiljöborgarråd,  framgår  att  Stockholms  stad  har  antagfit  utma-

nfingen att nå tvågradersmålet och att det ffinns en färdplan för att nå det. 

 

Att mfinska utsläppen av växthusgaser tfill en nfivå så att FN:s tvågradersmål 

uppnås  och  bryta  beroendet  av  fossfila  bränslen  är  sannolfikt  den  vfiktfigaste 

och svåraste utmanfingen vfi står finför under detta sekel. Helt klart är att alla 

nfivåer, från det globala, vfia det natfionella och hela vägen ner tfill det lokala 

planet, måste vara med och dra åt samma håll för att detta ska vara möjlfigt 

att uppnå. När vfi ser att natfioner och världssamfund kört fast fi gamla hjul-

spår och väntar ut varandra är det städerna som tfillsammans måste axla ett 

globalt  ansvar  fi  det  lokala  arbetet.  Stockholm  har  som  Sverfiges  huvudstad 

och tfillväxtmotor möjlfigheten att leda detta arbete och vfisa att det är möjlfigt 

att fasa ut de fossfila bränslena, sänka sfina utsläppsnfivåer och samtfidfigt klara 

både tfillväxt och en ökande befolknfing. Slutsatsen fi stadens färdplan är att vfi 

står finför en stor utmanfing som finte bör underskattas, men också att det är 

fullt  möjlfigt  uppfylla  målet.  För  att  lyckas  fordras  ett  målmedvetet  arbete. 

Staden  rår  dock  finte  över  alla  styrmedlen,  utan  för  att  åstadkomma  detta 

krävs  även  en  hel  del  beslut  på  statlfig  nfivå,  finom  landstfinget  och  av  andra 

aktörer.  För  första  gången  ffinns  nu  en  konkret  beskrfivnfing  och  en  plan  för 

hur  Stockholm  ska  nå  det  långsfiktfiga  målet  att  vara  fossfilbränslefrfitt  2050. 

Därmed påbörjas ännu ett vfiktfigt kapfitel fi stadens engagemang för att ta lo-

kalt  ansvar  för  klfimatförändrfingarnas  globala  utmanfing.  Förhoppnfingsvfis 

kan detta också tjäna som finspfiratfion tfill andra städer som vfill ta rygg på oss 

fi kampen för en grönare och skönare värld.29 

 

                                                

28 Stockholms stad, Färdplan FB 2050, sfid. 7 
29 Ibfid. sfid. 3 

107



  

Det är många områden som berörs fi Färdplanen. I avsnfittet om transport-

systemet  framhålls  transportsystemets  komplexfitet  med  vfitt  skfilda  trans-

portbehov  och  fordonstyper.  Det  konstateras  fi Färdplanen  att  åtgärder  för 

att mfinska utsläppen av växthusgaser måste ske på flera olfika sätt parallellt. 

Det som framförallt kan mfinska utsläppen fi transportsektorn är enlfigt pla-

nen30: 

 

• Överflyttnfing av personresor från bfil tfill kollektfiva färdmedel. 

• Mfinskat behov av resande samt överflyttnfing från bfil tfill gång och 

cykel. 

• Effektfivare godstransporter. 

• Effektfivare mfiljöfordon och byte tfill bfiodrfivmedel och elbfilar. 

 

Såväl  SLLs  RUFS  2010,  med  vfiljeyttrfingen  att  blfi  Europas  mest  attraktfiva 

storstadsregfion,  som  Handlfingsprogram  Regfionala  stadskärnor  2013  och 

Stockholms  Stads  Översfiktsplan  Promenadstaden  (som  bygger  på  vfisfion 

2030  Ett  Stockholm  fi  världsklass  och  Färdplan  för  ett  fossfilbränslefrfitt 

Stockholm 2050) är vägledande dokument för att möta en växande befolk-

nfing, en finfrastruktur som finte hållfit jämna steg med denna tfillväxt, klfima-

tutmanfingar och socfiala utmanfingar som ffinns fi en ficke helt sammanhållen 

stad. 

 

I  de  följande  berättelserna  skärskådas  ett  antal  pågående  processer  som 

syftar tfill att utveckla Stockholmsregfionen tfill en attraktfiv och hållbar reg-

fion. 

  

 

Kollektfivtraffikens betydelse för Stockholmsregfionen  

SLL  är  den  regfionala  kollektfivtraffikmyndfigheten  (RKM)  fi  Stockholmsreg-

fionen  och  ansvarar  för  att  ta  fram  ett  regfionalt  traffikförsörjnfingsprogram 

för all kollektfivtraffik, såväl den upphandlade som den kommersfiella.31  Det 

program som gäller fidag är från 2012. Nedan redogörs för några av de ut-

gångspunkter som gäller för programmet. 

 

                                                

30 Stockholms stad, Färdplan FB 2050, sfid. 37 
31 SLL TFP, 2012 
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Regfionalt traffikförsörjnfingsprogram för Stockholms län september 

2012 

Utgångspunkter för arbetet med det regfionala traffikförsörjnfingsprogrammet 

har varfit att länet behöver ett större utbud av kollektfivtraffik och en ökad kol-

lektfivtraffikandel av det motorfiserade resandet. Utfifrån målen fi det regfionala 

traffikförsörjnfingsprogrammet har en bedömnfing av den allmänna traffikplfik-

ten  gjorts.  Andra  planer  och  strategfier  som  den  regfionala  kollektfivtraffik-

myndfigheten  genom  dess  förvaltnfing  ansvarar  för  kommer  framöver  att  ta 

sfin  utgångspunkt  fi  det  regfionala  traffikförsörjnfingsprogrammet.32 Det  reg-

fionala  traffikförsörjnfingsprogrammet  är  en  strategfiskt  vfiktfig  polfitfisk  platt-

form  för  kollektfivtraffikens  utvecklfing.  En  väsentlfig  del  av  programmet  ut-

görs av de långsfiktfiga målen, som ska vara styrande för utformnfingen av den 

upphandlade traffiken och vägledande för den kommersfiella traffiken. Strate-

gfier,  åtgärder  och  beslut  om  allmän  traffikplfikt  ska  baseras  på  målen,  som 

därmed utgör grund för framtfida finrfiktnfingsbeslut.33 

 

Kollektfivtraffikprogrammet  har  en  sammanhållen  målmodell för  länet  där 

vfisfion, övergrfipande mål och nerbrutna mål hänger samman. 

 

Vfisfion 

Attraktfiv  kollektfivtraffik  fi  ett  hållbart  transportsystem  bfidrar  tfill  att  Stock-

holm är Europas mest attraktfiva transportsystem.34  

 

Tre övergrfipande mål 

Attraktfiva  resor:  Kollektfivtraffiken  ska  vara  sammanhållen  och  samordnad, 

uppfylla resenärernas behov samt utgöra grund för planerfing och utbyggnad 

av transportsystemet genom samverkan med bebyggelseplanerfingen. 

 

Tfillgänglfig  och  sammanhållen  regfion:  Kollektfivtraffiken  ska  bfidra  tfill  ökad 

jämlfikhet  och  jämställdhet,  stödja  ökad  täthet  och  flerkärnfighet  fi  regfionen 

samt bfidra tfill en hållbar och sammanhållen utvfidgnfing av arbetsmarknads-

regfionen. 

 

Effektfiva resor med låg mfiljö- och hälsopåverkan: Kollektfivtraffikens nega-

tfiva mfiljö- och hälsopåverkan ska mfinskas och kollektfivtraffiken ska planeras 

och utföras med finrfiktnfing mot ökad kostnadseffektfivfitet.35 

 

  

                                                

32 SLL TFP, 2012, sfid. 7 
33 Ibfid. sfid. 10 
34 Ibfid. 
35 Ibfid. sfid. 5 
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Kollektfivtraffiken som sammanbfindande kraft  

Kollektfivtraffiken  är  mycket  vfiktfig  för  hela  Stockholmsregfionen  och  har  en 

stor uppgfift fi att hålla samman regfionen och göra alla delar av den tfillgänglfig 

för den kraftfigt växande befolknfingen. Stockholms län har den högsta kollek-

tfivtraffikandelen fi Sverfige.36 

 

Möjlfigheter och utmanfingar 

Förutsättnfingarna  för  kollektfivtraffiken  kommer  fi  hög  grad  att  påverkas  av 

den förväntade snabba tfillväxten av befolknfing och verksamheter fi regfionen. 

Tfill  2030  beräknas  antalet  finvånare  fi  länet  öka  tfill  cfirka  2,6  mfiljoner  från 

knappt 2,1 mfiljoner 2010. För Stockholmsregfionen är det en stor utmanfing 

och  en  avgörande  framtfidsfråga  att  kollektfivtraffiken  kan  utvecklas  fi  åt-

mfinstone samma takt som befolknfingsutvecklfingen och att hela transportsy-

stemet planeras för att kollektfivtraffikandelen på sfikt ska kunna öka.37  

 

Utvecklfing fi kollektfivtraffiken tfill 2030 

Uppföljnfing  av  måltalen  fi  det  regfionala  traffikförsörjnfingsprogrammet  har 

gjorts fi en rapport från aprfil 2014. Där ffinns en framåtblfickande analys av 

de  nu  planerade  kollektfivtraffiksatsnfingarna  när  de  fi  tfid  tas  fi  bruk  för  att 

möta de utmanfingar som ffinns med en växande befolknfing och högre träng-

selavgfifter.38 

 

Det är vfiktfigt att peka på att stora ändrfingar fi kollektfivtraffikandelen finte kan 

förväntas från år tfill år utan är beroende av att större ändrfingar finförs. Erfa-

renheter vfisar att finförandet av trängselskatter ledde tfill ett hopp fi kollektfiv-

traffikandel. Ett lfiknande resultat kan därför väntas när det nuvarande träng-

selavgfiftssystemet utvecklas mot högre avgfifter samt avgfift på Essfingeleden. 

Detta kommer på den korta sfikten att mötas med ett ökat utbud exempelvfis 

när Cfitybanan finvfigs 2017 samt med en ökad turtäthet på röda lfinjen när det 

nya  sfignalsystemet  tas  fi  bruk,  vfilket  kommer  att  underlätta  hanterfingen  av 

ett ökat resande. Sfignalsystemet beräknas att tas fi bruk 2018 och krfing 2021 

kunna användas fullt ut när den nya C30-flottan är på plats. Även busstraffi-

ken kommer att behöva anpassas och utökas för detta. 

 

På lfite längre sfikt finnebär tunnelbaneförhandlfingens resultat och den ffinan-

sfierfingslösnfing  som  valts  med just  utöknfing  av  trängselavgfifter  att  möjlfig-

heterna tfill att förbättra kollektfivtraffikandelen ökar. Kopplfingen tfill bostads-

byggande är också väsentlfig här då det leder tfill en ökad befolknfing och för-

                                                

36 SLL TFP, 2012, sfid. 8 
37  Ibfid. sfid. 9 
38 SLL Uppföljnfing TFP, 2014 
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tätnfing fi kollektfivtraffiknära lägen, tfill stor del fi områden med förhållandevfis 

centrala lägen fi regfionen där kollektfivtraffikandelen är hög och har potentfial 

att blfi ännu högre vfid större bebyggelsetäthet. 

 

Utöver detta är det vfiktfigt att kollektfivtraffiken utvecklas för att hantera det 

kapacfitetsbehov  som  kommer att  uppstå  tfill  följd  av  befolknfingsutvecklfing 

fram mot 2030. För detta krävs förutom planerade utbyggnader även ytterlfi-

gare åtgärder för att bl a förbättra stomtraffiken. 

 

Sammanfattnfingsvfis så har posfitfiva steg tagfits mot att öka kollektfivtraffikan-

delen fi och med fattade beslut, dock kommer dessa finte att få effekt förrän 

om några år. För att få en effekt fi närtfid vore sannolfikt det mest effektfiva att 

arbeta  med  att  underlätta  för  sällanresenärer  genom  att  förenkla  bfiljettsy-

stemet och bfiljettutbudet för dessa.39 

 

Utvecklfingsarbete krfing traffikförsörjnfingsprogram 2016 

Under  våren  2015  tog  Traffikförvaltnfingen  fram  en  projektspecfiffikatfion  för 

revfiderfing  av  regfionalt  traffikförsörjnfingsprogram  för  Stockholms  län,  med 

målsättnfingen att detta nya revfiderade program ska beslutas av Stockholms 

läns landstfingsfullmäktfige 2017.40 Arbetet är uppdelat fi tre faser: 1 förbere-

delsefas,  2  samrådsfas  och  3  förslagsfas.  Effektmålet  för  arbetet  beskrfivs 

enlfigt följande: 

 

Det övergrfipande effektmålet av ett revfiderat program är att få regfionens ak-

törer att arbeta mot en gemensam målbfild för kollektfivtraffikens utvecklfing fi 

stockholmsregfionen.  Detta  finnehåller  självklart  många  enskfilda  effektmål 

som  t  ex  förbättrad  framkomlfighet  för  kollektfivtraffiken,  samverkan  mellan 

bebyggelse-  och  transportplanerfing,  utökad  användnfing  av  erforderlfiga 

styrmedel för att nå kollektfivtraffiken som norm fi regfionen.41 

 

Arbetet  är  uppdelat  fi  ett  antal  delprojekt  med  ansvarfiga  delprojektledare. 

De delprojekt som angfivfits från början var:42 

 

- Attraktfivfitet och morgondagens traffiksystem 

- Kommersfiell traffik och allmän traffikplfikt 

- Ekonomfisk effektfivfitet 

                                                

39 SLL Uppföljnfing TFP, 2014, sfid. 13 
40 SLL Traffikförvaltnfingen, projektspecfiffikatfion revfiderfing av TFP 
41 Ibfid. sfid. 4 
42 Ibfid. sfid. 4 och 9 
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- Nuläge och behovsanalys 

- Hållbarhet (mfiljö och socfial hållbarhet) 

- Ekonomfisk hållbarhet 

- Färdtjänst och tfillgänglfighet 

- Konkurrensneutralt tfillträde 

- Samhällsekonomfi 

 

Frågeställnfingarna  ffinns  kvar,  men  traffikförvaltnfingen  jobbar  nu  utfifrån 

andra  findelnfingar  och  benämnfingar.  Några  områden  har  slagfits  samman 

och några områden har fått andra benämnfingar. 

 

Under våren 2015 skedde ett samråd mellan Tfillväxt- och regfionalplaneför-

valtnfingen  (TRF).  På  uppdrag  av  traffikförvaltnfingen  tog  TRF  fram  ett  ar-

betsmaterfial  krfing  finomregfionala  skfillnader  fi  Stockholmsregfionen  utfifrån 

ett transportperspektfiv43.  TRF förklarar uppdraget fi finlednfingen av sfitt ar-

bets-PM.44 

 

En snabbt växande Stockholmsregfion behöver bra regfionplanerfing. Den vfik-

tfigaste  utgångspunkten  fi  vår  planerfing  är  den  regfionala  utvecklfingsplanen 

för Stockholmsregfionen, RUFS 2010. Nu pågår arbetet med att lägga pusslet 

för  att  ta  fram  nästa  regfionala  utvecklfingsplan,  en  vfidareutvecklfing  av  den 

nuvarande  planen.  Den  nya  planen  ska  peka  ut  Stockholmsregfionens  sam-

lade vfilja och vara en tydlfig väglednfing för hur vfi ska nå våra långsfiktfigt håll-

bara mål och vara en attraktfiv storstadsregfion. 

 

Tfillväxt- och regfionplaneförvaltnfingen genom regfionplaneansvaret leder ar-

betet med framtagandet av kommande RUFS tfillsammans med traffikförvalt-

nfingen och länsstyrelsen. Traffikförvaltnfingen har finom ramen för sfitt arbete 

med  Transportförsörjnfingsprogrammet  bett  Tfillväxt- och  regfionplaneför-

valtnfingen ta fram ett underlag som belyser den socfioekonomfiska finomreg-

fionala skfillnader utfifrån ett transportperspektfiv. 

 

I första delen av fi denna PM, med hänvfisnfing tfill RUFS 2010 och med upp-

daterade sfiffror och kartor, belyses finomregfionala skfillnader fi Stockholms-

regfionen utfifrån två perspektfiv; tendenser tfill en socfial och ekonomfisk upp-

delnfing mellan nord och syd och en socfioekonomfisk segregatfion som fram-

träder på stadsdelsnfivå. 

 

                                                

43 SLL TRF, 2015a  
44 Ibfid. sfid. 1 
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I RUFS 2010 konstateras att det ffinns tendenser tfill en socfial och ekonomfisk 

uppdelnfing  mellan  en  nordlfig  och  en  sydlfig  del,  vfilket  begränsar  bostads- 

och  arbetsmarknaden  samt  hämmar  närfingslfivets  tfillväxt.  Det  krävs  därför 

en  ökad  kapacfitet  för  traffik  mellan  norra  och  södra  regfionhalvan.  Utfifrån 

denna prognos ser vfi att det är främst runt om den centrala stadskärnan be-

folknfingen kommer att växa men att fördelnfingen mellan nord och syd finte 

kommer  att  ändras.  Den  snabba  strukturomvandlfing  som  pågår  fi  Stock-

holmsregfionen  påverkar  också  den  fysfiska  strukturen.  Man  kan  se  att  kun-

skapsfintensfiva företag  som  kräver  anställda  med  hög  utbfildnfing  återffinns  fi 

den  centrala  regfionkärnan  medan  företag  som  kräver  lägre  utbfildnfing 

och/eller är mer ytkrävande alltmer trängs ut från den centrala regfionkärnan 

och  återffinns  längre  ut  fi  regfionen.  Detta  findfikerar  att  arbetsmarknadens 

geograffi fi Stockholmsregfionen tenderar att blfi alltmer rumslfigt polarfiserad.45 

 

Denna  PM  talar  vfidare  om  socfioekonomfisk  segregatfion  mellan  ytterområ-

dena  och  de  mer  centrala  delarna  av  Stockholm.  Här  påpekas  vfikten  av 

tvärförbfindelser för de socfioekonomfiskt svagare områdena. 

 

De  utbyggnader  av  kollektfivtraffiksystemet  som  föreslås  fi  RUFS  2010  ger 

bättre  tfillgänglfighet  genom  att  man  kan  nå  nya  resmål  och  genom  kortare 

genomsnfittlfig restfid. Det är framför allt satsnfingar på tvärgående kollektfiv-

traffikförbfindelser som öppnar nya resmöjlfigheter fi detta sammanhang.46 

 

Ny  kunskap  och  finspel  finför  revfiderfing  av  RUFs  2010  talar  om  att  RUFS-

utmanfingen att öppna regfionen och samtfidfigt mfinska utanförskapet47 bör 

ha hög prfiorfitet fi kommande RUFS. I det sammanhanget föreslår TRF om 

ett uppdaterat förhållnfingssätt tfill hållbar utvecklfing48.  

 

I arbetet med att ta fram en ny RUFS föreslår Tfillväxt- och regfionplaneför-

valtnfingen  ett  uppdaterat  förhållnfingssätt  tfill  hållbar  utvecklfing,  där  socfial 

hållbarhet är målet, ekologfin sätter ramarna och ekonomfin utgör medel och 

förutsättnfingar  för  hållbar  utvecklfing.  Den  regfionala  ekonomfins  utvecklfing 

är avgörande för att uppnå socfiala mål och stärkt sammanhållnfing. Med ett 

uppdaterat  förhållnfingssätt  kan  samspelet  mellan  de  tre  perspektfiven  blfi 

tydlfigare och lättare att hantera och synergfierna stärkas.49 

 

                                                

45 SLL TRF, 2015a, sfid. 1 
46 Ibfid. sfid. 4 
47 SLL TRF, 2015a, sfid. 4  
48 Detta sekventfiella synsätt krfing hållbar utvecklfing kommer att dfiskuteras fi studfiens av-

slutande del, kapfitel 8. 
49 Ibfid. 
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Tfillväxt-  och  regfionplaneförvaltnfingen  (TRF)  har  låtfit  sju  forskare  och  ex-

perter ta fram varsfin promemorfia, helt frfistående från varandra, för att be-

lysa och utveckla vad de ser som regfionens största utmanfingar finom hållbar 

utvecklfing. De har fått deffinfiera och avgränsa begreppet regfional resfilfiens, 

lyfta goda exempel, tfitta på stödjande och motverkande krafter mellan håll-

barhetens tre perspektfiv, samt reflektera över vfilka regfionens centrala aktö-

rer  är  och  vfilka  styrmedel  som  ffinns  för  att  hantera  dessa  utmanfingar. 

Dessa PM är samlade fi ett arbetsmaterfial från TRF med tfiteln: Sju perspek-

tfiv  på  hållbar  utvecklfing – Om  hur  hållbarhetsperspektfivet  kan  stärkas  fi 

en ny regfional utvecklfingsplan för Stockholmsregfionen.50  

 

Alla  forskare/  experter  är  överens  om  att  mfiljöfrågan  och  klfimatet  sätter 

ramarna och att socfial hållbarhet får en allt mer framträdande plats när det 

gäller regfionens utmanfingar. Forskarnas/experternas olfika utgångspunkter 

för  hållbar  utvecklfing  ger  stöd  åt  TRFs  uppdaterade  förhållnfingssätt  tfill 

hållbar  utvecklfing  utgör  socfial  hållbarhet  målet,  ekologfin  utgör  ramar  och 

ekonomfin utgör medel och förutsättnfingar.  

 

Det  ffinns  finte  utrymme  fi  detta  kapfitel  att  fördjupa  oss  fi  enskfilda  forska-

res/experters syn på hur hållbarhetsperspektfivet kan stärkas fi en ny regfion-

al  utvecklfingsplan.  Vfi  vfill  dock  göra  ett  undantag  som  belyser  frågan  om 

obalans fi regfionen. En av experterna talar om utmanfingen fi att göra geogra-

ffiska områden tfill en fintegrerad del genom jämlfik styrnfing och se stadspla-

nerfing som ett sätt att fördela resurser och att denna resursfördelnfing också 

skulle  kunna  mätas  noggrannare.  Experten  går  vfidare  med  detta  resone-

mang på regfional nfivå. 

 

På  regfional  nfivå  skulle samma  mätnfing  kunna  göras  fi  större  segment: 

nord/syd, nordöst, nordväst, sydöst, sydväst eller annat lämplfigt. Den kapfi-

taltfillförsel som nya järnvägsstatfioner, Nackas tunnelbana och en spårväg tfill 

Solna finnebär – skapar den en regfional obalans och därmed en sämre socfial 

hållbarhet fi regfionen fi stort? Behöver det balanseras upp med finfrastruktu-

rfinvesterfingar fi syd? Eller med något annat?51 

 

Åter tfill det på pågående arbetet med revfiderfing och uppdaterfing av traffik-

försörjnfingsprogrammet (TFP). Det pågår just nu en revfiderfing av målmo-

dellen fi TFP. SLL Traffikförvaltnfing jobbar med att anpassa målmodellen tfill 

                                                

50 SLL TRF, 2015b 
51 Ibfid. sfid. 75 
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TRFs nya synsätt på hållbarhet, där socfial hållbarhet är målet, mfiljön sätter 

gränserna och ekonomfisk hållbarhet ger resurserna. 

 

Tfillväxt- och regfionplaneförvaltnfingen har genomfört 2015 års uppföljnfing 

av RUFS 2010.52 Där framkommer att utvecklfingsläget fi Stockholmsregfion-

en är fortsatt bra fi en finternatfionell jämförelse, men att det finom flera om-

råden  krävs  fortsatta  ansträngnfingar  för  att  nå  målen  fi  RUFS 2010.  Bland 

annat  behöver  kollektfivtraffikandelen  öka.  Bfilresandet  har  ökat  fi  betydlfigt 

snabbare takt än resandet med kollektfivtraffiken53. 

 

 

Framkomlfighetsstrategfin för Stockholms stad 

Stockholms stads framkomlfighetsstrategfi bygger på Vfisfion 2030 och Över-

sfiktsplan  Promenadstaden.  I  det  finledande  kapfitlet  fi  framkomlfighetstrate-

gfin från 2012 framgår att: 

 

Stockholm växer. Prognoserna vfisar att Stockholms stads finvånare kommer 

att vara cfirka 25 procent fler år 2030. Stadens Vfisfion 2030 beskrfiver hur det 

ska vara att bo fi, arbeta fi och besöka Stockholm. Hur staden ska växa besk-

rfivs fi översfiktsplanen, Promenadstaden: den beffintlfiga bebyggelsen ska för-

tätas och 100 000 nya bostäder ska byggas, så att det kan arbeta och bo fler 

än fi dag på samma yta.54 

 

Vfi har fintervjuat Danfiel Ffirth, som är ansvarfig tjänsteman för Framkomlfig-

hetsstrategfin  och  chefsstrateg  på  traffikkontoret  fi  Stockholms  stad.  Vfi  har 

gjort två fintervjuer med honom med över ett års mellanrum. Ffirth, som har 

en finternatfionell bakgrund från England, har tfidfigare arbetat på Transport 

for London. Ffirth framhåller fi fintervjuerna att det ffinns två vfiktfiga föränd-

rfingar  från  stadens  sfida  fi  strategfin  vad  gäller  hur  den  ser  på  traffiken:  Det 

första  handlar  om  att  planen  numera  talar  om  männfiskor  som  rör  sfig  och 

finte  fordon.  Det  andra  handlar  om  synen  på  framkomlfighet  som  närhet. 

Han tar ett exempel vad han menar med närhet fi en av våra fintervjuer med 

honom: 

 

                                                

52 SLL, 2015c, 2015 års uppföljnfing av RUFS 2010 
53 Ibfid. sfid. 5 
54 Stockholms stad, Framkomlfighetsstrategfi, sfid. 3 
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Jag  kan  ta  mfig  fram  tfill  butfiker,  tfill  jobb,  tfill  andra  männfiskor  fortare  eller 

lättare  eller  enklare - finte för att jag har bättre resväg nödvändfigtvfis - utan 

för det lfigger närmare.55 

 

Han ger även exempel på det fortsatta arbetet med att fimplementera strate-

gfin. Under 2015 pågår t ex ett fortsatt utvecklfingsarbete för att göra fram-

komlfighetsstrategfin  ännu  mer  männfisko-  och  stadsfokuserad.  Arbetsnam-

net för det nya dokumentet är Planerfingsgufide för gaturummet. 

 

Framkomlfighetsstrategfin kan ses som grunden för en mobfilfitetsstrategfi för 

en hållbar stadsutvecklfing. Det gäller att hantera en större rörlfighet för fler 

männfiskor på samma yta som fidag. Då måste de mer yt- och transporteffek-

tfiva  traffikslagen  få  prfiorfitet.  Det  är  detta  som  framkomlfighetsstrategfin 

handlar om. 

 

Tfillväxten finnebär ändå att stadens gator och spår kommer att behöva trans-

portera fler männfiskor och mer gods på samma yta som fi dag, och då helst 

utan försämrad reskvalfitet. Därför behöver vfi främja utvecklfingen av de tra-

ffikslag som är yt- och transporteffektfiva. En förtätad stad ger både en varfie-

rad stadsmfiljö där flera punkter kan nås tfill fots eller cykel, och underlag tfill 

en frekvent, kapacfitetsstark kollektfivtraffik fi alla stadens delar.56 

 

Framkomlfighetsstrategfin poängterar att den är en pusselbfit fi en större hel-

het. 

 

Stadens vägar och gator är en fintegrerad del av det regfionala traffiksystemet, 

med  motorvägar,  järnvägar,  kollektfivtraffik  och  vattenvägar  som  sköts  av 

flera myndfigheter och företag. Det är vfiktfigt att vara medveten om vad sta-

den  dfirekt  kan  påverka,  och  när  staden  är  en  av  flera  aktörer  som  kan  an-

vända sfitt finflytande för att åstadkomma förändrfingar.57 

 

En finsfikt är att gatumarken finte räcker tfill för att alla traffikslag ska kunna 

ffinnas överallt. 

 

Det krävs en 45 meter bred gata för att få plats med alla funktfioner. De flesta 

huvudgator  fi  Stockholm  är  mellan  20  och  30  meter  breda.  Därför  måste  vfi 

                                                

55 Intervju med Danfiel Ffirth, februarfi 2015 
56 Stockholms stad, Framkomlfighetsstrategfi, sfid. 3 
57 Ibfid. 
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prfiorfitera bort. All planerfing handlar om att hantera konflfikter, alltså att prfi-

orfitera. Att planera finnebär att prfiorfitera – och prfiorfitera bort.58  

 

En vfiktfig finsfikt fi strategfin är att traffik är männfiskor och gods – finte fordon. 

 

För att få en fungerande och hållbar traffik behöver staden ändra fokus från 

att förflytta fordon tfill att förflytta männfiskor och gods. Det finnebär även att 

ta hänsyn tfill hela resan från start tfill mål, som fi de flesta fall sker med flera 

olfika färdsätt.59 

 

Bfilen  som  färdmedel  är  vfiktfig,  men  har  finte  prfiorfitet  fi  den  nya  strategfin. 

Stockholm är en storstad med bfilar – finte en stad för bfilar. 

 

För att Stockholms traffiksystem ska fungera effektfivt, och för att bfiltraffiken 

ska  fungera  effektfivt,  måste  den  andel  av  våra  förflyttnfingar  som  görs  med 

bfil mfinska. Fler måste välja att gå, cykla och åka kollektfivt. För att nå dfit be-

höver  gatumfiljön  steg  för  steg  få  fler  kollektfivtraffikkörfält,  fler  cykelbanor, 

färre parkerfingsplatser, och bättre gatumfiljöer för dem som går.60 

 

Den övergrfipande strategfin består av tre grundbultar: stadsplanerfing, finfra-

strukturplanerfing och traffikplanerfing. 

 

• Stadsplanerfing: en tät och blandad stadsbebyggelse som mfinskar 

behovet av att resa  

• Infrastrukturplanerfing: en kraftfig utbyggnad av kollektfivtraffiken, 

och ett vägnät som leder bort stora traffikströmmar 

• Traffikplanerfing: att optfimera användnfingen av den finfrastruktur vfi 

har61 

 

Tfidfigare fi detta kapfitel har vfi berört Vfisfion 2030 och Översfiktsplan Prome-

nadstaden.  Framkomlfighetsstrategfin  är  handlfingsorfienterad  och  kopplad 

tfill Vfisfion 2030 och Översfiktsplanen enlfigt följande. 

 

 	

                                                

58 Stockholms stad, Framkomlfighetsstrategfi, sfid. 4 
59 Ibfid, sfid 5 
60 Ibfid. 
61 Ibfid. 9-10 
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Framkomlfighetsstrategfin	kopplat	tfill	Vfisfion	2030:		
 

Vfisfionen beskrfiver hur det ska vara att leva fi, jobba fi och besöka Stockholm fi 

framtfiden.  Vfisfionen  är  att  transportsystemet  bfidrar  tfill att  skapa  en  större 

arbets- och  bostadsmarknad  fi  Mälardalen.  Stockholm  ska  vara  den  stad  fi 

världen där finvånarna använder kollektfivtraffiken mest och har ett välfunge-

rande  och  säkert  cykelvägnät.  Staden  ska  aktfivt  bedrfiva  kampanjer  för  att 

ändra resebeteende mot kapacfitetsstarka och energfisnåla färdmedel. Staden 

ska utveckla och satsa på teknfiska lösnfingar fi traffiken fi nära samarbete med 

andra kommunala och regfionala aktörer.62 

 

Framkomlfighetsstrategfin kopplat tfill Översfiktsplanen: 

 

Översfiktsplanen  fintroducerar  konceptet  om  promenadstaden.  Detta  är  ett 

sätt  att  bygga  en  stad  där  framkomlfigheten – möjlfigheten  att  komma  fram 

tfill olfika mål – finte bara bygger på mobfilfitet utan också på tfillgänglfighet. Tät 

stadsbebyggelse  finnebär  att  det  ffinns  flera  och  mer  varfierande  målpunkter 

finom ett kortare avstånd som möjlfiggör fler resor tfill fots och cykel.63 

 

Fyra  planerfingsfinrfiktnfingar  för  väg-  och  gatunätet  har  tagfits  fram  för 

Framkomlfighetsstrategfin:64 

 

Planerfingsfinrfiktnfing A:  Fler männfiskor och mer gods ska kunna 

förflyttas genom att fler använder kapacfi-

tetsstarka färdmedel, det vfill säga kollektfiv-

traffik, cykel och gång, samt godsfordon 

med hög beläggnfing. 

Planerfingsfinrfiktnfing B:  Framkomlfigheten fi väg- och gatunätet ska 

förbättras genom att öka reshastfigheten för 

de kapacfitetsstarka färdmedlen och höja 

restfidspålfitlfigheten för alla traffikanter. 

Planerfingsfinrfiktnfing C:  Vägarnas och gatornas roll som attraktfiva 

platser ska förstärkas genom att förbättra 

gångvänlfigheten fi staden. 

Planerfingsfinrfiktnfing D:  De negatfiva effekterna av väg- och gatutra-

ffiken ska mfinfimeras genom att styra bfil-

användnfing tfill de resor där bfilen gör mest 

samhällsnytta. 

                                                

62 Stockholms stad, Framkomlfighetsstrategfi, sfid. 17 
63 Ibfid.  
64 Ibfid. 
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Det  ffinns  också  en  rullande  5-årfig  handlfingsplan.  Den  nuvarande  avser 

tfidsperfioden 2012–2016 och beskrfiver ett antal åtgärder som bfidrar tfill att 

uppfylla målen fi framkomlfighetsstrategfin på kort sfikt. Som påpekas fi hand-

lfingsplanen är det först fi ett genomförandebeslut som åtgärder kan beskrfi-

vas  fi  detalj,  budgetar  kan  precfiseras,  samhällsekonomfisk  nytta  beräknas 

och  de  exakta  konsekvenserna  anges  för  traffikantgrupper,  boende  och  nä-

rfingslfivet.65  Totalt 21 åtgärdsförslag anges fi handlfingsplanen för: 66 

 

• En kollektfivtraffik som är kapacfitetsstark och attraktfiv 

• En cykeltraffik fi världsklass 

• En gångtraffik för en promenadstad 

• En godstraffik som är effektfiv och pålfitlfig 

• En bfiltraffik som fångar bfilens fördelar 

• En framkomlfighet som är hållbart och robust 

 

 

Arbetet med förbättrfing av framkomlfighet fi stomnätet  

Framkomlfighet är ett nyckelbegrepp för Traffikverket, SLL och Stockholms 

stad för att hantera traffiksfituatfionen fi Stockholmsregfionen. Nedan tas Tra-

ffikverkets Framkomlfighetsprogram och SLLs stomnätsarbete upp. 

 

Traffikverket Dfialog 2015, Framkomlfighetsprogram 

 

Traffikverket regfion Stockholm tog under 2015 finfitfiatfiv tfill dfialog om fram-

komlfighet på väg för Stockholmsregfionen. Som underlag hade Traffikverket 

tagfit fram rapporten Framkomlfighetsprogram, som presenterar Traffikver-

kets finrfiktnfing för Storstockholms prfimära vägnät och hur det kan använ-

das  på  bästa  sätt.67  Chefen  för  Traffikverket  regfion  Stockholm  finleder  rap-

porten  med  en  finbjudan  tfill  dfialog  för  att  få  tfill  stånd  en  bred  samsyn  om 

framkomlfighet fi Storstockholms prfimära vägnät:68 

 

                                                

65 Stockholms stad, Framkomlfighetsstrategfi, sfid. 57 
66 Ibfid. 
67 Traffikverket, Dfialog 2015, Framkomlfighetsprogram  
68 Ibfid. sfid. 3 
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Traffikverket Regfion Stockholm säger att det önskar föra en dfialog med reg-

fionala traffikaktörer, kommuner, fintresseorganfisatfioner och andra fintresse-

rade  om  hur  ett  gemensamt arbeta  kan  bedrfivas  för  ett  framkomlfigt  och 

effektfivt använt vägsystem fi Storstockholm.69 

 

• I programmet ges en bfild av hur Traffikverket ser på vägtraffikens 

nuläge, utmanfingar och möjlfigheter. Fokus fi programmet är den 

trängseldrabbade traffiken fi högtraffiktfid.  

• I programmet sammanfattas Traffikverkets förhållnfingsätt, finrfikt-

nfing för fortsatt arbete, pågående arbeten och redan fattade beslut. 

• Traffikverket för även fram förslag som måste dfiskuteras och utredas 

vfidare tfillsammans med berörda aktörer finför eventuella beslut om 

genomförande. 

 

Traffikverket  belyser  att  transportsystemet  fi  regfionkärnan  redan  fidag  är 

högt belastat och att kapacfiteten fi högtraffik finte räcker tfill. Traffikverket ut-

trycker att det måste tfill åtgärder för en bättre framkomlfighet och det end-

ast kan ske genom regfional samverkan. 

 

Transportsystemet  och  användnfingen  av  det  behöver  justeras  kontfinuerlfigt 

när regfionen växer och förutsättnfingarna ändras. För att regfionen ska kunna 

utvecklas  mot  större  hållbarhet  och  bättre  funktfion  krävs  att  samhällsbyg-

gandet  och  transportsystemet  planeras  på  ett  mer  samordnat  sätt  och  att 

Traffikverket och regfionens aktörer, främst Traffikförvaltnfingen SLL, länssty-

relsen och kommunerna, arbetar fi nära samverkan.70 

 

Det  krävs  aktfiva  prfiorfiterfingar  för  ökad  framkomlfighet  enlfigt  framkomlfig-

hetsprogrammet.  Sammantaget  bygger  sådana  prfiorfiterfingar  på  fidén  att 

traffiken ska rulla: effektfiv användnfing genom att ge prfiorfitet tfill kapacfitets-

starka färdsätt; förbättrad kontakt mellan norra och södra regfionhalvan fi en 

sammanhållen  regfion;  anpassnfing  av  kapacfiteten  genom  att  finse  att  det 

aldrfig går att bygga fikapp efterfrågan.71 Traffikverket föreslår tfio finrfiktnfing-

ar för en effektfivare vägtraffik: 72 

 

1. Prfiorfitera kollektfivtraffikens framkomlfighet 

2. Prfiorfitera nyttotraffikens framkomlfighet 

3. Prfiorfitera effektfiva transporter fi samhällsbyggandet 

                                                

69 Traffikverket, Dfialog 2015, Framkomlfighetsprogram, sfid. 3  
70 Ibfid. sfid. 10 
71 Traffikverket, Dfialog 2015, Framkomlfighetsprogram  
72 Ibfid. sfid. 11 
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4. Styra och fördela för en effektfiv användnfing av vägkapacfiteten 

5. Styra tfill rätt hastfighet 

6. Anpassa och utforma vägsystemets länkar för god funktfion 

7. Prfiorfitera framkomlfigheten på det prfimära vägnätet 

8. Värna framkomlfigheten när regfionen utvecklas 

9. Samverka för att förebygga och begränsa planerade och fi förväg 
kända störnfingar 

10. Förebygga och hantera oplanerade störnfingar snabbt 

 

SLLs stomnätsplanearbete 

 

Arbetet  med kollektfivtraffikens  framkomlfighet  fi  Storstockholms  prfimära 

vägnät  har  skett  finom  ramen  för  stomnätsplanen.  Planen  utarbetades  av 

Traffikförvaltnfingen  SLL  fi  samverkan  med  Stockholms  stad,  Traffikverket 

och övrfiga kommuner. Den antogs av SLLs traffiknämnd fi början av 2014. I 

underlaget tfill traffiknämnden beskrfivs hur planarbetet genomförts. 

 

Arbetet med att ta fram en plan för utvecklfingen av kollektfivtraffikens stom-

nät med sfikte mot år 2030 har genomförts fi två etapper. För Stockholms fin-

nerstad genomfördes en första etapp fi form av en gemensam studfie tfillsam-

mans med Stockholms stad för att belysa möjlfigheterna att öka kollektfivtra-

ffikens  prfiorfitet  och  kapacfiteten  fi  finnerstadens  gatunät.  En  andra  etapp  har 

därefter  genomförts  fi  nära  samarbete  med  länets  kommuner  för att  analy-

sera  behoven  av  kapacfitetsstark  och  strukturerande  kollektfivtraffik  för  det 

regfionala  resandet  med  utvecklfing  av  beffintlfiga  och  nya  kollektfivtraffik-

stråk.73 

 

Stomnätsplanen består av två delar:74 

 

• Framtagande av mål och prfincfiper för stomnätets utvecklfing: Utfi-

från målen fi Stockholms läns regfionala traffikförsörjnfingsprogram tas 

prfincfiper fram för stomnätets utvecklfing, vfilka ska vara styrande för 

de kvalfiteter som stomtraffiken ska uppfylla. Prfincfiperna syftar tfill att 

skapa  ett  tydlfigare  stomnät  med  hög  komfortnfivå  och  kortare  restfi-

der, vfilket höjer kollektfivtraffikens konkurrenskraft. 

• Framtagande av ett utvecklat stomnät: Med utgångspunkt fi dagens 

stomlfinjenät  och  en  detaljerad  genomgång  av  framtfida  behov  och 

större  resenärsströmmar  har  ett  sammanhängande  stomlfinjenät  ta-

                                                

73 SLL Stomnätsplan, 2014 sfid. 1 
74 Ibfid. sfid. 2 
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gfits  fram.  Nätet  utformas  fi  stor  utsträcknfing  för  att  konkurrera  fi 

starka bfiltraffikstråk, öka kollektfivtraffikens marknadsandel och skapa 

restfidsvfinster  för  kollektfivtraffikresenärer  fi  förhållande  tfill  bfiltraffi-

ken.  Det  utvecklade  stomnätet  finnehåller  såväl  stombusslfinjer  som 

utpekade spårfinvesterfingar, där vfissa av stombusslfinjerna även fi ett 

längre perspektfiv kan uppgraderas tfill spårtraffik. 

 

I  traffikförvaltnfingens  förslag  och  motfiverfing  framkommer  att  det  ffinns 

möjlfigheter  att  åstadkomma  stora  restfidsvfinster.  Detta  måste  fi  huvudsak 

ske  genom  att  prfiorfitera  kollektfivtraffiken  fi  gatu-  och  vägnätet,  men  också 

genom ekonomfiska styrmedel fi transportsystemet. 

 

Resultaten av analyserna som genomförts fi stomnätsplanen vfisar att det går 

att åstadkomma stora restfidsvfinster och ett mer konkurrenskraftfigt stomnät 

genom  att  fi  huvudsak  prfiorfitera  kollektfivtraffiken  fi  gatu- och  vägnätet.  Det 

går även att skapa ett kollektfivtraffiksystem som kapacfitetsmässfigt klarar av 

att  hantera  den  kraftfiga  befolknfingsöknfingen  och  samtfidfigt  öka  marknads-

andelen  fi  enlfighet  med  de  av  landstfinget  uppsatta  målen.  För  att  åstad-

komma en sådan resandeöknfing krävs dock, förutom en utvecklad kollektfiv-

traffik, även ett ökat användande av ekonomfiska styrmedel fi transportsyste-

met fi form av exempelvfis trängselskatter och parkerfingsstrategfier fi kommu-

nerna.75 

 

Ett fortsatt arbete föreslogs tfill SLLs Traffiknämnd fi maj 2015. Förslaget var 

att förlänga den pågående åtgärdsvalsstudfien, som Åtgärdsvalsstudfien syf-

tar  tfill  att  utfifrån  den  framtagna  stomnätsplanen  ta  fram  lösnfingar  för  att 

förbättra förutsättnfingarna för en effektfiv stombusstraffik fi Stockholms län 

utanför  finnerstaden.  Här  följer  en  sammanfattnfing  av  avsfikten  med  den 

förlängda åtgärdsvalsstudfien.76  

 

Som ett led fi planerfingen av genomförandet av åtgärder fi lfinje med den an-

tagna stomnätsplanen bedrfiver traffikförvaltnfingen tfillsammans med Traffik-

verket  och  fi  nära  samverkan  med  berörda  kommuner  en  åtgärdsvalsstudfie 

avseende  förbättrad  framkomlfighet  fi  stomnätet  utanför  finnerstaden.  Syftet 

med  arbetet  är  att  fidentfiffiera  problem  med  framkomlfigheten  som  påverkar 

beffintlfiga och framtfida stombusslfinjer och vfiktfiga dfirektbusslfinjer med stora 

resenärsflöden. Arbetet syftar även tfill att ta fram kostnadseffektfiva åtgärder 

för  att  lösa  framkomlfighetsproblem  och  att  genom  avsfiktsförklarfingar  mel-

                                                

75 SLL Stomnätsplan, 2014, sfid. 2 
76 SLL, 2015.05.05, Åtgärdsvalsstudfie, Stomnätet, sfid.2 
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lan  Traffikverket,  kommuner  och  traffikförvaltnfingen  skapa  förutsättnfingar 

för att genomföra dessa åtgärder. 

 

Projektet startade fi aprfil 2014 och fi oktober 2014 avrapporterades tfill traffik-

nämnden en första fas av arbetet som finnehöll en övergrfipande finventerfing 

av brfister, en metodfik för det vfidare arbetet samt en prfiorfiterfingsordnfing. 

 

Nu  pågår  mer  detaljerade  analyser  för  fem  stråk  och  vfissa  resultat  ffinns 

framme. Resultaten från arbetet vfisar att det är möjlfigt att åstadkomma res-

tfidsvfinster och nå den framkomlfighet som satts som mål för busstraffiken re-

latfivt bfiltraffikens restfid. 

 

Genom  åtgärdsvalsstudfierna  möts  SLL,  Traffikverket  och  kommunerna 

krfing vfilka val som lfigger tfill grund för en förbättrad framkomlfighet fi stom-

nätet.77  

 

I fintervjuerna med Traffikverkets företrädare framkommer att SLL och Tra-

ffikverket  har  en  samsyn  krfing  behovet  av  ett  fortsatt  arbetet  med  fördju-

pade åtgärdsvalsstudfier för stomnätet och att det gemensamma arbetssättet 

fi sfig främjar en ökad samsyn krfing föreslagna åtgärder. 

 

I fintervjuerna framkom även en fincfident krfing stombussnätet fi Stockholms 

finnerstad som  påpekades  såväl  från  Stockholms  stads  företrädare  som av 

SLLs  företrädare.  Det  gällde  den  nya  upphandlfingen  på  finnerstadstraffik 

E22 som hade genomförts frfikopplat från arbetet med stomnätsplanen och 

offentlfiggjorts  redan  finnan  stomnätsplanen  var  beslutad  fi  respektfive  polfi-

tfiska nämnder. Det skapades en vfiss förvfirrfing krfing ansvarsfrågan vad gäl-

ler  lfinjedragnfing,  eftersom  det  fanns  en  koncensus  på  tjänstemannanfivå 

från SLL och Stockholms stad för stomnätsplan för centrala delen av Stock-

holmsregfionen78. E22-avtalet som vanns av Keolfis förde fin operatören som 

en ny part, som finte varfit med fi framtagandet av stomnätsplanen. Det lfigger 

en utmanfing fi att hfitta en balanspunkt mellan stadens syn på närhet och att 

bygga stad, operatörens syn på effektfiv resursutnyttjnfing, SLLs syn fi sfin roll 

som RKM och ansvarfig för genomförande av traffikförsörjnfingsprogrammet 

och resenärens syn på värde-fi-användnfing av stombusslfinjen finför framtfida 

arbete.  

  

                                                

77 SLL, 2015.05.05, Åtgärdsvalsstudfie, Stomnätet, sfid. 3 
78 SLL Traffikförvaltnfingen stomnätsplan etapp 1 
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Samverkan krfing finnerstadstraffiken  

 

Nu  har  även  operatören  kommfit  med  fi  arbetet  med  prfiorfiterad  framkom-

lfighet fi finnerstadstraffiken. Av Stockholm stads hemsfida framgår att Stock-

holms  stad,  fi  samverkan  med  SLL  Traffikförvaltnfingen  och  bussoperatören 

Keolfis, satsar aktfivt på att det ska blfi enklare för stombussarna 1-4 att ta sfig 

fram på stadens gator.79 

 

 

Infrastrukturfinvesterfingar för en sammanhållen regfion 

Tre stora finfrastrukturprojekt är beslutade och beffinner sfig fi olfika utveckl-

fingsstadfier. Det projekt som kommfit längst är Cfitybanan, som Traffikverket 

är  huvudman  för.  Det  andra  är  utbyggnaden  av tunnelbanesystemet,  som 

föregficks av Stockholmsförhandlfingen 2013. Projektet har påbörjats och har 

SLL  som  huvudman.  På  grund  av  finvesterfingens  storlek  och  komplexfitet 

har SLL från 1 mars 2014 tfillsatt en särskfild projektförvaltfing; Förvaltnfing 

för utbyggd tunnelbana.  

 

Det tredje finfrastrukturprojektet är Förbfifart Stockholm, som Traffikverket 

är  huvudman  för.  Den  polfitfiska  processen  krfing  Förbfifart  Stockholm  har 

varfit  omfattande  och  skulle  kräva  en  egen  utrednfing  för  att  på  ett  djupare 

plan  förstå  olfika  parters  posfitfionerfing  tfill  projektet.  Vfi  har  valt  fi  förelfig-

gande studfie att finte behandla Förbfifart Stockholm, eftersom det projektet 

har lfiten betydelse för kollektfivtraffik som drfivkraft för levande och hållbara 

städer. 

 

Cfitybanan 

Cfitybanan  är  en  vfiktfig  finfrastrukturfinvesterfing  för  utbyggd  spårkapacfitet 

och  den  planeras  vara  fi  drfift  under  2017.  I  Traffikförsörjnfingsprogrammet 

beskrfivs Cfitybanan: 

 

För  att  förbättra  kapacfiteten  fi  järnvägstraffiken  genom  centrala  Stockholm, 

och därfigenom möjlfiggöra mer traffik med såväl pendeltåg som regfional, fjärr 

och godståg, byggs Cfitybanan. Cfitybanan blfir en pendeltågstunnel från Tom-

teboda  vfia  nya  pendeltågsstatfioner  vfid  Odenplan  och  Cfity  tfill  Stockholms 

Södra.  Den  kommer  att  kunna  traffikeras  av  mfinst  18  pendeltåg  per  tfimme 

                                                

79 Stockholms stads hemsfida (2016-05-04) Framkomlfighetsstrategfi – Exempel på åtgärder: Stom-

bussar. 
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och  rfiktnfing.  Samtfidfigt  frfigörs  kapacfitet  för  fler  regfional,  fjärr  och  godståg 

ovan  jord.  Arbetet  med  Cfitybanan  har  påbörjats  och  beräknas  pågå  tfill 

2017.80 

 

Traffikverket  bygger  Cfitybanan  fi  nära  samarbete  med  Stockholms  stad, 

Stockholms läns landstfing. Projektet ffinansfieras av staten, Stockholms läns 

landstfing,  Stockholm  stad,  Mälardals-  och  Östergötalandsregfionerna.  Sta-

ten, vfia Traffikverket är huvudffinansfiär.81 

 

Infarten tfill Stockholm Central är överbelastad av tåg. Idag utnyttjas spåren 

maxfimalt och det går finte att klämma fin fler tåg på spåren trots att behovet 

ffinns. Att man med nuvarande kapacfitet skulle slå fi taket är något som varfit 

känt och dfiskuteras länge. Man började redan under 1980- och 90-talen att 

föreslå olfika lösnfingar för att bygga bort den så kallade getfingmfidjan mel-

lan  Stockholm  Central  och  Södermalm.  Banverket  ffick  år  2000  återfigen 

uppdraget av regerfingen att utreda hur problemet med getfingmfidjan skulle 

lösas  och  att  börja  planera  för  en  utbyggnad  av  spårkapacfiteten  genom 

Stockholm. En förstudfie finleddes och när den presenterades 2002 framkom 

att en  pendeltågstunnel ansågs  vara  den  enda  långsfiktfiga  lösnfingen.  Allfi-

ansregerfingen tog  beslut  om  att  bygga  Cfitybanan  2007.  Järnvägsplanen 

godkändes 2008 och den 24 januarfi 2009 påbörjades byggandet av Cfityba-

nan.  

 

När  Cfitybanan  är  klar  2017  får  pendeltågen  egna  spår  fi  en  sex  kfilometer 

lång tunnel.  Övrfig  tågtraffik  skall  fortsätta  på  de  nuvarande  spåren.  Med 

detta fördubblas spårkapacfiteten och tågen kan gå både tätare och punktlfi-

gare. Byten kommer att gå smfidfigare tack vare de nya statfionernas närhet 

tfill  buss  och  tunnelbana.  Eftersom  åtta  av  tfio  tågresor  börjar  eller  slutar  fi 

Stockholm  kan  tågförbfindelserna  med  Mälardalen  och  hela  Sverfige  också 

förbättras.  Med  Cfitybanan  kommer  restfiden  att  mfinska  för  många  männfi-

skor,  antfingen  genom  att  de  kommer  närmare  sfitt  resmål  eller  genom  att 

det blfir enklare att byta tfill tunnelbanan eller buss. Cfitybanans två statfion-

er,  Stockholm  Cfity  och  Stockholm  Odenplan,  kommer  att  blfi  vfiktfiga  knut-

punkter. Säkerhet och komfort är vägledande för utformnfingen av statfion-

erna.  På  statfionerna  byggs  plattformväggar  som  avskärmar  plattformarna 

från spåren. Det ger en säkrare traffikmfiljö för resenärerna och statfionsmfil-

jön blfir tystare och renare. 

 

                                                

80 SLL TFP, 2012, sfid. 11 
81 Texterna om Cfitybanan är hämtad från Traffikverkets hemsfida, 2015.08.26, rubrfik: Cfitybanan 
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Stockholm  Cfity:  Cfitybanans  statfion  fi  Cfity  skall  ersätta  Stockholm  Central 

för pendeltågstraffiken och lfigga rakt under T- Centralen. Statfionen skall få 

fyra spår och två underjordfiska hallar med rulltrappor, som ger dfirekt för-

bfindelse tfill tunnelbanans alla lfinjer. 

 

Stockholm  Odenplan:  Statfionen  på  Odenplan  skall  ersätta  Karlbergs  stat-

fion.  Den  blfir  gemensam  för  pendel-  och  tunnelbanetågen.  Rulltrappor 

kommer  att  förbfinda  de  båda  statfionerna  under  jorden.  En  ny  entré  kom-

mer att byggas vfid Matteus kyrka. 

 

Även Jernhusen ffinns finvolverad vfid Cfitybanans statfion fi Cfity genom upp-

förandet av Stockholm Contfinental. I Jernhusen Årsredovfisnfing 2014 ffinns 

detta projekt beskrfivet:  

 

Arbetet med att uppföra Stockholm Contfinental pågår för fullt och hade vfid 

årsskfiftet  2014/2015  kommfit  halvvägs.  Byggnaden  kommer  att  rymma  ho-

tell, bostäder och statfion. Hotellet öppnar 2016 och den nya pendeltågsstat-

fionen  under  jord,  Statfion  Stockholm  Cfity,  tas  fi  bruk  när  Cfitybanan  finvfigs 

2017.  Kopplfingen  tfill  T-Centralen,  Stockholms  Centralstatfion  och  Cfity-

termfinalen kommer att möjlfiggöra effektfiva byten mellan pendeltåg, tunnel-

bana, fjärrtåg och bussar så att det blfir smfidfigare att resa kollektfiv fi Stock-

holms län.82 

 

Utbyggnad av tunnelbana och Stockholmsförhandlfingen 2013 

Behov av ökat bostadsbyggande och utbyggnad av kapacfitetsstark kollektfiv-

traffik ffinns med fi strategfierna för RUFS 2010, lfiksom fi Översfiktsplan Pro-

menadstaden.  Det  ffinns  också  uttryckt  fi  SLL  Traffikförsörjnfingsprogram 

2012.  Den  förra  regerfingen  tog  finfitfiatfiv  tfill  2013  års  Stockholmsförhand-

lfing. HG Wessberg och Catharfina Håkansson Boman tfillsattes som förhand-

lfingspersoner,  med  uppdraget  att  uppnå  en  överenskommelse  för  utbygg-

nad av Stockholms tunnelbana och samtfidfigt få tfill stånd ökat bostadsbyg-

gande fi Stockholms län. En överenskommelse mellan parterna slöts fi slutet 

av 2013, något som framgår av hemsfidan för 2013 års Stockholmsförhand-

lfing. 

 

Den 11 november 2013 presenterades en överenskommelse mellan regerfing-

ens  förhandlare  och  Stockholms  läns  landstfing,  Stockholms  stad,  Nacka 

kommun,  Solna  stad  och  Järfälla  kommun  om  fyra  nya  tunnelbanesträck-

                                                

82 Jernhusen, ÅR 2014, sfid. 26  
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nfingar och 78 000 nya bostäder. Förhandlfingen med Stockholms läns lands-

tfing  och  berörda  kommuner  finnebär  att  tunnelbanan  nu  kommer  på  plats 

snabbare  än  annars  hade  gjort.  2013  års  Stockholmsförhandlfing  har  också 

sett över nfivåerna fi trängselskatterna. 

 

Utbyggnaden sker fi fyra delsträckor.83 

 
• Utbyggnad av tunnelbana från Kungsträdgården tfill Gullmars-

plan/Söderort, med statfioner vfid Soffia och Gullmarsplan. Sam-

mankopplfing ska ske mellan tunnelbanans blåa och gröna lfinjer och 

sker genom utbyggnad mellan Soffia och Sockenplan med nya stat-

fioner vfid Gullmarsplan och Söderstaden/Slakthuset. Utbyggnaden 

ska starta senast 2018 och traffikstart sker cfirka 2025. 

• Utbyggnad av tunnelbana från Kungsträdgården tfill Nacka, med 

statfioner vfid Soffia, Hammarby kanal, Sfickla, Järla och Nacka C. Ut-

byggnaden ska starta senast 2018 och traffikstart sker cfirka 2025. 

• Utbyggnad av tunnelbana från Odenplan tfill Arenastaden vfia Ha-

gastaden. Utbyggnaden ska starta senast 2016 och traffikstart för 

delsträckan tfill Hagastaden sker cfirka 2020 och tfill Arenastaden 

cfirka 2022. 

• Utbyggnad av tunnelbanan från Akalla tfill Barkarby statfion, med 

statfioner fi Barkarbystaden och Barkarby statfion/Stockholm Väst4. 

Utbyggnaden ska starta senast 2016 och traffikstart sker cfirka 2021. 

 

Det har också träffats en överenskommelse om ffinansfierfing och medffinan-

sfierfing av satsnfingarna fi Stockholmsöverenskommelsen. Den totala beräk-

nade kostnaden för finfrastruktur om 19,5 mfiljarder, ffinansfieras delvfis av en 

utökad och breddad trängselskatt om 9 mfiljarder kronor. De berörda kom-

munerna bfidrar med drygt 5 mfiljarder kronor.84 

 

I  SLLs  årsredovfisnfing  2014  ffinns  följande  text  krfing  tunnelbaneutbyggna-

den enlfig Stockholmsöverenskommelsen. 

 

Den  11  november  2013  undertecknades  2013  års  Stockholmsförhandlfing  av 

regerfingens  förhandlare  och  Stockholms  läns  landstfing,  Stockholms  stad, 

Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Överenskommelsen finne-

bär  att  Stockholms  tunnelbana  byggs  ut  tfill  Nacka,  Arenastaden  och 

Barkarby. Nackagrenen byggs ut tfill Gullmarsplan och kopplas samman med 

Hagsätralfinjen,  vfilket  ökar  kapacfiteten  för  den  beffintlfiga  tunnelbanan  ge-

nom  centrala  Stockholm.  Utbyggnaden  finnebär  att  nfio  nya  statfioner  tfill-

                                                

83 Stockholmsförhandlfingen 2013, delrapport, sfid. 8- 9 
84 Stockholmsförhandlfingen 2013, ffinansfierfing  
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kommer  fi  systemet  vfilket  ger  en  ökad  tfillgänglfighet  för  boende  och  verk-

samma fi Stockholmsregfionen. Utbyggnaden av tunnelbanan startar etappvfis 

från 2016 och färdfigställs cfirka år 2025. I beslutet om ffinansfierfing och med-

ffinansfierfing  av  utbyggd  tunnelbana  som  fattades  av  landstfingsfullmäktfige 

den 18 februarfi 2014 finom ramen för 2013 års Stockholmsförhandlfing åter-

ffinns de olfika parternas ffinansfierfing och ansvar krfing den utbyggda tunnel-

banan. Förutom en medffinansfierfing av tunnelbanan medverkar kommuner-

na genom att bygga ett stort antal bostäder för att möta behovet fi den väx-

ande regfionen. Stockholmsförhandlfingen kan ses som ett resultat av vfisfion-

erna fi den regfionala utvecklfingsplanen för Stockholmsregfionen, RUFS 2010, 

samt det regfionala traffikförsörjnfingsprogrammet för Stockholms län. I dessa 

vfisfioner  ges  strategfier  för  hur  regfionen  ska  klara  en  kraftfig  befolknfingsök-

nfing  och  samtfidfigt  mfinska  klfimatpåverkan.  Regfionens  vfisfion  är  att  Stock-

holmsregfionen ska blfi Europas mest attraktfiva storstadsregfion. En utbyggd 

kollektfivtraffik är en vfiktfig del fi den strategfin.85 

 

I samma årsredovfisnfing, under rubrfiken vfiktfiga händelser under 2014, ta-

las också om ffinansfierfingen av överenskommelsen. 

 

I  januarfi  2014  tecknades  ett  avtal  mellan  staten,  landstfinget,  Stockholms 

stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun om utbyggd tunnel-

bana. En månad senare tog landstfingsfullmäktfige beslut om ffinansfierfing och 

medffinansfierfing  av  utbyggnaden  av  tunnelbanan.  Rfiksdagens  beslut  fi  mars 

2014  om  höjda  trängselskatter  fi  Stockholms  finnerstad  och  att  finföra  träng-

selskatt  på  Essfingeleden,  finnebär  att  fintäkterna  från  de  ändrade  träng-

selskatterna ska användas som delffinansfierfing av tunnelbanan. Nya tunnel-

banan ffinansfieras även genom bfidrag från Stockholms stad, Nacka Kommun, 

Solna stad och Järfälla kommun.86 

 

Stockholms läns landstfing ansvarar för utbygganden av den nya tunnelba-

nan. Projektet är ett av de största finfrastrukturprojekten fi länet sedan den 

beffintlfiga  tunnelbanan  byggdes.  Den  totala  finvesterfingen  för  utbygganden 

finklusfive  fordon  och  depå  beräknas  tfill  25,7  mfiljarder  kronor,  enlfigt  2013 

års prfisnfivå. SLL bfildade den 1 mars 2014 en särskfild förvaltnfing, Förvalt-

nfing  för  utbyggd  tunnelbana,  med  uppdraget  att  drfiva  arbetet  från  plane-

rfing och projekterfing tfill genomförande.87 

 

Som  nämndes  tfidfigare  är  trängselskatt  en  vfiktfig  del  av  ffinansfierfingen.  Se-

dan  tfidfigare  ffinns  trängselskatt  för  Stockholms  finnerstad,  för  bland  annat 

                                                

85 SLL ÅR 2014, sfid. 75-76 
86 Ibfid. sfid. 4 
87 SLL broschyr, Med nya tunnelbanan mot framtfiden 
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delffinansfierfing  av  Förbfifart  Stockholm.  De  tfillkommande  avgfifterna  för 

Stockholms finnerstad och finförandet av trängselskatt på Essfingeleden skall 

användas  för  delffinansfierfing  av  tunnelbaneutbyggnaden.  Forskaren  Karo-

lfina Isaksson var redaktör för en studfie av det så kallade Stockholmsförsö-

ket. Försöket med trängselskatter uppgavs ge legfitfimfitet för ett permanent-

ande trängselskatten. Isaksson menade dock att försöket finte besvarade alla 

frågor. 

 

Frågan  om  urban  mobfilfitet – vems  rörlfighet  och  framkomlfighet  samt  vfilka 

transportslag som skall prfiorfiteras på vems bekostnad – ter sfig lfika konflfikt-

fyllt efter försöket som tfidfigare. En grundläggande fråga är fortfarande obe-

svarad:  är  syftet  med  trängselskatten  prfimärt  att  generera  fintäkter  för  att 

bygga  en  finfrastruktur  för  ökad  bfilfism, eller  är  denna  sorts  system  ett  fin-

strument  för  att  åstadkomma  en  genomgrfipande  förändrfing  av  den  urbana 

mobfilfiteten fidag och fi morgon.88  

 

I Stockholmsförsöket och den första perfioden med trängselskatt gfick mer-

parten tfill Förbfifart Stockholm. Den nya förhöjda trängselskatten som star-

tade 1 januarfi 2016 går tfill tunnelbaneutbyggnaden och ger därmed prfiorfi-

tet åt en ändrad mobfilfitet. Det ffinns ett motsattsförhållande fi användandet 

av trängselskatten. Tfidfigare fi denna rapport redogjordes för 2015 års upp-

följnfing av RUFS 2010, där det konstaterades att bfilresandet under de sfista 

åren ökat betydlfigt snabbare än resandet med kollektfivtraffik och att kollek-

tfivtraffikandelen behöver öka89. Ökad trängselskatt syftar tfill att bromsa upp 

öknfingen av bfiltraffik. Samtfidfigt som kollektfivtraffikens kapacfitet finte ökar fi 

Stockholmsregfionen fi det korta perspektfivet. Trycket på att använda beffint-

lfig kapacfitet fi kollektfivtraffiksystemet kommer från 1 januarfi 2016 att öka än 

mer.   

 

 

Skfillnadernas Stockholm: Utmanfingar krfing socfial hållbarhet   

I slutet av kapfitel 2 fi görs en summerande tolknfing och analys som ansluter 

tfill Enqufist och Johnsons finsfikter/utmanfingar krfing kollektfivtraffik som ett 

värdenätverk fi en svensk kontext. En av dessa finsfikter/utmanfingar vfi uppe-

håller oss vfid är att ett värderfingsdrfivet arbete för värdeskapande och håll-

barhet  bygger  på  djupare  värden,  förankrade  fi  en  värderesonans  mellan 

samhälle,  företag/förvaltnfing  och  kund/medborgare.  Vfi  vfill  fi  den  specfiella 

                                                

88 Isaksson, 2008, sfid.14 
89 SLL Tfillväxt- och regfionplaneförvaltnfingen, 2015c, sfid. 5 

129



  

kontext som Stockholmsregfionen utgör se närmare på de utmanfingar finom 

socfial  hållbarhet  som  ffinns  fi  regfionen.  Vår  utgångspunkt  är  rapporten 

Skfillnadernas Stockholm90, som handlar om att hantera socfiala utmanfingar 

fi  Stockholm. Skfillnadernas  Stockholm är  den  första  rapporten  från  Kom-

mfissfionen  för  ett  socfialt  hållbart  Stockholm,  som  tfillsattes  av  Stockholms 

stad 2015.  

 

Vfi går sedan vfidare med två berättelser som finfitfierats av traffikförvaltnfingen 

finom  SLL.    SL  var  tfidfiga  med  att  anta  FNs  finfitfiatfiv UN  Global  Compact. 

Samma  åtagande  ffinns  nu  finom  SLL  Traffikförvaltnfingen.  Genom  Global 

Compact tvfingas företag och organfisatfioner att redovfisa vfilka mått och steg 

man tagfit för att hantera socfiala och mfiljömässfiga utmanfingar. Detta gjor-

des bland  annat  fi  planarbetet  krfing  Spårväg  Syd,  genom  en  socfial  konse-

kvensbeskrfivnfing.  En  tredje  berättelse  som  vfi  vfill  uppmärksamma  är  den 

socfiala utmanfingen fi Rfinkebystråket, som är del fi Vfisfion Järva 2030. 

 

Skfillnadernas Stockholm 

I Stockholms stads budget för år 2015 står den hållbara och jämlfika staden fi 

centrum. Där slås fast att utvecklfingen mot ett allt mer uppdelat Stockholm 

ska vändas. Att Stockholm ska vara en sammanhållen stad utgör ett av fyra 

finrfiktnfingsmål fram tfill år 2018 enlfigt följande:91 

 

Ett  Stockholm  som  håller  samman  där  alla  barn  ges  lfika  möjlfigheter  att 

uppnå kunskapsmålen, där bostäder ffinns tfill rfimlfiga hyror och alla äldre ga-

ranteras en trygg ålderdom och där jämställdhet, jämlfikhet och tfillgänglfighet 

är självklara förutsättnfingar för polfitfiken. 

 

Det  övergrfipande  uppdraget  för  Kommfissfionen  för  ett  socfialt  hållbart 

Stockholm utgår från Stockholms stads budget för 2015 och kan samman-

fattas som ett förslag på hur Stockholms stad kan mfinska skfillnader fi lfivs-

vfillkor  och  hälsa,  för  att  därfigenom  öka  välbeffinnandet  för  alla  stockhol-

mare. Förslaget kan delas upp fi fyra deluppdrag som på många sätt hänger 

samman med varandra:92 

 

                                                

90 Stockholms stad, 2015, Skfillnadernas Stockholm 
91 Stockholms stad, Skfillnadernas Stockholm, 2015, sfid. 5 
92 Ibfid. sfid. 6 
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• Analysera skfillnader fi lfivsvfillkor mellan grupper och geogra-

ffiska områden fi Stockholms stad. 

• Identfiffiera och utveckla finrfiktnfings- och verksamhetsmål för 

ett socfialt hållbart Stockholm. 

• Ge förslag på strategfier och åtgärder för att mfinska skfillnader 

fi lfivsvfillkor finom utpekade utvecklfingsområden. 

• Föreslå sätt att mäta och följa utvecklfingen av skfillnader fi 

lfivsvfillkor över tfid fi stadens system för styrnfing och lednfing. 

 

Rapporten Skfillnadernas  stad  ger  en  första  nulägesbfild.  Under  avsnfittet 

Stockholm  som  stad  tecknas  en  posfitfiv  bfild  av  Stockholm,  men  finte  utan 

socfiala utmanfingar: 

 

Den rådande bfilden av Stockholm präglas starkt av den snabba befolknfings-

tfillväxten. Sedan år 2000 har stadens befolknfing ökat med mer än 160 000 

finvånare.  Det  motsvarar  ett  halvt  Malmö.  Stort  fokus  lfigger  därför  på  att 

bygga  fikapp  och  förbättra  kapacfiteten  när  det  gäller  allt  från  bostäder  och 

traffikfinfrastruktur  tfill  offentlfig  och  kommersfiell  servfice,  grönytor  samt  fid-

rotts- och kulturutbud. Globalfiserfingens utmanfingar står också fi fokus med 

frågor  om  hur  närfingslfivet  ska  klara  omställnfingen  tfill  nya  kunskapsfinten-

sfiva  närfingar.  Analysen  av  skfillnader  fi  lfivsvfillkor  behöver  ta  sfin  utgångs-

punkt fi Stockholms posfitfion och särskfilda förutsättnfingar.93 

 

Stockholms  kraftfiga  tfillväxt  skapar  också  socfiala  utmanfingar  finom  boende 

och trängsel:94 

 

Storleken och tätheten har många fördelar, men också sfina baksfidor. Det är 

dyrt att leva fi Stockholm framför allt på grund av att boendekostnaderna är 

markant högre än genomsnfittet fi landet. Höga boendekostnader fi kombfinat-

fion med bostadsbrfist gör att de med låga finkomster har det svårt att etablera 

sfig  fi  Stockholm.  Detta  drabbar  finte  mfinst  unga  personer  och  utrfikes  födda 

och rfiskerar att försvåra rekryterfing finom en rad prfiorfiterade branscher. 

 

Det är också trängsel fi Stockholms traffiksystem, både på vägar och spår. På 

flera  ställen  lfigger  traffiken  nära  kapacfitetsgränsen.  Det  pågår  och  planeras 

just  nu  en  rad  stora  finfrastrukturfinvesterfingar  som  har  betydelse  för  fram-

komlfigheten  på  sfikt,  finte  mfinst  tunnelbaneutbyggnaden.  Men  eftersom  det 

dröjer finnan dessa finvesterfingar är på plats och befolknfingen samtfidfigt fort-

sätter att växa är det vfiktfigt att avlasta transportsystemet genom trfimnfings-

                                                

93 Stockholms stad, Skfillnadernas Stockholm, 2015, sfid. 13 
94 Ibfid. sfid.13 
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åtgärder  och  ett  effektfivare  utnyttjande.  Gång-,  cykel- respektfive  kollektfiv-

traffik kommer att behöva prfiorfiteras ytterlfigare framöver. 

 

I rapporten hänvfisas även tfill Skfillnadernas Stockholm avseende: Välbeffin-

nande  och  hälsa;  Uppväxtvfillkor  och  utbfildnfing;  Arbete  och  försörjnfing; 

Boende och stadsmfiljö samt Demokratfi och trygghet.  

Att  aktfivt  jobba  med  dessa  socfiala  utmanfingar  kan  samtfidfigt  ses  som  en 

möjlfighet för Stockholm för att åstadkomma en sammanhållen stad. 

 

Även om många av de findfikatorer som studerats fi denna rapport vfisar på en 

posfitfiv  utvecklfing  för  Stockholm  fi  stort,  framträder  bfilden  av  en  stad  där 

lfivschanserna är ojämnt fördelade mellan grupper och områden. Skfillnader-

na  kan  dock  påverkas.  Genom  tfidfiga  finvesterfingar  fi  männfiskor  under  upp-

växtåren kan vfinster på längre sfikt göras. När fler klarar skolan, väljer att ut-

bfilda sfig vfidare, arbetar och försörjer sfig själva följer ett ökat välbeffinnande 

och förbättrad hälsa. Färre hamnar fi ett kostsamt utanförskap. En sådan so-

cfialt hållbar utvecklfing gynnar såväl findfivfid som samhälle.95 

 

Global Compact Communficatfion Progress Report 2014 för SLL 

Genom finträdet fi FN-finfitfiatfivet Global Compact 2009 har SL åtagfit sfig att 

följa finfitfiatfivets tfio prfincfiper. Sedan 2013 är SL en del av Traffikförvaltnfing-

en  finom  Stockholms  läns  landstfing  och  det  är  Traffikförvaltnfingen  som  nu 

gör  den  årlfiga  uppföljnfingen.96  Traffikförvaltnfingen  arbetar  aktfivt  med  finfi-

tfiatfivets  tfio  prfincfiper.  Konkret  finnebär  det  att  Traffikförvaltnfingen  deffinfie-

rar kort- och långsfiktfiga mål finom samtlfiga områden och fintegrerar dem fi 

sfin  daglfiga  verksamhet.  För  femte  året  fi  rad  redovfisas  arbetet  med  de  tfio 

prfincfiperna, genom en så kallad Communficatfion on Progress. De prfincfiper 

som behandlas är: Prfincfip 1-2 Mänsklfiga rättfigheter; Prfincfip 3-6 Arbetsrätt; 

Prfincfip 7-9 Mfiljö; och Prfincfip 10 Antfikorruptfion. 

 

Socfial konsekvens beskrfivnfing Spårväg syd  

I  förstudfien  för  Spårväg  syd  från  2012  framkom  att  den  tänkta  spårvägen 

finte skulle blfi samhällsekonomfisk lönsam. Polfitfiken såg dock att det torde 

ffinnas  andra  värden  än  de  som  tradfitfionellt  studeras  fi  en  samhällsekono-

mfisk  analys  och  gav  Traffikförvaltnfingen  uppdraget  att  fortsätta  studera 

Spårväg syd fi en programstudfie. Uppdraget finnehöll ökat fokus på samver-

                                                

95 Stockholms stad, Skfillnadernas Stockholm, 2015, sfid. 81 
96 SLL Global Compact Report, 2014, sfid. 4 
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kan  mellan  stadsutvecklfing,  bostadsbyggande  och  finfrastrukturplanerfing, 

samt  de  socfiala  värdena.  För  första  gången  tog  därför  traffikförvaltnfingen 

fram  en  Socfial  konsekvensbeskrfivnfing  SKB  (även  benämnt  SKA  –  socfial 

konsekvensanalys),  för  att  belysa  de  socfiala  effekterna  av  Spårväg  syd97.  I 

förordet för rapporten hänvfisas tfill RUFS 2010 och behovet av att den reg-

fionala  tfillgänglfigheten  tfill  stadskärnorna  förstärks  och  att  dessa  länkas 

samman med varandra. Sammanlänknfingen av Flemfingsberg–Skärholmen 

–Älvsjö  handlar  om  detta.  Vfidare  framgår  att  de  socfiala  klyftorna  fi  länet 

ökar.  Spårväg  syd  kan  vara  en  möjlfighet  att  skapa  större  sammanhållnfing 

med de regfionala stadskärnor där klyftorna är som störst. 

 

Under  den  senaste  tfiden  har  flera  rapporter  och  tfidnfingsartfiklar  redogjort 

för ökade klyftor fi länet. Indfivfider med olfika bakgrund möter allt mer sällan 

varandra.  Den  mest  dramatfiska  förändrfingen  är  att  den  ekonomfiska  segre-

gatfionen  ökar  påtaglfigt.  Delar  av  Huddfinge  kommun  och  Stockholms  stads 

stadsdel Skärholmen pekas ut som några av de delar av Stockholm vars fin-

vånares ekonomfi ökar allra mfinst (Tfillväxt- och regfionförvaltnfingen, 2014). 

För  att  bryta  den  här  utvecklfingen  är  det  vfiktfigt  att  utveckla  sammanhåll-

nfingen och tfillfiten, samt att frfigöra lfivschanser.98 

 

Det  lfigger  utanför  denna  studfie  att  på  djupet  redogöra  för  rapportens  mer 

detaljerade  delar.  Rapportens  slutsats  är  att  Spårväg  syd  kan  ge  posfitfiva 

effekter för den socfiala hållbarheten, sett tfill både lokala och regfionala kon-

sekvenser. Konsekvensanalysen tar upp både negatfiva och posfitfiva effekter 

per  delsträcka/sträcknfingsalternatfiv.  En  rad  faktorer  är  dock  avhängfiga 

beslut, detaljer, utformnfing osv som uppstår fi eventuellt framtfida faser som 

därför  finte  kan  bedömas  fi  sfin  helhet  fi  dagsläget.  Ett  exempel  är  hur  ett 

kompletterande bussnät skulle se ut och hur många avgångar en drfiftbud-

get tfillåter, vfilket är avgörande för om vfinnarna blfir fler än förlorarna eller 

tvärt om. Detta och mycket mer måste studeras vfidare om man går vfidare 

med Spårväg syd. 

 

Sverfiges  Bussföretag  kom  fi  oktober  2015  fram  med  ett  remfissyttrande  an-

gående förslaget tfill Spårväg syd och den gjorda socfiala konsekvensbeskrfiv-

nfingen.  Yttrandet  företräddes  av  Johan  Ekman,  ordförande  fi  Stockholms 

Läns Bussbranschförenfing och Anna Grönlund, branschchef och vfice VD för 

Sverfiges  Bussföretag.99  De  pekar  på  att  en  BRT-lösnfing  skulle  blfi  betydlfigt 

                                                

97 SLL Traffikförvaltfingen, 2015, Socfial Konsekvensbeskrfivnfing, Spårväg syd 
98 Ibfid.  
99 Sverfiges Bussföretag, Remfissyttrande Spårväg syd, 2015.10.26 
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bfillfigare och hänvfisar då bland annat tfill två förslag från närfingslfivet100. De 

framför  även  att  energfieffektfiva  elbussar  är  mfiljö-  och  klfimatmässfigt  mer 

fördelaktfiga  än  en  spårvägslösnfing.  De  fifrågasätter finte den socfiala konse-

kvensbeskrfivnfingen,  men  de  fifrågasätter  att  dessa  effekter  endast  kan  nås 

med en spårvägslösnfing. 

 

Vfisfion Järva 2030 finklusfive Rfinkebystråket 

Den svåra bostadsbrfisten fi Stockholmsregfionen under 40-, 50- och delar av 

60-talet lade grunden tfill det vfi kallar mfiljonprogrammen.  60- och 70-talet 

kallas  de  stora  programmens  tfid,  eftersom  den  stora  bostadsproduktfionen 

ffick ett väldfigt genomslag överallt fi landet och då specfiellt fi Stockholmsom-

rådet.  Det  uppfördes  nybyggnatfioner  och  helt  nya  planerfings-,  organfisat-

fions-  och  produktfionssystem  finfördes  för  att  bemästra  den  höga  byggtak-

ten. Mfiljonprogrammet förstärkte ett tfidfigare fideal med funktfions- och tra-

ffikseparerfing. Den bärande fidén var att samhällets funktfioner skulle hållas 

fisär. Butfiker, restauranger och servfice koncentrerades krfing olfika centrum 

lfikt satellfiter.  Männfiskorna skulle bo på en plats och jobba på en annan.101 

Stora  finfrastrukturprojekt  som  vägar  och  tunnelbana  bfidrog  tfill  att  ström-

nfingarna ffick exceptfionellt stort praktfiskt genomslag. 

 

1962 sålde staten Järvafältet tfill Stockholms stad för bostadsbyggande. De-

cennfiet senare byggdes Kfista som det sfista fi raden av områden fi Järva. Då 

hade Tensta, Hjulsta, Rfinkeby (finklusfive Husby) och Akalla redan byggts fi 

lfikadana,  storskalfiga  byggprojekt  som  subventfionerats  av  staten.  Det  är 

dessa  karaktärfistfiskt  enhetlfiga  höghusområden  som  har  kommfit  att  för-

knfippas  med  mfiljonprogrammet,  även  om  det  fi  realfiteten  handlade  lfika 

mycket  om  storskalfiga  småhusområden  och  flerbostadshusområden.  Mfil-

jonprogrammen  fi  Järva  ledde  tfill  storskalfiga  finfrastruktursatsnfingar  med 

traffikleder och tunnelbana tfill de nya områdena.  Tunnelbanelfinjen ffick be-

tecknfingen den blå lfinjen. Den finvfigdes 1975 och 1977 försörjde den samt-

lfiga nämnda förortsområden.102 

 

Trettfio  år  senare  tfillhör  Järvaområdet  fi  nordvästra  Stockholmsregfionen 

med  områdena  Akalla,  Hjulsta,  Husby,  Kfista,  Rfinkeby  och  Tensta  de  mest 

                                                

100 Avser Skanska, Scanfias och WSPs förslag om Stockholmsbågen för Förbfifart Stockholm samt 

Per Kågessons rapport BRT fi Stockholmsregfionen. Båda dessa förslag tas upp fi nästa berättelse fi 

detta kapfitel. 
101 Stockholms stad, 2009 
102 Roos och Gelotte, 2004 
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finvandrartäta och socfioekonomfiskt utsatta stadsdelarna. Det ffinns en tydlfig 

boendesegregatfion  fi  Stockholm.  Denna  har  blfivfit  en  grundläggande  orsak 

tfill  ökade  klyftor  fi  staden  såväl  socfioekonomfiskt  som  fi  den  fysfiska  mfiljön, 

menar forskaren Jon Lofit fi sfin doktorsavhandlfing.103  

 

I  de  aktuella  områdena  krfing  Järva  är  andelen  utländskt  födda  fi  majorfitet 

och  andelen  är  väsentlfigt  högre  jämfört  med  övrfiga  Stockholm.  Omflytt-

nfingen  är  dubbelt  så  hög  som  fi  staden  fi  övrfigt  och  andelen  förvärvsarbe-

tande  är  lfite  över  femtfio  procent  jämfört  med  över  75  procent  fi  övrfiga 

Stockholm.104  Det  var  mot  denna  bakgrund  som  Järvalyftet  kom  tfill.  Jär-

valyftet är ett försök av Stockholms stad att både rusta slfitna och nedgångna 

hyreshusområden  och  offentlfiga  vägar  fi  Järvaområdet.  Infitfiatfivet  avsåg 

även att medverka tfill socfial hållbarhet genom att finföra exempelvfis åtgär-

der för ökad sysselsättnfing och förbättrad utbfildnfing fi områdena. Järvalyf-

tets målbfild är bred och omfattar allt från socfiala frågor, utbfildnfing och ar-

bete, men också stads- och boendemfiljö.105 Järvalyftet kan ses som en reakt-

fion på att staden under väldfigt många år drfivfit utvecklfingsprojekt fi stadsde-

larna, men utan att nå uppsatta mål och utan att ha tfillräcklfig långsfiktfighet, 

menar forskaren Jon Lofit106.  Stockholms stad vfill därför satsa på att mot-

verka  segregatfion,  förbättra  utbfildnfing  och  att  främja  ekonomfisk  tfillväxt, 

med avsfikt att förbättra levnadsvfillkoren fi områdena krfing Järvafältet.  

 

Mfiljonprogrammens  struktur  med  dess  traffikseparerfingsprfincfiper  måste 

tåla  att  fifrågasättas,  menar  bland  annat  de  allmännyttfiga  bostadsbolagen 

som  har  varfit  med  fi  Vfisfion  Järva  2030  vfilket  utgör  en  del  av  Järvalyftet. 

Förändrfingsprocessen  fi  Järva  avser  att  förädla  och  utveckla  stadsdelarna, 

bygga fihop dem och bygga bort otrygga platser. Arbetet måste deffinfiera vad 

som är bra och ska bevaras och vad som finte är bra och behöver förändras. 

Att  det  allmännyttfiga  bostadsbolaget  Famfiljebostäder  gjorde  om  delar  av 

centrum tfill en affärsgata, det så kallade Rfinkebystråket, är en tydlfig effekt 

av en sådan konsekvensanalys.107  

 

Vfisfion  Järva  2030  är  ett  vfisfionsdokument  som  speglar  Stockholms  stads 

ambfitfion att för första gången ta ett helhetsgrepp på områdena krfing Järva. 

Enlfigt  Stockholms  stad  gäller  vfisfionsdokumentet  alla  kommunala  sektorer 

                                                

103 Lofit, 2014 
104 Stockholms stad, 2009 
105 Ibfid. 
106 Lofit, 2014 
107 Intervju Grandfitsky Svenson 2015-06-23 
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och omfattar ett nära samarbete med en lång rad utomstående aktörer, ex-

empelvfis  andra  myndfigheter,  förenfings-  och  närfingslfiv  och  framför  allt  de 

boende fi stadsdelarna. Det omdfiskuterade Järvalyftet kan tack vare Stock-

holms stads ansträngnfingar blfi förebfild för hållbar upprustnfing av mfiljon-

programsområden runt om fi Europa. Järvalyftet kan blfi ett skyltfönster för 

svensk stadsbyggnad och stärka vfisfionen om Ett Stockholm fi världsklass. 

 

Vfi har tfittat närmre på Famfiljebostäder AB som har ett av sfina största fas-

tfighetsbestånd  fi  Rfinkeby.  Famfiljebostäder  AB  var  drfivande  fi  byggandet  av 

affärsstråket genom Rfinkeby. 

 

Med  projektet  Rfinkebystråket  vfill  Famfiljebostäder  AB  utveckla  stadsdelen 

Rfinkeby för att skapa en posfitfiv hävstång för generell utvecklfing fi Rfinkeby, 

menar  Gabrfielle  Grandfitsky  Svenson  som  vfi  fintervjuat  på  plats  fi  Rfinkeby. 

Hon hade vfid fintervjutfillfället jobbat och ansvarat för Rfinkebystråket fi över 

tre år. Förvandlfingen av Rfinkebystråket kom tfill 2007 efter framför allt två 

händelser.  Den  ena  var  formandet  av  ytterstadsstrategfin  –  Vfisfion  Järva 

2030.  Här  var  framför  allt  Svenska  Bostäder  AB,  ett  större  allmännyttfigt 

bostadsbolag finvolverat.108  

 

Den andra händelsen var att Traffikverket slutförde de delar av sträckan på 

E18  vfid  Stockholms  västra  finfart  mellan  Hjulsta-Kfista  som  gfick  förbfi  Rfin-

keby.  Ett  normaldygn  åker  det  50  000  fordon  på  E18  som  kan  betecknas 

som  Stockholms  västra  finfart.  Det  ombyggda  avsnfittet  finkluderade  en  ny 

stadsgata  mellan  Hjulsta  och  Rfinkeby  där  lokal  traffik  skfiljs  från  genom-

fartstraffik. Vfid Tensta och Rfinkeby lades E18 och den nya stadsgatan under 

jord  och  utgör  finte  längre  en  barrfiär  mellan  Rfinkeby  och  Järvafältet. 

Olycksrfisk,  buller  och  komplficerade  korsnfingar  byggdes  därmed  bort.  För 

Rfinkebys  del  finnebar  det  att  det  skapades  en  ny  entré  tfill  Rfinkeby  för  gå-

ende och cyklfister och en ny traffiksfituatfion för bfilar.109 

 

Rfinkebys bostadsbestånd består tfill 99 % av hyresrätter, varav majorfiteten 

är allmännyttans. Det är logfiskt att allmännyttan är med och för utveckl-

fingen framåt, menar Grandfitsky Svenson. Nu mer ffinns det också finskrfivet 

fi  ägardfirektfiven  att  Famfiljebostäder  AB  ska  medverka  fi  arbetet  med  Jär-

valyftet.110  De  allmännyttfiga  bostadsbolagen  är  ett  verktyg  för  Stockholms 

stad vfid utvecklfingen av stadsdelen. Famfiljebostäder AB behöver dock hela 

                                                

108 Intervju Grandfitsky Svenson 2015-06-23 
109 Traffikverket, 2010 
110 Famfiljebostäder, 2015 
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tfiden kunna motfivera den här typen av satsnfingar utfifrån ett affärsmässfigt 

perspektfiv.  Grandfitsky  Svenson  menar  att  Famfiljebostäder  AB  aldrfig  hade 

kunnat klara att göra en lfiknande satsnfing fi Husby, trots att behoven där är 

lfika  stora.  Orsaken  är  att  bolaget  finte  har  ett  fastfighetsunderlag  där  som 

motfiverar en sådan satsnfing.  

 

Att E18 grävdes ner och den nya entrén skapades medförde möjlfigheter att 

bygga  fler  bostäder  och  offentlfiga  rum  fi  anslutnfing  tfill  överdäcknfingen  av 

vägen.  Famfiljebostäders  dåvarande  fastfighetschef  fi  Rfinkeby  började  fun-

dera på hur bostadsbolaget skulle kunna utveckla entrén tfill Järvafältet och 

hur den kunde länkas fihop det med Rfinkeby centrum. Vad som finlednfings-

vfis  handlade  om  en  ombyggnatfion  av  beffintlfiga  hyreshus  längs  bussgatan 

Rfinkebystråket för att skapa nya affärslokaler, kom snart fistället att blfi ny-

byggnatfion av affärslokaler längs båda sfidor om gatan, för att finte försämra 

beffintlfiga hyreshus. 

 

Genom  redan  planerade  boendedfialoger  finom  Järvalyftet  kunde  medbor-

garna komma med synpunkter.  Medborgarna uppmuntrades att bfidra med 

både smått och stort krfing vad som var bra och dålfigt och vad man vfill ha 

mer av. De ffick också markera var de ansåg att Famfiljebostäder borde göra 

sfina prfiorfiterfingar.  

 

Den beffintlfiga handeln fi Rfinkeby hade försämrats under en perfiod, främst 

på grund av en ofintresserade och dålfiga fastfighetsägare och en vfikande kon-

junktur.  Stora  arbetsgfivare  hade  lämnat  stadsdelen.  En  allmän  känsla  av 

nedrustnfing  präglade  Rfinkeby. Det  har  nu  vänt,  menar  Grandfitsky  Sven-

son.  Idag har Famfiljebostäder 27-28 kontrakterade verksamheter. Det sen-

aste  hyreskontraktet  gfick  tfill  Sverfiges  Televfisfion,  som  skall  bygga  upp  en 

lokalredaktfion  där.  Rfinkebystråket  är  Famfiljebostäders  största  finvesterfing 

som  finte  dfirekt  handlar  om  bostadsbyggande. Det  är  lfite  som  ett  flagg-

skepp för oss och det har varfit och är ett ständfigt lärande och utvecklfing 

för oss.111 

 

Stockholms  allmännyttfiga  bostadsbolag  ägs  av  moderbolaget  Stadshus  AB 

och  styrs  findfirekt  av  kommunfullmäktfige.  Ägardfirektfiven  har  gjort  de all-

männa bostadsbolagen tfill verktyg fi arbetet för Stockholms stads vfisfion om 

ett  Stockholm  fi  världsklass.  I  samband  med  upprustnfing  av  mfiljonpro-

grammen har nya krav på socfial hållbarhet fått en mycket större plats. Frå-

                                                

111 Intervju Grandfitsky Svenson, 2015-06-23 
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gor som arbetslöshet, mfinskad fysfisk segregatfion och bättre utbfildnfing har 

drfivfits aktfivt. 

 

Vfi har ju ett tydlfigt uppdrag, att vara med att utveckla Stockholms stad utfi-

från de polfitfiska dfirektfiv som ffinns … Nu är det uppdraget väldfigt tydlfigt. Vfi 

ska  skapa  en  sammanhållen  stad  och  jobba  mycket  tydlfigare  för  en  jämlfik 

stad och jobba mot segregatfion och sådana saker. Vfi har också väldfigt höga 

mfiljömål.112 

 

 

Inspel från närfingslfivet krfing regfional planerfing och utvecklfing 

Det  är  tre  finspel  från  prfivata  närfingslfivet:  Rapport  från  Stockholms  Han-

delskammare, Vfisfion Stockholmsbågen samt BRT fi Stockholmsregfionen. 

 

Stockholmsregfionens utmanfingar 

Stockholms  Handelskammare  kom  fi  december  2014  med  en  rapport  som 

belyser  Stockholmsregfionens  utmanfingar  krfing  ökat  bostadsbyggande  och 

förstärkt  finfrastruktur.  Rapporten  argumenterar  för  att  det  brådskar  med 

nya  lösnfingar.  Det  är  en  krfitfisk  rapport  krfing  regfional  planerfing  och  ut-

vecklfing. Krfitfiken framgår fi förordet. 

 

Denna rapport gör en djupdyknfing fi den problematfiken och beskrfiver hur fin-

frastruktur- och bostadsplanerfing går tfill och varför det finte fungerar. Rap-

porten  ger  också  ett  värdefullt  bfidrag  genom  att  tydlfigare  beskrfiva  hur  be-

folknfingstfillväxten faktfiskt ser ut och vfilka krav det ställer på olfika typer av 

bostäder. Många av dem som efterfrågar bostäder fi regfionen har begränsade 

ekonomfiska  resurser,  samtfidfigt  byggs  nästan  fingentfing  för  den  gruppen. 

Problemet är finte nödvändfigtvfis att det byggs för lfite, utan att det byggs för 

fel målgrupp. Grundfelet är att vfi lever med en planerfingsmodell skapad för 

en annan tfid, med andra utmanfingar och andra svar på hur samhällsproble-

men ska lösas.113 

 

Det  var  en  oberoende  arbetsgrupp  av  forskare  och  erfarna  samhällsplane-

rare  som  tog  fram  rapporten.  Syftet  var  att  presentera  fidéer  om  hur  man 

skulle kunna modernfisera och effektfivfisera samhällsbyggandet och därfige-

nom  skapa  bättre  förutsättnfingar  för  att  hantera  de  framtfidsutmanfingar 

som Stockholmsregfionen står finför. 

                                                

112 Intervju Grandfitsky Svenson, 2015-06-23 
113 Stockholms Handelskammare, Rapport 2014:7 
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Handelskammarens  rapport  ger  delvfis  en  annan  bfild  av  hur  Stockholm 

växer. 

 

Stockholms län växer prfimärt genom utrfikes finvandrfing och höga födelsetal. 

Inflyttnfing  från  övrfiga  Sverfige  utgör  en  mycket  lfiten  del  av  Stockholmsreg-

fionens befolknfingsöknfing. Men eftersom en stor del av flyktfingmottagandet 

sker  utanför  Stockholmsområdet  är  en  del  av  de  finrfikes  flyttströmmarna 

egentlfigen  utrfikes  finvandrfing.  Även  den  framtfida  befolknfingstfillväxten  för-

väntas drfivas av finvandrfing och posfitfiva födelsenetton. Stockholmsregfionens 

tfillväxt är således utmanande fi fler dfimensfioner än vfi vanlfigtvfis talar om.114 

 

Förutom  bostadsbyggandet,  som  lfigger  lfite  utanför  detta  kapfitels  fokus, 

uppmärksammas  också  behovet  av  finvesterfingar  fi  Stockholmsregfionens 

transportsystem. Rapportskrfivarna talar om fyra olfika modeller för organfi-

serfing  och  ffinansfierfing  av  regfional  samhällsplanerfing  och  vfiktfiga  finfra-

struktursystem:115 

 

• Den offentlfiga regfionala modellen – stärkt regfionalt finflytande 

över den fysfiska planerfingen. 

• Den kommunbaserade offentlfiga modellen – frfivfillfigt samarbete 

mellan starka prfimärkommuner. 

• Den globala effektfivfitetsmodellen – stora finternatfionella bolag 

med stort know-how, ffinansfiella muskler och skalfördelar tar 

över många av de uppgfifter som fi dag lfigger på kommun och 

landstfing. 

• Avgfifter, bolag och affärsmässfighet – effektfivfitet och mark-

nadsorfienterfing genom ökad avgfiftsffinansfierfing och fler offent-

lfiga verksamheter som drfivs fi bolagsform. 

 

Planerfingsförutsättnfingarna  har  förändrats  menar  rapportskrfivarna  och 

poängterar att det behövs en ny modell för att möta nya utmanfingar.116 De 

sammanfattar  de  genomgrfipande  förändrfingar  som  har  lett  tfill  att  Stock-

holm ser annorlunda ut fidag jämfört med för 50 år sedan: 

 

• Befolknfingstfillväxten har en helt annan struktur med tyngdpunkten 

fi flyktfingfinvandrfing och höga födelsetal. Under de första efterkrfigs-

                                                

114 Stockholms Handelskammare, Rapport 2014:7, sfid. 4 
115 Ibfid. sfid. 6 
116 Ibfid. sfid. 35 
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decennfierna drevs fi stället befolknfingstfillväxten av arbetsmark-

nadsrelaterad och fi huvudsak finhemsk finflyttnfing. 

• Alltmer av stockholmarnas daglfiga lfiv – arbete, konsumtfion och frfi-

tfidsaktfivfiteter – är förlagt utanför den egna hemkommunen. Ande-

len sysselsatta som pendlar tfill arbete fi annan kommun har för-

dubblats sedan mfitten av 1960-talet.  

• Stockholms stads domfinerande ställnfing fi länet har mfinskat. Det är 

en konsekvens av den ökade geograffiska rörlfigheten och att länets 

befolknfingsöknfing tfill mycket stor del skett fi kranskommunerna.  

• Den täta staden har fått en renässans som planerfingsfideal. Det ut-

glesnfingstänkande som präglade den fysfiska planerfingen under de 

första efterkrfigsdecennfierna har förbytts fi en finsfikt om vfikten av att 

utveckla en tät och stadsmässfig regfionstruktur.  

• Bostadsbyggandets ffinansfiella vfillkor har förändrats fi grunden. De 

statlfiga subventfionerna är avskaffade och möjlfigheten att bedrfiva 

socfial bostadspolfitfik vfia de allmännyttfiga bostadsbolagen har be-

skurfits kraftfigt.117 

 

Rapportskrfivarna  konstaterar  att  de  ser  svårfigheter  att  med  dagens  sam-

hällsstruktur kunna enas krfing någon enskfild av de fyra modellerna för or-

ganfiserfing  och  ffinansfierfing  av  regfional  samhällsplanerfing.  De  pläderar  för 

en  kombfinatfion  av  de  olfika  modellerna,  där  det  bästa  väljs  ur  respektfive 

modell. 

 

Vfi menar därför att den mest fruktbara vägen framåt när det gäller det fort-

satta framåtsyftande samhällsbyggandet går genom en modell där vfi tar vara 

på det bästa ur de olfika modellerna. Vfi syftar här främst på finfrastruktur och 

bostäder. 

 

I  denna  modell  kombfinerar  vfi  den  offentlfiga  sektorns  förmåga  att  på  olfika 

geograffiska nfivåer ge förutsättnfingar och sätta ramar för utvecklfingen, som fi 

det  praktfiska  utfallet  är  en  växelverkan  mellan  aktörer  på  olfika  geograffiska 

nfivåer och fi både offentlfig och prfivat sektor. Det gäller således att ffinna ba-

lansen där ett offentlfigt mandat kan få effektfivt uttryck men också en modell 

där  vfi  öppnar  för  de  posfitfiva  värden  som  marknader  och  prfivata  aktörers 

drfivkrafter står för. Så får vfi både en god demokratfisk förankrfing och en ef-

fektfiv fortsatt samhällsbyggnadsutvecklfing fi Stockholmsregfionen.118 

 

De slutsatser som rapportskrfivarna lyfter fram för transportsystemet är:119 

                                                

117 Stockholms Handelskammare, Rapport 2014:7, sfid. 35-36 
118 Ibfid. 
119 Ibfid. sfid. 35 
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• Pröva genomgående möjlfigheten att använda markvärdeseffekter 

som en del av ffinansfierfingen av nya vägar och spår. 

• Öka satsnfingarna på avgfiftsffinansfierad finfrastruktur. 

• Projekt som fi dag saknar skatteffinansfierfing bör genomföras med 

hjälp av brukaravgfifter. 

 

Rapportskrfivarna efterlyser också en permanent förhandlfingsdelegatfion för 

Stockholmsregfionen:120 

 

• Ersätt dagens ryckvfis återkommande förhandlfingar mellan staten 

och regfionen med en permanent förhandlfingsdelegatfion. 

• Delegatfionens prfimära uppgfift bör vara att nå överenskommelser 

krfing finrfiktnfingen och ffinansfierfingen av det framtfida transportsy-

stemet fi regfionen samt löpande följa upp tfidfigare slutna avtal vad 

gäller finvesterfingar fi transportfinfrastrukturen. 

• Även övergrfipande frågor rörande lokalfiserfing av nya bostäder och 

arbetsplatser bör lfigga på delegatfionens bord.  

• Någon omfattande organfisatfion eller byråkratfi bör finte byggas upp, 

snarare en stående mötesplats. 

 

Vfisfion Stockholmsbågen  

Skanska, Scanfia och WSP bfidrog med ett finspel fi debatten fi februarfi 2015: 

Vfisfion  Stockholmsbågen.  Utgångspunkten  är  de  regfionala  stadskärnornas 

roll och potentfial som utpekas fi RUFS 2010.121 

 

I  skärnfingspunkter  mellan  radfiella  och  tvärgående  delar  av  transportnätet 

ska täta och tfillgänglfiga områden utvecklas – regfionala stadskärnor. Utveckl-

fingen av transportsystemet ska bfidra tfill en flerkärnfig och tät struktur. Vfis-

fionen Stockholmsbågen handlar om en tvärförbfindelse fi form av ett kapacfi-

tetsstrakt BRT-stråk  som  bfinder  fihop  ett  flertal  av  de  utpekade  regfionala 

stadskärnorna fi en båge från Täby fi norr tfill Handen och Vegastaden fi söder 

med en bostadspotentfial på 110 000  ny  bostäder  finom  10  mfinuters  prome-

nad avstånd från en BRT-statfion.122 

 

 

                                                

120 Stockholms Handelskammare, Rapport 2014:7, sfid. 35 
121 Se ovan fi avsnfittet: Stockholmsregfionen Så blfir vfi Europas mest attraktfiva storstadsregfion 
122 Skanska m fl, 2015-02-06, Vfisfion Stockholmsbågen 
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BRT fi Stockholmsregfionen  

Lagom tfill Almedalsveckan 2015 släpptes rapporten BRT fi Stockholmsreg-

fionen123 som är resultatet av ett uppdrag från Sverfiges Bussföretag och Bfil 

Sweden.  Uppdraget  syftade  tfill  att  belysa  förutsättnfingarna  för  Bus  Rapfid 

Transfit (BRT) fi Stockholmsregfionen. Rapporten togs fram av Per Kågeson, 

som är forskare knuten tfill Centrum för Transportstudfier som drfivs av KTH 

och VTI. Han är också sedan många år författare och egenkonsult vfia före-

taget  Nature  Assocfiates.  Det  är  fi  egenskap  av  frfistående  konsult  som  han 

tagfit  fram  denna  rapport.  Det  är  en  genomarbetad  rapport  som  påvfisar 

möjlfiga  lösnfingar  framförallt  vad  gäller  tvärförbfindelser.  I  kapfitel  5  fi  hans 

rapport  belyses  BRT  som  en  möjlfig  del  av  regfionens  stomnät.  Författaren 

konstaterar att beaktat de kvalfitetskrav som ställs på BRT-lfinjer124 kommer 

Stockholmsregfionens stombusslfinjer bara fi enstaka fall att kunna utvecklas 

tfill  BRT.  Stombussarna  skfiljer  sfig  från  konventfionell  busstraffik  genom  att 

ha högre turtäthet, men medelhastfigheten är vanlfigen den samma som hos 

övrfiga bussar.125 Det är främst vfid anknytnfing tfill regfionala stadskärnor och 

bytespunkter  med  spårtraffik  som  BRT  kan  vara  ett  konkurrenskraftfigt  al-

ternatfiv, enlfigt författaren. Han går tfillbaka tfill RUFS 2010 och konstaterar 

att  med  så  snabbt  växande  regfionala  stadskärnor  kommer  betydelsen  av 

tvärförbfindelser  att  öka126.  Författaren  argumenterar  för  att  använda  kon-

ceptet BRT som ett komplement tfill beffintlfig spårtraffik när det prövas och 

med syftet att etablera gena och snabba förbfindelser mellan radfiella stråk fi 

Stockholmsregfionen.127 

 

I början av rapporten ges en översfikt över sträckor där BRT finte ska ses som 

ett alternatfiv tfill snabba dfirektbussar. Rapporten pekar däremot ut tre möj-

lfiga  BRT-lfinjer  som  tvärförbfindelser  mellan  ytterområdenas  tfillväxt-

centra.128 

 

Rapporten analyserar förutsättnfingarna för BRT-lfinjer fi Stockholmsregfionen 

och ffinner att det finte vore menfingsfullt att söka omvandla de snabba dfirekt-

bussar  som  utgör  Värmdös  och  Tyresös  förbfindelser  med  finnerstaden  tfill 

BRT. Däremot kan BRT fylla en vfiktfig uppgfift när det gäller att skapa snabba 

                                                

123 Kågeson, 2015 
124 Se svensk gufidelfine för BRT fi kapfitel 3 
125 Kågeson, 2015, sfid. 13 
126 Ibfid. 
127 Ibfid. sfid 17. Parfisregfionen kommer att använda BRT på det vfiset. En första lfinje fi anslutnfing tfill 

en tunnelbanestatfion är redan fi drfift (se kommande kapfitel 7A om Parfis)  
128 Kågeson, 2015, sfid. 2 
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tvärförbfindelser  mellan  ytterområdenas  tfillväxtcentra.  Rapporten  föreslår 

tre sådana lfinjer. 

 

Södra Tvärbanan (18,3 km) förslås fi stort sett följa nuvarande stombusslfinje 

173  från  Skarpnäck  tfill  Kungens  Kurva,  men  restfiden  reduceras  från  53  tfill 

28 mfinuter genom färre stopp och finvesterfingar fi korta tunnlar som förbfin-

der BRT-banan med statfioner längs de fem sydlfiga tunnelbanelfinjerna samt 

med  Älvsjö  pendeltågsstatfion.  Med  tremfinuterstraffik  fi  högtraffik  kan  man, 

finklusfive byten, nå en lång rad mål fi södra Storstockholm med fi genomsnfitt 

12 mfinuters kortare resa än fidag. Investerfingskostnaden uppskattas tfill om-

krfing en mfiljard kronor. 

 

Stockholmsbågens  BRT129föreslås  gå  från  Flemfingsberg  vfia  Kungens  Kurva 

och  Skärholmen  tfill  Häggvfik  (ca  33  km).  Bågen  utnyttjar  Södertörnsleden 

och Förbfifart Stockholm. Genom finvesterfingar fi korta tunnlar kan bussarna 

angöra underjordfiska BRT-statfioner fi anslutnfing tfill tunnelbanestatfionerna fi 

Masmo, Johannelund och Akalla samt pendeltågsstatfionerna fi Flemfingsberg 

och  Häggvfik.  Kostnaderna  för  tunnlar,  statfioner  och  bussgator  uppskattas 

tfill  ca  2  mfiljarder  kronor.  Restfiden  Flemfingsberg–Häggvfik  bedöms  blfi  37 

mfinuter,  vfilket  är  4  mfinuter  snabbare  än  att  åka  pendeltåg  mellan  samma 

statfioner vfia Stockholm. 

 

Förbfifart Stockholm kan även utnyttjas för en BRT-lfinje mellan Skärholmen 

och  Barkarbys  statfion.  Efter  Johannelund  kan  Barkarbylfinjen  antfingen 

återgå  tfill  Förbfifarten  eller  använda  Bergslagsvägen  vfia  Lunda  och  Hjulsta 

tfill  E18.  I  det  senare  fallet  bedöms  restfiden,  finklusfive  stopp,  blfi  18  mfinuter 

och  kostnaden  för  förbättrad  framkomlfighet  och  bussgata  längs  E18  upp-

skattas tfill ca en halv mfiljard. 

 

Den sammanlagda kostnaden för tre BRT-lfinjerna (totalt ca 55 km) bedöms 

hamna mellan 3,5 och 4 mfiljarder kronor. Det kan jämföras med föreslagna 

Spårväg Syd (18 km) som landstfinget uppskattar kommer att kosta dubbelt 

så mycket.130 

 

BRT är också enlfigt författaren ett bra alternatfiv ur mfiljösynpunkt. 

 

Genom att köra elbussar eller elhybrfidbussar på BRT-lfinjerna får man tfill låg 

kostnad en elektrfiffierad tunnelbana på gummfihjul. Förarkostnaden blfir lfite 

                                                

129 Skanska m fl., 5015.02. 06 (se ovan) 
130 Kågeson, 2015, sfid. 2 
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högre för BRT eftersom bussen tar färre passagerare än spårvagnen, men det 

har  fördelen  att  ge  hög  turtäthet  och  mycket  korta  väntetfider  vfid  byte  tfill 

korsande tunnelbane- och pendeltågstraffik.131 

 

 

Kollektfivtraffik för en levande och hållbar stad/regfion som del fi trans-

formatfiv förändrfing av storstadsregfionen Stockholm 

För att kunna jämföra den transformatfiva processen fi Stockholm med pro-

cesserna fi de andra två storstadsområdena använder vfi oss av de fem finsfik-

terna/utmanfingarna  fi  Enqufist  och  Johnson  (2013)  som  analys-  och  tolk-

nfingsverktyg. 

 

 

Frfihet fi resandet för resenären, traffik är männfiskor och gods som rör sfig 

– finte fordon 

 

I Stockholms stads framkomlfighetsstrategfi uttalas mycket klart att det har 

skett ett perspektfivskfifte: För att få en fungerande och hållbar traffik behö-

ver  staden  ändra  fokus  från  att  förflytta  fordon  tfill  att  förflytta  männfiskor 

och gods. 

 

 

Kollektfivtraffik som ett proaktfivt verktyg för att bygga en hållbar 

stad/regfion 

 

Utgångspunkter  för  arbetet  med  det  regfionala  traffikförsörjnfingsprogram-

met  har  varfit  att  länet  behöver  ett  större  utbud  av  kollektfivtraffik  och  en 

ökad  kollektfivtraffikandel  av  det  motorfiserade  resandet.  Kollektfivtraffiken 

ses också som en sammanbfindande kraft. Den utbyggnad av kollektfivtraffi-

ken  som  planeras  fi  närtfid  håller  finte  jämna  steg  med  befolknfingsutveckl-

fingen fi regfionen. 

 

Infrastrukturfinvesterfingar  fi  kollektfivtraffik  och  bostäder  präglar  hela  plan-

arbetet  för  regfionen  och  för  Stockholms  stad.  Det  sker  en  kapacfitetsför-

stärknfing av den spårbundna traffiken när cfitytunneln tas fi bruk 2017. Den 

förändrfing  som  planeras  fi  kommande  versfion  av  traffikförsörjnfingspro-

grammet  tfill  2017  jämfört  med  TFP  2012  är  att  utbyggnaden  av  tunnelba-

nan prfiorfiteras som den mest hållbara lösnfingen på dagens kapacfitetspro-

                                                

131 Kågeson, 2015, sfid. 2 
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blem.  Nya  bostäder  kan  byggas  fi  nära  anslutnfings  tfill  de  nya  tunnelbane-

statfionerna, vfilket bfidrar tfill att mfinska bostadsbrfisten. De kommuner som 

får  del  av  en  utbyggd  tunnelbana  kommer  att  känna  sfig  som  vfinnare,  lös-

nfingen  har  en  stor  acceptans  bland  allmänheten  och  polfitfikerna  vfisar  på 

handlfingskraft utan att behöva ge prfiorfitet fi vägnätet för kollektfivtraffik på 

bekostnad  av  prfivatbfilfismen.  Tunnelbaneutbyggnaden  kommer  dock  finte 

att  få  effekt  finom  den  närmaste  tfioårsperfioden.  Det  löser  heller  finte  sam-

mankopplfing  av  regfionala  centra.  För  det  krävs  andra  kollektfivtraffiklös-

nfingar. Staten är fi enlfighet med beslutsprocessen med och ffinansfierar tun-

nelbaneutbyggnaden,  vfilket  är  posfitfivt  för  regfionen.  Ffinansfierfingsproble-

matfiken är dock allmänt sett ett växande problem vfid en expanderande kol-

lektfivtraffik  fi  regfionen.  Varje  beslut  om  finfrastrukturfinvesterfing  har  en  be-

slutad  ffinansfierfing.  Problemet  kommer  dock  att  blfi  än  mer  påtaglfigt  fi  ett 

senare skede, när drfiftkostnaderna skjuter fi höjden.  

 

Stockholms  Handelskammares  finspel  krfing  Stockholmsregfionens  utma-

nfingar speglar en krfitfik från närfingslfivet, som gör gällande att det polfitfiska 

reformarbetet släpar efter. Reformerna för finfrastrukturutbyggnad och bo-

stadsbyggande  matchar  finte  den  växande  befolknfingen.  De  spårvägslös-

nfingar som var vfiktfiga fi traffikförsörjnfingsprogrammet har tonats ner. Tra-

ffikverket är fi stor utsträcknfing finfrastrukturbyggare. De har dock fi samband 

med  sfitt  Framkomlfighetsprogram  2015  lyft  fram  behovet  av  prfiorfitet  fi  det 

beffintlfiga  vägnätet.  Verket  vfill  gynna  kapacfitetsstarka  traffiklösnfingar  där 

kollektfivtraffik ges prfiorfitet.   

 

I samspelet mellan Stockholms stad, SLL och Traffikverket ffinns fortfarande 

ett  sorts  spännfingsfält  mellan  att  bygga  stad  kontra  att  bygga  kollektfivtra-

ffik. Cykel och gång fi samverkan med kollektfivtraffik är den väg som alla är 

överens för att åstadkomma en attraktfiv och hållbar urban mfiljö. Det ffinns 

dock  mer  att  göra.  Det  lfigger  en  utmanfing  fi  att  hfitta  ännu  bättre  samver-

kansformer  som  tfillvaratar  de  samlade  resurserna  som  SLL,  Traffikverket 

och  Stockholms  stad  och  övrfiga  kommuner  har  tfillsammans  och  för  att 

komma överens om vfilken stad och regfion man ska bygga. 
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Värderfingsdrfiven kollektfivtraffik drfiver värdeskapande för männfiskor och 

hållbarhet för samhälle 

 

Det  vfisfionsarbete  som  bedrfivfits  av  regfionen  (RUFS  2010)  och  Stockholms 

stad (Vfisfion 2030 och Promenadstaden, Översfiktsplan) är vfisfionsdokument 

som är värderfingsdrfivna. Av det regfionala kollektfivtraffikprogrammet fram-

går  vfikten  av  att  bygga  ut  kollektfivtraffiken  fi  regfionen,  men  programmet 

speglar  däremot  finte  de  mera  värderfingsdrfivna  drfivkrafterna. Skfillnader-

nas  Stockholm  och  Stockholms  stads  tfillsättande  av  Kommfissfionen  för  ett 

hållbart Stockholm, 2015 pekar på att socfial hållbarhet blfir allt mer vfiktfig. 

SLLs antagande av Global Compacts 10 prfincfiper för mänsklfiga rättfigheter, 

mfiljö och antfikorruptfion vfittnar om betydelsen av socfiala och mfiljömässfiga 

avvägnfingar.  Socfiala  konsekvensanalyser  är  något  nytt  för  Stockholmsreg-

fionen och ger nya dfimensfioner, som fi berättelsen om Spårväg Syd och Rfin-

kebystråket fi Vfisfion Järfälla 2030. Den socfiala konsekvensbeskrfivnfingen är 

finte värdeneutral som framkommer av remfissvar från Sverfiges Bussföretag. 

 

Den  mfiljömässfiga  dfimensfionen  har  funnfits  fi  kollektfivtraffiken  länge,  vad 

gäller  finstrumentella  måltal  som  emfissfioner  etc.  Det  påtalades  redan  fi 

Enqufist och Johnson, 2013. Det värderfingsdrfivna mfiljöarbetet för kollektfiv-

traffiklösnfingar som samverkar med naturens eko-systemtjänster och resfilfi-

ens-medvetenheten är däremot finte lfika utvecklat. Den socfiala dfimensfionen 

fi utvecklfing av kollektfivtraffik är något som har kommfit först under de sen-

aste åren. Den socfiala dfimensfionen är också vfiktfig fi Stockholm stads fram-

komlfighetsstrategfi, där framkomlfighet ses som närhet (männfiskor är en del 

av ett närsamhälle). Et ökat samspel mellan gång, cykel och kollektfivtraffik 

är  på  framväxt,  något  som  både  SLL  Traffikförvaltnfingen  och  Stockholms 

stad  arbetar  med.  Men  det  ffinns  mer  att  göra.  Stockholmaren  är tunnel-

baneffixerad och använder tunnelbana även för kortare sträckor. I exemplet 

Vfisfion Järva 2030 och Rfinkebystråket framkommer att tfillgång tfill tunnel-

bana finte per automatfik skapar socfioekonomfiska starka områden. De flesta 

av mångmfiljonprogramsområdena fi Stockholm har fi decennfier haft tfillgång 

tfill  tunnelbanestatfioner  och  de  socfioekonomfiska  skfillnaderna  har  snarare 

förstärkts.  Mfiljonprogrammen  förstärkte  genom  sfin  funktfions-  och  tra-

ffikseparerfing  fidén  om  ett  funktfionellt  och  ratfionellt  samhällsbygge.  Här 

ffinns såväl en problembfild som en möjlfighet att skapa en bättre fintegratfion 

mellan staden/ regfionens olfika delar men också att skapa en mer komplett 

stadsmfiljö byggd för männfiskor fi respektfive centra. 
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Dedfikerade körfält och BRT-system för ökad effektfivfitet och hållbarhet 

 

Det genomförda arbetet med framtagnfing av stomnätsplan för centrala de-

len  av  Stockholmsregfionen  och  stomnätsplan  för  Stockholms  län  utanför 

finnerstaden  vfisar  på  att  framkomlfighetsfrågorna  har  prfiorfitet.  lfiksom  de 

påföljande  arbetena  med  åtgärdsvalsanlyser  fi  samverkan  mellan  SLL, 

Stockholms  stad,  övrfiga  kommuner  fi  länet  och  Traffikverket.  Rollfördel-

nfingen mellan parterna ställs på sfin spets. En tydlfig fintressekonflfikt fram-

trädde då finnerstadsavtalet E22 sjösattes, finnan etapp 1 av stomnätsplanen 

hade antagfits fi de polfitfiska församlfingarna. 

 

Det  behövs  utvecklade  samverkansformer  vad  gäller  framkomlfighet.  De 

stora finfrastrukturfinvesterfingarna för förberedelse för drfiftsättnfing av cfity-

tunneln och SLLs organfiserfing av utbyggnad av tunnelbanesystemet gäller 

spårbunden traffik.  Den typen av finfrastrukturutbyggnad ffinns det utveck-

lade samverkansformer för.  RUFS 2010 pekar ut åtta regfionala stadskärnor 

och Handlfingsprogram Regfionala Stadskärnor pekar på behovet av tvärför-

bfindelser mellan dessa stadskärnor. Där har det varfit svårare att samverka. 

Det  har  funnfits  ett  antal  BRT-utrednfingar  finom  Stockholmsregfionen  som 

finte  har  kommfit  vfidare.  Spårväg  syd  är  ett  programförslag  som  för  närva-

rande processas som också för första gången också finnehåller en socfial kon-

sekvensbeskrfivnfing som en del fi beslutsunderlaget. De förslag som kommfit 

från närfingslfivets aktörer genom Stockholmsbågen och BRT fi Stockholms-

regfionen är vfiktfiga finspel för att få ett mer kapacfitetsstarkt bussystem och 

tfill  en  annan  kostnadsnfivå  än  spårbundna  lösnfingar.  Investerfingskostnad 

för Spårväg syd beräknas vara dubbelt så hög som kostnaden att bygga tre 

BRT-stråk  som  håller  samman  flera  av  Stockholmsregfionens  regfionala 

centra  och  kopplar  samman  dessa  BRT-nät  tfill  flera  av  tunnelbanestatfion-

erna.  För Stockholm är tunnelbanesystemet ryggraden. Det gäller de flesta 

stora  städer.  Men  det  behövs  en  bättre  fintegratfion  mellan  ett  kapacfitets-

starkt kollektfivtraffiksystem och övrfig kollektfivtraffik. 

 

 

Tjänstefinnovatfion som utvecklfingsdrfivkraft  

 

Vfid utvecklfing av ett mer fintegrerat synsätt, som skall möta allt fler socfiala, 

mfiljömässfiga  och  mobfilfitets-  utmanfingar  fi  komplexa  urbana  mfiljöer,  har 

tjänstefinnovatfion  en  gfiven  plats.  Stockholmsregfionen  har  med  sfitt  tunnel-

banesystem  ett  kapacfitetsstarkt  kollektfivtraffiksystem,  som  såväl  regfionens 

finnevånare som tfillfällfiga besökare utnyttjar tfill fullo. Det sker succesfivt en 

teknfikutvecklfing. Den nya Cfitybanan, med nya utvecklade statfioner har den 

147



  

nyaste  teknfiken.  Man  kan  se  detta  som  tjänstefinnovatfion,  men  mycket  av 

nyutvecklfingen  sker  fortfarande  utfifrån  en  produktfionslogfik.  Med  dagens 

komplexa urbana mfiljöer krävs dock en mer utmanfingsdrfiven tjänstefinno-

vatfion,  som  drfivs  utfifrån  en  tjänstelogfik  för  värdeskapande  för  männfiskor 

och hållbarhet för samhälle. SLL, Traffikverket och Stockholms stad kan finte 

bara  handla  upp  denna  kompetens  hos  olfika  konsultgrupperfingar.  Kun-

skapen  måste  också  ffinnas  finom  respektfive  organfisatfioner.  En  mer  utma-

nfingsdrfiven tjänstefinnovatfion som utgångspunkt för nya lösnfingar kan vara 

en  möjlfiggörare  för  att  hantera  socfiala,  mfiljömässfiga  och  mobfilfitetsutma-

nfingar. Det gäller finte bara för att bygga ut kapacfitet på 10–20 års sfikt. Det 

måste  också  gälla  för  framkomlfighetsproblem,  problem  krfing  socfial  håll-

barhet  och  klfimathotet  även  fi  närtfid.  Där  ffinns  mer  att göra. En vfiktfig del 

finom tjänstefinnovatfion är resursfintegrerfing. Bästa tfillgänglfiga teknfik är en 

självklarhet,  men  det  får  finte  styra  lösnfingarna.  Utgångspunkten  måste 

kopplas tfill de utmanfingar som skall hanteras. En vfiktfig del fi resursfintegre-

rfingen är samverkan mellan olfika aktörer som var och en drfivs utfifrån sfina 

respektfive uppdrag och affärsmodeller. Ovanstående fragmentarfiska berät-

telser bekräftar denna bfild. 
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Kapfitel 5 
Transformatfiv förändrfing av storstadsregfionen 

Göteborg – en nulägesbfild av kollektfivtraffikens 

roll fi processen. 
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Bfild 1. Stadslfiv vfid Kungsportsplatsen där Buss 55 (elbuss) passerar, Göteborg. Foto: Jona-

tan Westlfin. 

Bfild 2. Collage över Göteborg, Göteborgs stad. Copyrfight: Gehl archfitects. 
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Transformatfiv förändrfing av storstadsregfionen Göteborg 

Kapfitel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing  

I  förelfiggande  kapfitel  försöker  vfi  fånga  en  nulägesbfild  med  fokus på  stor-

stadsregfionen Göteborg där det för närvarande pågår en omfattande trans-

formerfingsprocess  att  utveckla  Göteborg  tfill  en  levande  och  hållbar  stor-

stad.  Vfi  tar  avstamp  fi  kapfitel  41  fi  Enqufist  och  Johnson  (2013)  där  Västra 

Götalandsregfionen  som  Regfional  Kollektfivtraffikmyndfighet  och  det  första 

framtagna  traffikförsörjnfingsprogrammet  enlfigt  den  nya  lagstfiftnfingen  ffick 

stort utrymme lfiksom Göteborgsregfionens kollektfivtraffikutvecklfingsprojekt 

K2020 som blev tfill ett stadsutvecklfingsprojekt. I förelfiggande kapfitel vfill vfi 

gå vfidare och försöka förstå hur kollektfivtraffikens roll fi denna transforme-

rfingsprocess har fortsatt och där de socfiala och mfiljömässfiga utmanfingarna 

för staden får en mer framträdande plats där kollektfivtraffik, cykel och gång 

får prfiorfitet. Det är finte bara VGR som aktör som är vfiktfig fi detta samman-

hang.  Det  är  också  Göteborgs  stads  vfisfionsarbete  om  att  gå  från  en  stor 

småstad tfill att ta klfivet upp tfill en levande och hållbar storstad och Traffik-

                                                

1 Enqufist och Johnson, 2013, Kapfitel 4 
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verkets  roll  som  huvudman  för  satsnfingar  fi  framförallt  spårbundna  finfra-

strukturprojekt  som  är  vfiktfigt  att  förstå.    Vfidare  ges  utrymme  att  beskrfiva 

hur  de  starka  aktörerna  VGR,  Göteborgs  stad  och  Traffikverket  samverkar 

för  att  hantera  de  socfiala  och  mfiljömässfiga  utmanfingar  som  ffinns  för  reg-

fionen. I årsredovfisnfingen 2014 för Göteborgs stad sammanfattar kommun-

styrelsens ordförande Annelfi Hulthén (S) verksamhetsåret 2014. Hon talar 

om en stad som växer och nämner Vfisfion Älvstaden och Västsvenska pake-

tet som vfiktfiga strategfiska satsnfingar2: 

 

En  omfattande  stadsutvecklfing med  finfrastrukturutbyggnad  och  byggande 

av bostäder pågår för att långsfiktfigt skapa attraktfiva och hållbara stadsmfil-

jöer för såväl finvånare, besökare som närfingslfiv. Vfisfion Älvstaden och Väst-

svenska  paketet  är  strategfiska  satsnfingar  som  går  som  en  röd  tråd  genom 

stadens utvecklfing de kommande åren.3  

 

I förelfiggande kapfitel har vfi valt ut några berättelser som vfi fått fram fi våra 

fintervjuer  för  att  beskrfiva  och  försöka  förstå  den  transformerfingsprocess 

som  pågår  med  kollektfivtraffik  som  drfivkraft  att  utveckla  Göteborg  tfill  en 

levande  och  hållbar  storstad.  Vfi  vfill  också  förstå  transformerfingen  utfifrån 

ett stadsutvecklfingsperspektfiv. 

 

Den  första  berättelsen  handlar  om  att  sätta  fin  kollektfivtraffiken  fi  sfitt  sam-

manhang som transformatfiv kraft för hela regfionen. Det görs med start utfi-

från  det  första  traffikförsörjnfingsprogrammet  för  VGR  som  kom  2012.  En 

gemensam målbfild 2035 för tåg har beslutats om efter att det första traffik-

försörjnfingsprogrammet  tagfits  fram.  För  Göteborgsregfionen  är  tågtraffiken 

central för snabb finpendlfing tfill Göteborg. En nu pågående process är Sve-

rfigeförhandlfingen  och  byggande  av  Götalandsbanan.  Även  denna  process 

berörs. 

 

Den  andra  berättelsen  handlar  om  en  nyckelhändelse  som  vfi  följer  upp 

nämlfigen vad som hänt med det Västsvenska paketet.  Vfi berättar om pake-

tets finnehåll och försöker teckna en bfild av betydelsen av Västlänken och de 

utmanfingar som ffinns krfing paketets genomförande. 

 

Den  tredje  berättelsen  handlar  om  Göteborgs  stads  traffikstrategfi.  Den  nya 

lagstfiftnfingen  har  gett  RKM  uppdraget  att  drfiva  utvecklfingen  av  kollektfiv-

traffik för hela regfionen finklusfive delregfionerna. Utvecklfingen ffinns beskrfi-

                                                

2 Göteborgs stad ÅR, 2014 
3 Ibfid. sfid. 3 
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vet  fi  det  regfionala  kollektfivtraffikprogrammet.  RKM  har  en  sammanhål-

lande  roll  för  programmet.  Lagstfiftaren  föreskrfiver  ett  oblfigatorfiskt  sam-

verkansförfarande.  Parallellt  med  att  Traffikförsörjnfingsprogrammet  togs 

fram  2012  för  Västra  Götaland  pågfick  hos  Göteborgs  stad  framtagande  av 

en  traffikstrategfi, Traffikstrategfi  för  en  nära  storstad,  som  antogs  fi  traffik-

nämnden  februarfi  2014.  Denna  traffikstrategfi  är  mer  vfisfionsstyrd  än  pro-

gnosstyrd. Redovfisnfingen  av  processen  och  finnehållet  fi  traffikstrategfin  re-

dovfisas under rubrfiken Traffikstrategfi för en nära storstad. 

 

Den  fjärde  berättelsen  handlar  om  en  mycket  omfattande  transformatfiv 

process  som  Göteborgs  stad har  satt  figång  krfing  Vfisfion  Älvstaden.  Björn 

Sfiesjö4, som är Stadsarkfitekt fi Göteborgs stad, sätter fin traffikstrategfin fi ett 

större  sammanhang.  Traffikstrategfin  är  bara  en  del  fi  Göteborgs  stads  ut-

vecklfingsarbete  krfing  att  bygga  en  stad  för  männfiskor.  Göteborg  är  byggd 

mycket  som  en  bfilstad  och  nu  behövs  en  transformatfiv  förändrfing, menar 

han, där cykel och gång får mycket mer utrymme av stadsrummet på bfilens 

och  fibland  också  på  kollektfivtraffikens  bekostnad.  Den  process  som  pågår 

just nu, och som stadsarkfitekten företräder, är en process på strukturnfivå. 

Vad är stad? Och vad är den tfill för? Hur ska vfi göra den bättre för den som 

den är tfill för?5 Det ffinns en vfisfion krfing hur Göteborg ska utvecklas som en 

förtätad stad där de centrala stadsdelarna skall byggas ut runt älven. Det är 

en  omfattande  transformatfiv  process  som  kommer  att  påverka  stadsrum-

met  och  där  traffikstrategfin  bara  är  en  del.  Denna  transformerfingsprocess 

kommer vfi att se närmare på för att försöka att förstå vfilka krav som kom-

mer att ställas för att bryta bfilberoendet fi Göteborg och ge prfiorfitet för ett 

stadsrum där gång, cykel och kollektfivtraffik får prfiorfitet.  En vfiktfig del fi att 

bryta bfilberoendet handlar om framtfidens fordon för kollektfivtraffik. Den 15 

junfi 2015 var det premfiär för finnovatfiva ElectrfiCfity. Lfinje 55 är en helt ny 

busslfinje med tysta, avgasfrfia bussar som drfivs av förnyelsebar el och andra 

hybrfidbussar. Lfinjen går från Chalmers tfill Lfindholmen där ändhållplatsen 

på Lfindholmen är finomhus. De nya eldrfivna bussarna är en vfiktfig del fi ut-

vecklfingen av morgondagens bussar som del fi urban mobfilfitet fi ett levande 

och hållbart stadsrum. Elbussarna ffinns med som ett vfiktfigt finnovatfivt fin-

slag för en tyst och fossfilfrfi stadsmfiljö fi tankarna krfing utvecklfingen av Älv-

staden. Redovfisnfingen  av  vfisfionen  krfing  utvecklfing  av  stadsdelarna  runt 

älven  och  processen  att  omvandla  Göteborg  från  att  varfit  en  bfilstad  tfill  en 

stad för männfiskor redovfisas under rubrfiken En levande Älvstad.  

 

                                                

4 Intervju med Björn Sfiesjö 
5 Ibfid. 
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Den  femte  berättelsen  handlar  om  hur  Göteborg  arbetar  med  utmanfingen 

socfial  hållbarhet  för  att  motverka  den  realfitet  som  är  fidag att Göteborg  är 

en delad stad. Göteborgs stad har startat upp ett systematfiskt utvecklfings-

program krfing socfial hållbarhet som fått namnet S2020. Det pågår också ett 

forsknfingsprojekt  med  Mfistra  som  huvudffinansfiär  som  ser  närmare  på 

olfika  stadsdelar  fi  Göteborg  där  boende,  arbetsplats  och  traffik  har  skfilts  åt 

och hur det fi vfissa områden har skapats såväl fysfiska som socfioekonomfiska 

barrfiärer och som en konsekvens av detta har Göteborg blfivfit en delad stad. 

Rubrfiken  för  avsnfittet  är Göteborg  en  delad  stad - utmanfing  för  socfial 

hållbarhet.   

 

Den sjätte berättelsen handlar om en ny målbfild för Göteborg, Mölndal och 

Partfille. I kapfitel 4 lyfte vfi fram K2020s betydelse för samverkan och skap-

ande av en gemensam målbfild6. Av fintervjuerna framgår att K2020 har och 

kommer att få en stor betydelse fram tfill 2020–2025. Göteborgs Traffikstra-

tegfi gör utblfick mot 2035. Av fintervjuerna framgår att det behövs en ny ge-

mensam  målbfild  för  Göteborgsregfionen  för  2035.  En  arbetsgrupp  mellan 

VGR,  Göteborgs  stad, Mölndal  och  Partfille  har  tfillsats.  Vfi  kommer  att  se 

närmare på denna process under rubrfiken Målbfild för Göteborg, Mölndal, 

Partfille 2035. 

 

Kapfitlet  avslutas  med  en  sammanfattande  reflektfion  krfing  utvecklfing  av 

kollektfivtraffik för en levande och hållbar stad/regfion som del fi transforma-

tfiv  förändrfing  av  storstadsregfionen  Göteborg  och  hur  detta  sker  fi  samver-

kan. 

 

 

Kollektfivtraffikens betydelse för Västra Götaland 

I kapfitel 4 fi Enqufist och Johnson (2013) framgår att Västra Götalandsreg-

fionen (VGR) var väl förbredd finför den nya lagstfiftnfingen att samla utveckl-

fingen  för  kollektfivtraffiken  fi  Västra  Götaland  tfill  VGR  som  regfional  kollek-

tfivtraffikmyndfighet  (RKM).  Det  finnebar  också  en  skatteväxlfing  gentemot 

regfionens  49  kommuner.  I  förordet  tfill  det  första  regfionala  traffikförsörj-

nfingsprogrammet  för  Västra  Götaland,  som  antogs  av  regfionfullmäktfige  fi 

september 2012, ger vfid den tfidpunkten den högste tjänstemannen för för-

valtnfingsorganfisatfionen finom kollektfivtraffiken för Västra Götalandsregfion-

                                                

6 Enqufist och Johnson, 2013 
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en  (VGR),  Ulrfika  Bokeberg,  ett  klarläggande  krfing  rollfördelnfing  och  en 

översfiktlfig programförklarfing förankrad fi VGRs vfisfion om det goda lfivet.7 

 

Kollektfivtraffikens marknadsandel ska öka – var tredje resa ska vara en kol-

lektfivtraffikresa  år  2025.  Det  är  målet  fi  det  första  traffikförsörjnfingspro-

grammet för Västra Götaland. För att nå målet krävs en fördubblfing av anta-

let  kollektfivtraffikresor.  Målet  är  utmanande,  finspfirerande  och  framförallt 

nödvändfigt för att utveckla vår regfion tfill gagn för finvånare, företag och mfil-

jön. 

 

Som en följd av den nya kollektfivtraffiklagen är Västra Götalandsregfionen nu 

kollektfivtraffikmyndfighet  fi  länet  med  både  mandat  och  ansvar att  utveckla 

kollektfivtraffiken, dock finte ensam utan fihop med många aktörer fi samhället. 

I traffikförsörjnfingsprogrammet som du nu håller fi dfin hand pekar regfionen 

tfillsammans  med  kommunerna  ut  rfiktnfingen  för  framtfidens  kollektfivtraffik. 

Plattformen för programmet är vår gemensamma vfisfion – Det goda lfivet. 

 

Målet, var tredje resa med kollektfivtraffiken, kräver att vfi lyfter blficken och är 

öppna för nya fidéer, med resenärens behov fi centrum. Vfi hoppas också på att 

det kommersfiella marknadstfillträdet ska kunna bfidra tfill målet, med nya kol-

lektfivtraffiktjänster  och  produkter.  Förväntnfingarna  är  höga  på  kollektfivtra-

ffikens  förmåga  att  bfidra  tfill  en  posfitfiv  samhällsutvecklfing.  Detta  märker  vfi 

både  natfionellt  och  regfionalt.  Det  handlar  om  att  knyta  fihop  regfionen,  un-

derlätta  pendlfing,  mfinska  trängseln  fi  och  tfill  städerna  genom  säkrare  och 

mfiljövänlfigare sätt att resa. Vfi står fi ett läge där kollektfivtraffiken får en helt 

annan roll, betydelse och status fi framtfiden. Därför ställer programmet höga 

krav på kollektfivtraffikens utvecklfing. 

 

Ett av syftet med traffikförsörjnfingsprogrammet är att peka ut kollektfivtraffi-

kens strategfiska utvecklfing. I VGR har man valt att det ska ske utfifrån föl-

jande strategfiska utgångspunkter: 8 

 

• Utnyttja flerstegsprfincfipen: Arbetet för att nå uppsatta mål 

sker med hjälp av en flerstegsprfincfip som redovfisas fi pro-

grammet. 

• Utveckla mest där det ffinns störst efterfrågan: Det är tydlfigt 

att programmet betonar stråktanken. Detta överensstämmer 

med samtlfiga fyra delregfionala målbfilder som kommunalför-

bunden tfidfigare tagfit fram. 

                                                

7 VGR – TFP, 2012 sfid. 3 
8 Ibfid. sfid. 6-7 
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• Förbättra tfillgänglfigheten för alla resandegrupper: Samord-

nfingen mellan alla berörda aktörer är den enskfilt vfiktfigaste 

frågan för att klara tfillgänglfighetsanpassnfingen.  

• Mfinska transportsektorns och kollektfivtraffikens mfiljöpåver-

kan: Mobfilfity management är vfiktfigt när det gäller att påverka 

finvånarnas attfityder tfill kollektfivtraffiken och tfill sfitt eget re-

sande. Ett förändrat beteende kommer att ha påverkan på 

mfiljön globalt och lokalt. En successfiv anpassnfing av kollek-

tfivtraffikens fordon tfill alltmer fossfilfrfi bränsleanvändnfing är 

framgångsreceptet. Inte mfinst vfiktfiga är finsatser som mfinskar 

energfianvändnfingen. 

• Framtfida underskott ökar: Att nå målen fi traffikförsörjnfings-

programmet kommer att kräva kraftfulla satsnfingar på en 

fortsatt utbyggnad av kollektfivtraffiksystemet. 

 

Traffikförsörjnfingsprogrammet är vägledande när nya målbfilder och strate-

gfier  tas  fram.  Det  första  målbfilden  som  tagfits  fram  efter  att  traffikförsörj-

nfingsprogrammet antagfits är Målbfild Tåg 20359. Detta är ett utrednfingsar-

bete som skett fi samverkan med VGR, Traffikverket och Västtraffik och fi nära 

samarbete med kommunerna genom kollektfivtraffikråden fi Västra Götaland. 

Rapporten Målbfild  Tåg  2035 – utvecklfing  av  tågtraffiken  fi  Västra  Götal-

and är antagen av regfionfullmäktfige fi junfi 2013. Det är ett omfattande ar-

bete  som  gjorts.  Målbfilden  omfattar  även  åtta  underlagsrapporter:  PM  1: 

Väglednfing för att utarbeta Målbfild Tåg 2035; PM 2: Tågtraffikerfing; PM 3: 

Duospårvagn  fi  Sjuhärad;  PM  4:  Fordonsbehov;  PM  5:  Reducerad  busstra-

ffik; PM 6: Infrastrukturåtgärder; PM 7: Resande och ekonomfi; PM 8: Väst-

länken10. I sammanfattnfingen ges en vfisfionär bfild av Västra Götaland 2035 

där  tågtraffiken  ska  bfidra  tfill  att  erbjuda  en  god  lfivskvalfitet  samtfidfigt  som 

det skapar goda förutsättnfingar för närfingslfiv och arbetsmarknad. 

 

År  2035  är  Västra  Götaland  ett  konkurrenskraftfigt  tfillväxtområde  fi  norra 

Europa som erbjuder god lfivskvalfitet och goda förutsättnfingar för närfingslfiv 

och  arbetsmarknad.  Regfionens  höga  attraktfivfitet  och  kvalfitet  vad  avser  bo-

ende-, natur- och stadsmfiljöer samt utbfildnfing och ett dfiversfiffierat närfings-

lfiv är huvudförklarfingar tfill utvecklfingen. Drfivande för denna utvecklfing, där 

regfionförstorfing  och  förtätnfing  blfivfit  naturlfiga  finslag,  är  utbyggnaden  av 

goda  kommunfikatfioner  och  förkortade  tfidsavstånd.  Tåget  har  en  stor  roll  fi 

denna  samhällsutvecklfing  och  en  förutsättnfing  för  målbfilden  är  att  tågre-

                                                

9 VGR, Målbfild Tåg 2035 
10 Ibfid. sfid. 2 
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sandet fi Västsverfige ska trefaldfigas från 2006 tfill 130 000 resor/dag år 2035, 

vfilket faktfiskt motsvarar dagens tågresande fi Skåne.11  

 

Hur  ska målet  av  tredubblfing  av  tågresande  från  2006  kunna  nås?  I  sam-

manfattnfingen ges en översfiktlfig bfild hur det ska gå tfill där tågtraffiken ges 

prfiorfitet  gentemot  andra  traffikslag  och  där  resenären  gärna  väljer  tåg 

gentemot  andra  färdmedel.  Tågtraffiken  ger  också  möjlfighet  tfill  snabbare 

och  bekvämare  traffik  mellan  knutpunkter  finom  Västra  Götaland  lfiksom 

utökad finterregfional traffik tfill andra regfionala centra.12 

 

Tågtraffikens  styrkor  är  hög  kapacfitet,  hög  hastfighet,  god  mfiljöanpassnfing 

och hög komfort. Det ffinns betydlfigt mer att göra när det gäller kapacfitet och 

hastfighet.  Ett  trefaldfigt  tågresande  finnebär  att  tågtraffikens  utbud  måste 

byggas ut kraftfigt. Idag är många av tågen fullbelagda under maxtfimmarna. I 

målbfilden föreslås betydlfigt mer traffik än fidag. Tågtraffikens utbud behöver fi 

stort sett trefaldfigas jämfört med 2006 för att kunna ta emot framtfida rese-

närer. En del av den parallellgående expressbusstraffiken kommer att ersät-

tas  med  tåg.  Även  tågens  hastfighet  kommer  att  öka  och  Västra  Götalands 

huvudnoder  och regfionala  centra  fi  grannlänen  kommer  bfindas  samman  på 

ett effektfivare sätt än fidag. 

 

Det  ffinns  en  omfattande  forsknfing  angående  resenärernas  värderfingar – 

vfilka är de vfiktfiga kvalfitetsparametrarna när finvånarna väljer färdmedel för 

sfitt  resande?  Turtäthet, restfid,  punktlfighet  och  tfillgänglfighet  är  exempel  på 

parametrar som alltfid värderas högt. 

 

I  målbfilden  för  Västra  Götaland  föreslås  att  traffikerfingen  bygger  på  ett  väl 

utvecklat nätverk med styva tfidtabeller, det vfill säga med fasta mfinuttal mel-

lan  turerna.  Vfidare  föreslås  och  att  turfrekvensen  utökas  och  att  traffikens 

öppettfider förlängs och att det därmed blfir enklare att resa. Knutpunkterna 

får en vfiktfig roll fi framtfiden. Tågtraffiken byggs ut över länsgräns tfill Värm-

land, Örebro, Jönköpfing, Halland och Östfold. 

 

Traffikförsörjnfingsprogrammet  för  Göteborgsregfionen  byggde  på  K2020s 

målbfild 2025. Det pågår ett revfiderat målbfildsarbete för Göteborg, Mölndal 

och Partfille och tas upp senare fi detta kapfitel.  

Ett  nytt  uppdrag  har  antagfits  under  2015  för  att  komplettera  Målbfild  Tåg 

2035. Det handlar att med finspfiratfion från Skåne ta pågatågs-effekten tfill 

Västra Götaland. Uppdraget avser att undersöka möjlfigheten att skapa lo-

kal tågtraffik som försörjer mfindre samhällen utmed järnvägsnätet som fidag 

                                                

11 VGR, Målbfild Tåg 2035, sfid. 6 
12 Ibfid. 
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finte har några tågstopp, samt att ta fram en strategfi för hur samhällena kan 

utvecklas  tfill  attraktfiva  statfionssamhällen.  Att  ta  pågatågseffekten  tfill 

Västra Götaland finnebär för flertalet banor behov av ytterlfigare finfrastruk-

turåtgärder, fordonsfinvesterfingar och ökade traffikerfingskostnader.13 

 

Tågtraffik är en vfiktfig del fi ett långsfiktfigt hållbart traffiksystem som bäst kan 

bfidra tfill en regfionförstorfing genom kortare restfider. För att kunna förverk-

lfiga Målbfild Tåg 2035 har Västlänken en stor betydelse. Mer om det fi nästa 

avsnfitt. 

 

Innan vfi går över tfill nästa avsnfitt tar vfi upp den pågående Sverfigeförhand-

lfingen  och  byggande  av  Götalandsbanan  anpassad  för  höghastfighetståg 

samt  fortsatta  arbetet  med  att  ta  fram  ett  revfiderat  traffikförsörjnfingspro-

gram  för  2016.  Som  ett  finspel  fi  Sverfigeförhandlfingen  har  en  funktfionsut-

rednfing  för  tågstråket  Jönköpfing–Borås–Göteborg  år  2050  gjorts.14  Kol-

lektfivtraffiknämnden  som  har  det  strategfiska  ansvaret  att  utveckla  regfion- 

och pendeltågstraffiken fi Västra Götaland har ställt sfig bakom att funktfions-

utrednfingens mål ska vara vägledande för VGRs fortsatta arbete med strå-

ket  Jönköpfing–Borås–Göteborg.  Mycket  arbete  pågår  hos  kommunerna 

och Västra Götalandsregfionen när det gäller den framtfida höghastfighetsba-

nan mellan Stockholm och Göteborg. För stråket Borås–Göteborg genomför 

Traffikverket för närvarande sex delutrednfingar för hur Götalandsbanan ska 

byggas ut. När det gäller traffikerfingen av Götalandsbanan kommer höghas-

tfighetstågen  få  högst  prfiorfitet  och  regfiontågen  får  den  kapacfitet  som  blfir 

över när höghastfighetstågen tagfit sfin del. Det ffinns en oro hos kommunerna 

fi  stråket  och  Västra  Götalandsregfionen  (VGR)  att  den  kvarvarande  kapa-

cfiteten  blfir  för  lfiten  för  att  kunna  utveckla  stråket  Jönköpfing–Borås–

Göteborg  på  samma  sätt  som  övrfiga  tunga  stråk  fi  Västra  Götaland.  Det 

ffinns fidag en stor osäkerhet om antalet möjlfiga regfiontåg och antalet möj-

lfiga  stopp  som  banan  kommer  att  klara.  Det  är  mot  den  bakgrunden  som 

funktfionsutrednfingen  ska  ses.  I  funktfionsutrednfingen  föreslås  att  det  reg-

fionala perspektfivet bör lyftas fin fi projektet Götalandsbanan på ett tydlfigare 

sätt.  Förslaget  är  att  Traffikverkets traffikerfingsstudfie  och åtgärdsvalsstu-

dfien för kust tfill kust stråket kompletteras med traffik och åtgärder som sva-

rar  upp  mot  det  regfionala  perspektfivet  och  funktfionsmålen.  De  mål  som 

tagfit fram tfillsammans med kommunerna för regfional tågtraffik fi funktfions-

utrednfingen tågstråket Jönköpfing–Borås–Göteborg är:15 

                                                

13 VGR, Pågatågseffekten tfill Västra Götaland, 2015 
14 VGR, Funktfionsutrednfing, oktober 2015 
15 Ibfid. sfid. 4 
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1. Kollektfivtraffikens marknadsandel fi stråket ska öka tfill 33%,    d v s 

var tredje resa ska ske med kollektfivtraffik. Nuvarande marknads-

andel är cfirka 15 %. 

2. Kollektfivtraffikens marknadsandel för resor tfill Landvetter flygplats 

ska uppgå tfill 40 %. Idag är marknadsandelen 15–20 %. 

3. Restfidskvoten tåg/bfil ska vara 0,8 mellan Borås och Göteborg. Det 

finnebär att en tågresa tar 80 % av tfiden för motsvarande bfilresa. 

Idag är restfidskvoten cfirka 1,5. Denna ambfitfionsnfivå ffinns redan 

med fi VGRs traffikförsörjnfingsprogram. 

4. Restfiden med regfiontåg mellan Borås central och Göteborg central 

ska för samtlfiga turer finte överstfiga 35 mfinuter. Idag är restfiden 

52–68 mfinuter. 

5. Hög turtäthet eftersträvas där det ffinns ett stort resandeunderlag 

snarare än långa tåg med många sfittplatser. Detta finnebär en hög 

attraktfivfitet för resenärerna. 

6. Taktfast tfidtabell för regfiontågen, det vfill säga fasta mfinuttal mellan 

avgångarna, vfilket erfarenhetsmässfigt leder tfill 10–15 % fler resenä-

rer. 

7. Tågens punktlfighet ska vara mfinst 95 %. 

8. Förse nuvarande och framtfida samhällen fi stråket utmed höghas-

tfighetsbanan med regfiontågstraffik. 

Funktfionsutrednfingen handlar finte om att föreslå en specfiffik finfrastruktur fi 

stråket men mer om att skapa tfillgänglfighet för finvånare och företag finom 

stråket och från och tfill stråket.  Det regfionala perspektfivet har fått ett tyd-

lfigt  finspel  fi  Sverfigeförhandlfingen  från  Västra  Götaland  fi  och  med  denna 

funktfionsutrednfing. 

 

Framtagnfing av ett nytt traffikförsörjnfingsprogram för Västra Götaland på-

går nu för fullt. Det ffinns ett dfialogunderlag för strategfisk finrfiktnfing av det 

nya  traffikförsörjnfingsprogrammet.  Det  nya  traffikförsörjnfingsprogrammet 

beräknas vara framme och antas av VGRs regfionfullmäktfige fi oktober 2016. 

Det är 11 revfiderfingspunkter som har pekats ut gentemot 2012 års TFP för 

Västra Götaland.16 

 

1. Lyft fin de strategfier som beslutats sedan förra programmet an-

togs: Målbfild Tåg 2035 och justerfingar gentemot målbfilden som en 

konsekvens av funktfionsutrednfingen fi Sverfigeförhandlfingen och 

                                                

16 VGR – Strategfisk finrfiktnfing traffikförsörjnfingsprogram, junfi 2015 

163



 

eventuellt behov av att öppna upp fler tågstatfioner (Pågatågseffek-

ten).17 

2. Styr tydlfigare att ökad markandsandel och ökat resande ska gälla 

hela Västra Götaland för en attraktfiv och konkurrenskraftfig reg-

fion: (förslag på revfiderade mål om resandeutvecklfing som gäller för 

prfiorfiterade stråk fi hela länet och där servficenfivån på landsbygden 

säkerställer en grundläggande tfillgänglfighet) 

3. Långsfiktfighet, uthållfighet och tydlfighet – utgå från det vfi enats 

om tfidfigare: Utpekade prfiorfiterade stråk föreslås lfigga fast och bara 

justeras om vfi tydlfigt ser att samhällsutvecklfingen sedan förra pro-

grammet kräver omprfiorfiterfing. 

4. Prfiorfiterade utvecklfingsområde tfill 2020; Samhällsplanerfing och 

kollektfivtraffik: Det handlar om ömsesfidfigt kunskapsbyggande och 

att arbeta fram tydlfigare prfincfiper för parterna att luta sfig emot gäl-

lande traffikutbud och bebyggelse.  

5. Prfiorfiterade utvecklfingsområde tfill 2020; Hållbart resande är mer 

än kollektfivtraffik: Kollektfivtraffik är finte alltfid ett ekonomfiskt och 

hållbart alternatfiv eftersom en buss är en väldfigt stor bfil. Förutom 

att utveckla anropstyrd traffik behöver vfi jobba mer med kombfine-

rade resor – där cykel och bfil kompletterar kollektfivtraffikresandet 

för en hållbar reskedja dörr tfill dörr.  

6. Prfiorfiterade utvecklfingsområde tfill 2020; Socfial hållbarhet: ut-

veckla strukturerat arbetssätt utfifrån de sju dfiskrfimfinerfingsgrun-

derna – fokus på funktfionshfinderanpassnfing och trygghetsåtgärder.  

7. Fortsatt arbete med prfis- och sortfiment, försäljnfing och finforma-

tfion. 

8. Jobba smartare tfillsammans med skolresor och kollektfivtraffik: 

9. Utveckla strategfier för stadstraffiken fi regfionens kärnor/ pend-

lfingsnav: Traffikförsörjnfingsprogrammet bör översfiktlfigt beskrfiva 

traffikförändrfingar som krävs för att möta befolknfingstfillväxten och 

uppnå ökad marknadsandel. 

10. Strukturerat arbetssätt för att lyssna på ungdomars behov och 

fidéer: Den dfigfitala medborgardfialogen som gjordes fi höstas var ett 

exempel på ett effektfivt sätt att få fin ungas syn på prfiorfiterfingar 

finom kollektfivtraffikens utvecklfing.  

11. Förändrad målstruktur för tydlfigare styrnfing mot regfional ut-

vecklfing och Det goda lfivet:  

 

Det  nya  traffikförsörjnfingsprogrammet  bygger  på  en  aktfiv  dfialog  mellan 

VGR  och  kommunerna  men  också  på  en  aktfiv  medborgardfialog.  Medbor-

gardfialogerna  som  genomförts  fi  delregfionerna  fi  Västra  Götaland  har  satt 

avtryck fi ovanstående 11 punkter. 

                                                

17 Några ytterlfigare strategfier har förändrats som vfi finte tar upp. Dessa lfigger utanför detta kapfitlets 

fokus. 
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En förutsättnfing för att kunna genomföra Målbfild Tåg 2035 är fimplemente-

rfing  av  Västsvenska  paket  där Västlänken  är  en  förutsättnfing  för  ökad 

spårkapacfitet.  Med  en  ökad  spårbunden  kapacfitet  krävs  också  ett  utveckl-

fingsarbete  krfing  stombusstraffiken  fi  Göteborg,  Mölndal  och  Partfille.  Detta 

målbfildsarbete kommer som egen punkt senare fi vår framställan. 

 

 

Implementerfing av Västsvenska paketet 

Västsvenska  paketet  har  en  central  betydelse  för  finfrastrukturutvecklfingen 

av  Västsverfige.  Västsvenska  paketet  finnehåller  transportslagsövergrfipande 

finfrastrukturåtgärder  under  närmare  20  år  och  är  ett  samarbetsprojekt 

mellan  Västra  Götalandsregfionen,  Regfion  Halland,  Göteborgs  stad,  Göte-

borgsregfionens kommunalförbund, Västtraffik och Traffikverket. Det är Tra-

ffikverket som har huvudmannaskapet för genomförandet.  

 

I Västsvenska  paketet  möts  natfionella,  regfionala  och  lokala  fintressen  för 

resor och transporter. Det handlar finte bara om transportsystem utan lfika 

mycket  om  samhällsutvecklfing.  I  kommunfikatfionen  krfing Västsvenska  pa-

ketet framgår det att det är ett paket med:18 

 

• åtgärder  som  kompletterar  varandra  och bfidrar  tfill  att  uppfylla  de 

gemensamma målen 

• en komplex ffinansfierfing, men som finnebär en ökad ekonomfisk flexfi-

bfilfitet och stabfilfitet 

• ett fintensfivt byggskede och stora stadsbyggnadsmässfiga utmanfingar, 

men som kan generera stora samordnfingsvfinster fi det framtfida byg-

gandet 

• flera utförande parter, men med Traffikverket som huvudman. 

 

De övergrfipande målen för Västsvenska paketet handlar om:19 

 

Större  arbetsmarknadsregfioner:  Med  hållbar  regfionförstorfing  följer  ökade 

tfillväxtmöjlfigheter och stärkt stabfilfitet på arbetsmarknaden. Västsverfige ska 

utvecklas  med  förstorade,  förtätade  och  förstärkta  lokala  arbetsmarknader. 

Exempelvfis  ska  Göteborgs  lokala  arbetsmarknad  år  2020  omfatta  närmare 

1,5 mfiljoner finvånare. 

 

                                                

18 Västsvenska paketet, samverkan, 2011 
19 Västsvenska paketet, mål, 2011, sfid. 8 
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En attraktfiv kärna och utvecklfing längs huvudstråken:  Göteborgsregfionen 

ska  utvecklas  med  en  stark  och  attraktfiv  regfional  kärna  och  längs  tydlfiga 

stråk  med  ett  flertal  starka  och  attraktfiva  regfiondelscentrum.  Kärnan  ska 

stärkas  med  ytterlfigare  40  000  arbetsplatser  och  30  000  boende  fram  tfill 

2020. Det finnebär att stråk och regfiondelscentrum tfill samma tfidpunkt ska 

stärkas med mfinst 40 000 arbetsplatser och 90 000 boende. 

 

En  konkurrenskraftfig  kollektfivtraffik:  För  att  skapa  en  attraktfiv  regfion  och 

uthållfig tfillväxt krävs en konkurrenskraftfig kollektfivtraffik som tar  hand  om 

40 procent av alla resor fi Göteborgsregfionen jämfört med dagens knappt 25 

procent. 

 

En god lfivsmfiljö: Västsverfige ska erbjuda en god lfivsmfiljö med frfisk luft och 

rent vatten, lfite buller och ett rfikt stads- frfilufts- och vardagslfiv. 

 

Kvalfiteten  för  närfingslfivets  transporter  förbättras  och  stärker  den  finter-

natfionella  konkurrenskraften:  Närfingslfivet  är  beroende  av  effektfiva  trans-

porter för både personer och gods. Eftersom Göteborg är ett vfiktfigt nav för 

närfingslfivets  transporter  ffinns  särskfilt  fokus på  långväga  godstransporter 

med såväl natfionell som finternatfionell finrfiktnfing. Sårbarheten fi transportsy-

stemen med passager över Göta Älv ska mfinska.  

 

Det har också tagfits fram åtta effektmål som syftar tfill att uppnå:20 

 

• En mer attraktfiv kollektfivtraffik med ökad kapacfitet 

• Ökad andel kollektfivtraffik 

• Mfinskad andel bfiltraffik tfill och fi regfionkärnan 

• Snabba, trygga, enkla gång- och cykelresor 

• Förbättrad kvalfitet för närfingslfivets transporter 

• Mfinskade utsläpp 

• Mfinskat buller 

• Frfigjorda stadsytor och ett rfikt stadslfiv  

 

En  samverkansorganfisatfion  har  upprättats,  med  grund  fi avtalen  mellan 

parterna,  sammanställda  mål  samt  erfarenheter  från  förhandlfingsskedet, 

och dessutom baserat på de frågor som kommer att behöva hanteras under 

genomförandeskedet.  Samverkansorganfisatfionen  har  ett  lfiknande  upplägg 

som organfisatfionen under förhandlfingsskedet, men med ett par väsentlfiga 

skfillnader.  Styrgruppen  har  bemannats  med  ledande  polfitfiker  från  avtals-

parterna  och  representanter  från  Traffikverkets  högsta  lednfing.  Lednfings-

                                                

20 Västsvenska paketet, mål, 2011, sfid. 9 
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gruppen  har  bemannats  med  chefstjänstemän  från  varje  avtalspart  samt 

Västtraffiks vfice vd och adjungerade representanter från Trängselskattepro-

jektet  fi  Göteborg.  Traffikverket  har  huvudmannaskapet  för  arbetet,  dels  på 

grund av ansvaret för åtgärdsplanerfingen, dels baserat på det uppdrag som 

departementet gett Traffikverket finom ramen för åtgärdsplanerfingen.21  

 

Den totala finvesterfingen på Västsvenska paketet är på 34 mfiljarder kronor, 

där staten står för halva kostnaden och 14 mfiljarder ska ffinansfieras genom 

trängselskatt. Den största delen av finfrastrukturfinvesterfingen lfigger på tåg-

tunneln Västlänken med byggstart 2018.  

 

Malmö  var  först  ut  av  Sverfiges  tre  storstäder  att  genomföra  ett  storskalfigt 

finfrastrukturprojekt  av  tågtraffik  fi  statsmfiljö  genom  Cfitytunneln.  Det  har 

haft stor betydelse för statsutvecklfingen av Malmö stad och resandeström-

marna  fi  regfionen  och  mot  Kastrup/Köpenhamns-området.  Stockholm  står 

på  tur  för  pendeltåg Cfitybanan  med  finvfignfing  2017.  Västlänken  beräknas 

finte  vara  klar  förrän  2027  medan  finförande  av  trängselskatt  fi  Göteborg 

startade redan 2013. Med erfarenhet från Cfitytunneln och även finvesterfing 

av  cfitybanan  så  har  det  skapat  en  byggboom  krfing  dessa  områden.  Kopp-

lfingen  mellan  trängselskatt  och  Västlänken  är  dock  finte  lfika  klar  för  med-

borgarna fi Göteborg. 

 

Kommunfullmäktfige fi Göteborg beslutade efter ett folkfinfitfiatfiv att det finom 

Göteborgs  Stad  skulle  hållas  en  rådgfivande  folkomröstnfing  om  träng-

selskatten  fi  Göteborg.  Folkomröstnfingen  genomfördes  fi  samband  med  va-

len tfill rfiksdag, kommun och landstfing den 14 september 2014. Resultatet fi 

folkomröstnfingen  om  trängselskatt  fi  Göteborgs  blev  att  43,1  %  röstade  ja 

och  56,9  %  röstade  nej.  Valnämnden  fi  Göteborg  fastställde  resultatet  19 

september 2014. Stadslednfingskontoret har också på uppdrag av kommun-

styrelsen  utrett  möjlfigheten  och  konsekvenserna  av  alternatfiva  förslag  tfill 

ffinansfierfing av det Västsvenska paketet vfid ett borttagande av trängselskat-

ten.  Stadslednfingskontoret  bedömer  att  det  finte  ffinns  något  enskfilt  ffinan-

sfierfingsalternatfiv finom stadens rådfighet, som fi rfimlfig tfid kan ersätta träng-

selskattens del av Västsvenska paketet. De regfionala parterna har förbundfit 

sfig fi avtal vad gäller medffinansfierfing22 som finte kan brytas. 

 

Västsvenska paketet ger avtryck redan fi det korta perspektfivet såväl fi Göte-

borgs stad som fi Västtraffiks verksamhet. Göteborgs stad fastslår fi sfin årsre-

                                                

21 Västsvenska paketet, samverkan, 2011 
22 Västsvenska paketet, genomförande och medffinansfierfing, 2011 
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dovfisnfing för 2014 att prfiorfitet har getts tfill åtgärder så att staden ska fun-

gera då Västsvenska paketets finfrastrukturfinvesterfingar genomförs och att 

lednfingsgruppen för Västsvenska paketet har vfidtagfit specfiella åtgärder un-

der 2014 för att prfiorfitetera framkomlfighet under byggtfiden.23  

 

Lednfingsgruppen för Västsvenska paketet beslöt under våren 2014 att bryta 

ut frågorna om framkomlfighet under byggtfiden och placera dessa fi ett sepa-

rat projekt som ägs gemensamt av Göteborgs Stad, Västtraffik och Traffikver-

ket – KomFram Göteborg. Arbetet med KomFram Göteborg påbörjades un-

der  hösten  2014  med  syfte  att  vara  den  sammanhållande  och  pådrfivande 

funktfionen för att säkerställa god kvalfitet samt samordnfing och koordfinerfing 

av traffiken under den långa byggtfiden. … Parterna fi paketet har gemensamt 

beslutat att följande mål ska upprätthållas eller förbättras under byggtfiden.24 

 
• En attraktfiv kollektfivtraffik med god kapacfitet 

• Möjlfighet tfill snabba, enkla och trygga gång och cykelresor 

• Kvalfitet för närfingslfivets transporter  

 

Västtraffik  omorganfiserade  sfig  2012/2013  för  att  uppnå  större  kundfokus 

och för att möta åtaganden finom Västsvenska paketet fi samband med finfö-

randet  av  trängselskatt  2013.  Trängselskatten  har  resulterat  fi  en  resande-

öknfing som möts av en utbyggd kapacfitet. Verksamhetsåret 2014 har varfit 

ett konsolfiderfingsår för Västtraffik men störnfingar fi tågtraffiken är ett stän-

dfigt återkommande rfiskmoment.25 

 

Trots planerade finvesterfingar kommer järnvägsnätet fi Västra Götaland finte 

att möta efterfrågan på antal turer, önskade restfider och krav på hög punkt-

lfighet.  Med  hög  belastnfing  ökar  känslfigheten  för  försenfingar.  De  ökar  fi  sfin 

tur  rfisken  för  finställda  tåg.  Detta  är  problem  som  både  vfi  och  andra  parter 

arbetar med. Västsvenska paketet med bland annat en tågtunnel genom Gö-

teborg kommer att få avgörande betydelse för tågtraffikens utvecklfing.26 

 

Traffikverket har  analyserat  konsekvenserna  av  att  genomföra  Västlänken.  

Torsdagen  den  28  maj  2015  presenterade  Traffikverket  rapporten Västlän-

ken – traffikerfing, depåer och uppställnfing. Den bekräftar att kapacfiteten fi 

                                                

23 Göteborgs stad ÅR 2014, sfid. 44 
24 Ibfid. 
25 Västtraffik ÅR 2014 
26 Ibfid. sfid. 5 
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kärnan  av  det  västsvenska  järnvägssystemet  förbättras  kraftfigt  med  Väst-

länken.27  

 

Västlänken kommer förändra förutsättnfingarna för tågtraffiken fi Västsverfige. 

Genomgående  lfinjer  kommer  att  förändra  möjlfigheterna  tfill  dfirekta  resor. 

Nya centralt placerade statfioner kommer finnebära en förbättrad tfillgänglfig-

het.  Spårtunneln  frfigör  kapacfitet  vfid  Göteborgs  central  som  kan  nyttjas  för 

en ökad fjärr- och snabbtågstraffik fi takt med att järnvägsnätet byggs ut.28 

 

 

Traffikstrategfi för en nära storstad 

Göteborgs stad är motor fi Västra Götaland och har också ansvar för stadens 

gatunät men också stadens spårvagnsnät. I Göteborg har pågått och pågår 

ett  omfattande  utvecklfingsarbete  fi  syfte  att  göra  Göteborg  tfill  en  attraktfiv 

och levande stad. Göteborgs stad har genomfört ett omfattande arbete med 

sfin traffikstrategfi Göteborg 2035, Traffikstrategfi för en nära storstad29, som 

antogs  fi  traffiknämnden  februarfi  2014.  Fokus  är  finte  bara  kollektfivtraffik 

utan framkomlfighet sker också på annat sätt med gång och cykel. Det hand-

lar också om att bryta bfilen som norm. 

 

Soffia  Hellberg,  strategfisk  planerare  vfid  Traffikkontoret på Göteborgs  stad, 

har varfit sammanhållande för traffikstrategfin för Göteborgs stad. Hon talar 

om en lång process på 2,5 år och en hög ambfitfionsnfivå för arbetet med stra-

tegfin.  Det  är  kommunens  målbfild  som  kommer  tfill  uttryck  där  t  ex  stads-

mfiljön  får  ett  större  utrymme  än  fi  RKMs  första  traffikförsörjnfingsprogram 

201230. Bfilberoendet har av hfistorfiska skäl varfit stort fi Göteborg. Det måste 

mfinska, vfilket finte är detsamma som att kollektfivtraffik ska ta hela öknfing-

en. Utgångspunkten är klfimatmålen och vfisfionen om en nära storstad. Tan-

karna fi K2020 håller finte tfill 2035. Det ffinns behov av ett nytt målbfildsar-

bete för 2035.31  

 

Traffikstrategfin är bara en del fi vfisfionen Göteborg 2035. Det ffinns fyra stra-

tegfidokument som lfigger tfill grund för Göteborg: Hållbar stad – öppen för 

världen.  Innan  vfi  fi  detalj  går  figenom  traffikstrategfin  så  behövs  även  de 

                                                

27 Traffikverket rapport Västlänken – traffikerfing, depåer och uppställnfing, maj 2015 
28  Ibfid. sfid. 7 
29 Göteborgs Traffikstrategfi, 2014 
30 Det är fi enlfighet med den rollfördelnfing som är mellan RKM och kommunen. Det fingår finte fi 

VGRs uppdrag att jobba med stadsmfiljöfrågorna (kommentar från VGR tjänsteman). 
31 Intervju Soffia Hellberg, Göteborgs stad, februarfi 2014 

169



 

andra  strategfidokumenten  nämnas.  En  ordbok  för  stadsutvecklare32  har 

tagfits  fram  som  förklarar  och  lyfter  fram  centrala  begrepp  fi  strategfidoku-

menten och hur strategfierna hänger samman. Det är fyra förvaltnfingschefer 

fi  Göteborgs  stad:  traffikdfirektör,  stadsbyggnadsdfirektör,  dfirektör för park- 

och naturförvaltnfingen och fastfighetsdfirektör samt VD för Älvstranden Ut-

vecklfing AB som står som undertecknare av dokumentet. I finlednfingen tfill 

dokumentet kommer en programförklarfing.33 

 

Göteborg  växer  snabbt.  Fram  tfill  2035  har  staden  ökat  sfin  befolknfing  med 

mfinst 150 000  nya  finnevånare och 80 000 nya arbetstfillfällen. Göteborg är 

kärnan fi en arbetsmarknadsregfion på 1,75 mfiljoner männfiskor. 

 

Vårt gemensamma mål är Göteborg ska växa tfill en grön och nära storstad. 

Göteborgs Stad har antagfit fyra strategfidokument som utfifrån olfika perspek-

tfiv ska leda oss dfit. Grön strategfi för en tät och grön stad, Strategfi för ut-

byggnadsplanerfing, Traffikstrategfi för en nära storstad och Vfisfion Älvsta-

den är tfillsammans med översfiktsplanen stadens styrnfing och väglednfing för 

att Göteborg ska fortsätta att utvecklas tfill en nära storstad.  

 

I dokumentet förklaras begreppet nära storstad genom att lyfta fram kvalfi-

teter som kännetecknar denna vfisfion.34 

 

Den nära storstaden Göteborg är tfillräcklfigt stor för att kunna erbjuda stor-

stadens  alla  möjlfigheter,  utan  att  tappa närheten  och  personlfigheten  som 

ffinns fi en mfindre stad.  

I  den  nya  storstaden  ffinns  det  attraktfiva  stadsmfiljöer  med  mötesplatser, 

promenadstråk och ett stort utbud av affärer, kultur och evenemang samt en 

blandnfing  av  arbetsplatser  och  bostäder  som  tfillsammans  skapar  ett  rfikt 

stadslfiv. 

 

Avstånden är korta och de hållbara resorna snabba. Förbruknfingen av energfi 

och fossfila bränslen är låg samtfidfigt som det är lätt att nå det som stadens 

och regfionens finvånare behöver och önskar. 

 

I en nära storstad lfigger många av de funktfioner som krävs för att vardagen 

ska  gå  fihop  finom  gång- och  cykelavstånd,  vfilket  ger  finvånarna  ett  enklare 

vardagslfiv. Det är också nära tfill bussen eller tåget när du ska åka lfite längre. 

 

                                                

32 Göteborgs stad, Ordbok för stadsutvecklare, 2015 
33 Ibfid. sfid. 3 
34 Ibfid. sfid. 4 
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Det ffinns parker och grönområden nära bostaden. Närheten tfill grönska har 

stor betydelse för folkhälsa och för allas behov av lugna oaser fi staden, finte 

mfinst ur ett barnperspektfiv. Den skapar konkurrenskraft och erbjuder lfivs-

kvalfitet. En nära storstad är en del av sfin regfion och motor för uthållfig tfill-

växt.  Här  har  verksamheter  och  männfiskor  lätt  att  ffinna  varandra  och  ar-

betstfillfällen skapas.  

 

Traffikstrategfin35 för Göteborg är vägledande för hur traffiksystemet fi staden 

ska  utvecklas  för  att  uppnå  fastslagna  mål  och  möta  de  utmanfingar  som 

staden  står  finför  de  närmaste  drygt  20  åren.  Strategfin  fördjupar  de  delar 

krfing  traffik  som  tas  upp  fi  Göteborg  Stads  översfiktsplan.  Traffikstrategfin  är 

ett stöd fi samverkan med andra samhällsbyggande aktörer och fi kommunfi-

katfionen med finvånare, verksamheter och andra externa fintressenter. Den 

utgår  från  att  planerfingen  ska  vara  vfiljestyrd  snarare  än  prognosbaserad. 

Traffikstrategfin fokuserar på tre områden – resor, stadsrum och godstrans-

porter som  har  stor  betydelse  för  att  Göteborg  ska  nå  uppsatta  mål  och 

skapa lfivskvalfitet, konkurrenskraft och en hållbar utvecklfing.  I dokumentet 

klargörs varför Göteborg behöver en traffikstrategfi. 

 

Traffikstrategfin anger stadens övergrfipande finrfiktnfing för planerfing och be-

slut om finvesterfingar och andra åtgärder – framförallt finom traffikområdet – 

men  även  för  sådant  som  andra  samhällsbyggande  aktörer  behöver  göra. 

Traffikstrategfin utgör grunden för pågående och kommande arbeten med att 

ta fram program och planer för olfika traffikantslag och ansvarsområden, lfik-

som för rfiktlfinjer och processer fi den daglfiga verksamheten. Traffikstrategfin 

och dess mål tar sfikte på 2035. 20 år är en relatfivt kort tfid fi ett finfrastruk-

turperspektfiv,  vfilket  betyder  att  många  stora  och  små  beslut  fi  rätt  rfiktnfing 

måste fattas redan de närmaste åren.36  

 

Det är en proaktfiv bfild som tecknas fi sammanfattnfingen av traffikstrategfin 

hur Göteborg ska utvecklas från att vara en stor småstad tfill att ha ambfit-

fionen att blfi en nära storstad. 

 

Göteborg går från att vara en stor småstad tfill att blfi en storstad. För att på 

ett hållbart sätt kunna välkomna fler finvånare, besökare och verksamheter fi 

en  tätare  stad  behöver  traffiksystemet  förändras.  Göteborgarna  ska  kunna, 

och  vfilja,  använda  gång,  cykel  och  kollektfivtraffik  som  sfina  vanlfigaste  färd-

medel.  Det  rådande  planerfingskonceptet tfillgång  vfia  snabb  rörlfighet kom-

                                                

35 Göteborgs traffikstrategfi är det första skrfivna, polfitfiskt antagna planerfingsrfiktnfingen som Göte-

borgs stad över huvud taget har haft på övergrfipande nfivå med fokus på traffikstrategfi (Intevju Soffia 

Hellberg) 
36 Göteborgs traffikstrategfi, 2014, sfid. 13 
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pletteras med tfillgång genom korta avstånd. Göteborg kan öka sfin attraktfi-

vfitet  för  männfiskor  och  verksamheter  genom  att  erbjuda  ett  rfikare  stadslfiv 

och  genom  att  vfidareutveckla  hamnen  och  övrfig  logfistfik- och  findustrfiverk-

samhet så länge det finte påverkar den lokala mfiljön negatfivt. Att hantera fler 

männfiskors  resande  och  stärka  stadens  konkurrenskraft  är,  tfillsammans 

med att mfinska transportsektorns klfimatpåverkan, de tre största utmanfing-

arna  som  traffikstrategfin  har  att  hantera.  Traffikstrategfin  är  vägledande  för 

hur  traffiksystemet  och  gaturummet  fi  Göteborg  ska  utvecklas  för  att  uppnå 

fastslagna mål och möta de utmanfingar som staden står finför.37  

 

I detta kapfitel om transformatfiva processer fi Göteborgsregfionen vfill vfi lyfta 

fram två av traffikstrategfins tre fokusområden38: 

 

Resor  – hur vfi skapar ett lättfillgänglfigt regfioncentrum där det är lätt att 

nå vfiktfiga platser och funktfioner oavsett färdmedel och förut-

sättnfingar. 

Stadsrum – hur vfi bfidrar tfill mer attraktfiva stadsmfiljöer där männfiskor vfill 

bo, arbeta, handla, studera och mötas. 

 

Göteborg  har  fi  arbetet  med  strategfin  fidentfiffierat  ett  antal  utmanfingar  av 

global, natfionell, regfional och lokal karaktär: 

 

Utmanfingar  av  global  karaktär:  Männfiskans  klfimatpåverkan  måste 

mfinska. År 2011 stod transportsektorn för ungefär en tredjedel av koldfiox-

fidutsläppen. Förändrfingar finom denna sektor spelar en vfiktfig roll för att nå 

klfimatmålen39. Utpekade utmanfingar: 

 

• mfinska transportsektorns energfiförbruknfing och utsläpp av klfimat-

gaser  

• hantera nya fordonstyper  

• forma ett transportsystem som står emot ett ändrat klfimat40  

 

Utmanfingar av natfionell karaktär: Enlfigt Traffikverkets natfionella person-

transportprognos  kommer  det  totala  transportarbetet  att  öka  med  29  pro-

cent mellan år 2010 och 2030. I Stor-Göteborg väntas traffiktfillväxten med 

personbfil  under  samma  perfiod  blfi  cfirka  35  procent.  Enlfigt  Traffikverket 

                                                

37 Göteborgs traffikstrategfi, 2014, sfid. 5 
38 Ibfid.  
39 Göteborgs traffikstrategfi, 2014, sfid. 21 
40 Ibfid. 
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krävs  att  persontraffikarbetet  mfinskar  med  20  procent  tfill  år  2030,  räknat 

från  2010  års  nfivåer  för  att  klfimatmålet  ska  kunna  nås.41 Utpekade  utma-

nfingar: 

 

• skapa förutsättnfingar för ett mfinskat resande med fossfilbränsle-

drfivna personbfilar 

• utnyttja Göteborgs strategfiska läge för handel och godstransporter 

utan att orsaka påfrestnfingar på den lokala mfiljön 

• hfitta ffinansfierfingslösnfingar som har stöd på natfionell, regfional och 

lokal nfivå 

• skapa förutsättnfingar så att fler kan och vfill välja ett färdsätt som 

finnebär fysfisk aktfivfitet42  

 

Utmanfingar  av  regfional  karaktär:  Göteborg  är  kärnan  fi  en  växande  reg-

fion, där den lokala arbetsmarknadsregfionen förväntas växa tfill att omfatta 

cfirka 1,75 mfiljoner finvånare tfill 2030. Göteborg samspelar regfionalt med ett 

flertal  starka  och  attraktfiva  regfiondelscentrum  längs  tydlfiga  stråk.  Idag 

pendlar  varje  dag  100  000  personer  fin  tfill  Göteborg  och  45  000  personer 

pendlar ut. På 20 års sfikt förväntas antalet arbetstfillfällen fi staden öka med 

80  000  och  antalet  arbetstfillfällen  fi  regfionen  med  50  000  vfilket  kommer 

medföra  ytterlfigare  fin-  och  utpendlfing.  År  2005  var  kollektfivtraffikandelen 

för  finpendlfing  tfill  Göteborg  17  procent.  Nuvarande  trend  vfisar  på  en  svag 

fortsatt  öknfing  av  bfiltraffik  över  Göteborgs  kommungräns.  Göteborg  är 

också en evenemangsstad.43 Utpekade utmanfingar: 

 

• möjlfiggöra för fler pendlare och besökare att resa tfill och från Göte-

borg utan att öka bfiltraffikarbetet.44 

 

Utmanfingar  av  lokal  karaktär:  Följande  utmanfingar  pekas  ut:  Från  stor 

småstad tfill storstad; stadens barrfiärer; rörelsefrfihet för alla; lokal mfiljö; en 

stad  med  traffiksäkerhet  fi  fokus;  och  många  stora  projekt  fi  centrala  Göte-

borg. 

 

Från stor småstad tfill storstad: I översfiktsplanen pekar staden ut att Göte-

borg  ska  förtätas  enlfigt  prfincfipen  att  bygga  staden  finfifrån  och  ut.  En  tät, 

sammanhållen  stad  ger  underlag  för  ett  mer  effektfivt  transportsystem  och 

bfidrar tfill att findfivfidens totala mfiljöpåverkan mfinskar. Den sammanhållna 

                                                

41 Göteborgs traffikstrategfi, 2014, sfid. 21 
42 Ibfid. 
43 Ibfid, sfid. 22 
44 Ibfid. 
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staden  sänker  också  samhällskostnaden  och  skapar  möjlfighet  för  en  ökad 

fintegratfion. Det ffinns dock en rfisk att den växande staden finte blfir så sam-

manhållen; växande städer tenderar att blfi mer segregerade. Stadens plane-

rfing  är  finställd  på  att  Göteborg  ska  växa  med  150  000  nya  finvånare  och    

80 000 arbetstfillfällen de närmaste 20 åren, varav många arbetstfillfällen fi 

lfinje med översfiktsplanen kommer att lokalfiseras fi centrala utvecklfingsom-

råden.  Förtätnfing  tfillsammans  med  ett  stort  antal  boende  och  verksamma 

kommer  att  ge  staden  en  mer  urban  karaktär  och  medför  konkurrens  om 

gaturummet.45  Utpekade utmanfingar: 

 

• hantera  resbehovet  hos  ett  kraftfigt  ökat  antal  finvånare,  fin-

pendlare och besökare fi en tät stadsmfiljö med begränsad tfill-

gång tfill markyta  

• hantera resbehovet hos finvånare fi den glest byggda staden och 

undvfika en tudelnfing46 

 

Stadens barrfiärer: Göteborg karaktärfiseras fidag tfill stor del av fasta barrfiä-

rer fi form av berg, vatten, vägtraffikleder och järnvägsstråk. Sådana hfinder 

förstärker  också  stadens  socfiala  barrfiärer  och  bfidrar  tfill  segregatfion.  Även 

stora  traffikflöden  (bfil-,  kollektfiv-  och  cykeltraffik)  kan  fi  sfig  upplevas  som 

barrfiärer.47  Utpekade utmanfingar: 

 

• överbrygga barrfiärer för en större möjlfighet tfill rörelse utan 

att försämra framkomlfigheten för gods- och kollektfivtraffik 

och fi stadsmfiljöer även cyklfister48 

 

Rörelsefrfihet  för  alla:  Att  skapa  en  stad  som  är  jämlfik  och  tfillgänglfig  för 

alla handlar om att organfisera stads och närmfiljön så att vardaglfiga behov 

och  sysslor  är  lätta  att  hantera.  Olfika  grupper  har  olfika  behov  och  vanor. 

Trygghet,  säkerhet,  orfienterbarhet  och  tfillgänglfighet  är  nyckelfaktorer  för 

hur transportsystemet upplevs. Även här har olfika grupper olfika behov, där 

exempelvfis  hänsyn  fi  utformnfing  måste  tas  tfill  männfiskor  med  funktfions-

nedsättnfing.  Perspektfivet  kommer  att  blfi  ännu  mer  aktuellt  fi  och  med  en 

åldrande befolknfing. Barn fi alla åldrar behöver kunna röra sfig frfitt och ha 

tfillgång  tfill  servfice  och  platser  för  lek  och  vfistelse  utan  vuxnas  sällskap. 

Olfika  grupper  fi  samhället  har  olfika  behov  och  fibland  är  lösnfingar  som  är 

                                                

45 Göteborgs traffikstrategfi, 2014, sfid. 22 
46 Ibfid. 
47 Ibfid. sfid. 23 
48 Ibfid. 
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optfimala  för  en  grupp  försämrande  för  en  annan  grupp.  Det  är  vfiktfigt  att 

hfitta  balansen,  kompromfisserna  och  en  lösnfing  som  ger  god  effekt  för 

alla.49  Utpekade utmanfingar: 

 

• erbjuda ökad rörelsefrfihet för alla, oavsett förutsättnfingar, 

utan att det mfinskar den totala tfillgänglfigheten.50 

 

Lokal  mfiljö:  I  Göteborg  har  luftkvalfiteten  blfivfit  bättre  de  senaste  30–40 

åren. Stora punktutsläpp har åtgärdats och traffiken har delvfis fördelats på 

krfingleder  med  effektfivare  traffikflöde.  Men  trots  omfattande  åtgärder  kla-

rar  finte  Göteborg  mfiljökvalfitetsnormen  för  kvävedfioxfid.  På  vfissa  platser 

ffinns även rfisk för att gränsvärdet för partfiklar överskrfids. Transportsyste-

met står för en tredjedel av Göteborgs utsläpp men är den källa som domfi-

nerar fi gatunfivån, vfilket gör att utsläpp från vägtraffiken har stor påverkan 

på männfiskors hälsa. Buller är den mfiljöstörnfing som påverkar flest männfi-

skor fi Sverfige. Trenden pekar på att allt fler utsätts för sådana störnfingar tfill 

följd  av  att  allt  fler  männfiskor  flyttar  tfill  bullerstörda  mfiljöer.  I  Göteborg 

besväras  cfirka  30  procent  av  finvånarna  mfinst  en  gång  fi  veckan  av  buller  fi 

eller fi närheten av sfin bostad.51 Utpekade utmanfingar: 

 

• mfinska traffikens negatfiva hälsopåverkan fi Göteborg52 

 

En stad med traffiksäkerhet fi fokus: Göteborg har under de senaste 20 åren 

bedrfivfit  ett  mycket  framgångsrfikt  traffiksäkerhetsarbete.  Fortfarande  dör 

och  skadas  dock  männfiskor  fi  göteborgstraffiken.53  Utpekade  utmanfingar  fi 

enlfighet med traffiksäkerhetsprogrammet: 

 

• fler ska röra sfig fi staden men färre ska skadas fi traffiken54 

 

Många  stora  projekt  fi  centrala  Göteborg:  Inom  traffikstrategfins  tfidshorfi-

sont kommer flera stora väg- och järnvägsprojekt att genomföras fi centrala 

Göteborg samtfidfigt som stadsutvecklfingen av Älvstaden tar fart. Byggandet 

av  finfrastrukturprojekt  kommer  att  påverka  alla  traffikanter  som  rör  sfig  fi 

                                                

49 Göteborgs traffikstrategfi, 2014, sfid. 24 
50 Ibfid. 
51 Ibfid. sfid. 24 
52 Ibfid. 
53 Ibfid. sfid. 25 
54 Ibfid. 
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staden.  Framkomlfigheten  fi  gatunätet  kommer  att  vara  begränsad.55 Utpe-

kade utmanfingar: 

 

• det ska vara lfika enkelt och pålfitlfigt att nå sfin destfinatfion un-

der byggtfiden som finnan 

• få fler att oftare välja att gå, cykla och åka kollektfivt.56 

 

Som  ett  underlag  tfill  Traffikstrategfin  har  också  en  studfie  krfing  stadslfivet 

tagfits  fram  som  är  av  mer  undersökande  slag: Stadslfivet  fi  centrala  Göte-

borg – Upplevelsen,  användnfingen  och  förutsättnfingarna.  Resultatet  ska 

också användas för andra stadsutvecklfingsprojekt fi Göteborgs Stad. Bakom 

projektrapporten står en beställargrupp från Stadsbyggandskontoret, Göte-

borgs  stad  Traffikkontoret,  Göteborgs  stad  Centrala  Älvstaden.  Beställar-

gruppen har fi förordet formulerat fidén med studfien krfing Stadslfivet fi cen-

trala Göteborg. En studfie om stadens lfiv som går bortom enbart utvecklfing 

av finfrastruktur och organfiserfing.57 Med bakgrund av stadslfivsanalysen och 

stadens  mål  har  tfio  rekommendatfioner  formulerats  finför  fortsatta  arbetet 

med att utveckla stadslfivskvalfiteter fi centrala Göteborg enlfigt följande: 58 

 

• Utveckla långa gatustråk med ett pärlband av målpunkter 

• Utveckla älvrummet tfill ett rekreatfivt gång- och cykelstråk 

• Bejaka en varfiatfion av tfillgänglfiga och mfindre tfillgänglfiga 

stadsrum 

• Utveckla parallella snabba, tfillgänglfiga och rofyllda cy-

kelstråk 

• Omvandla vägbarrfiärer tfill stadsgator och främja gående 

längs centrala stråk 

• Bygg blandat, tätt och grönt 

• Fördela kollektfivtraffiken på fler knutpunkter 

• Utveckla torg för både boende och besökare 

• Utveckla värdetäta platser för alla och gemensamma 

platser för grannskapet 

• Möjlfiggör lokaler fi gatuplan där förutsättnfingarna ffinns 

 

                                                

55 Göteborgs traffikstrategfi, sfid. 25 
56 Ibfid. 
57 Göteborgs stad, Stadslfivet, 2012 
58 Ibfid. 
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I Göteborgs  stads  årsredovfisnfing  2014  framgår  att Traffikstrategfi  för  en 

nära  storstad  har  antagfits  under  året  som  väglednfing  för  traffiksystemen 

från  optfimerfing  utfifrån  traffiksfituatfionen  tfill  vfiljestyrd  prfiorfiterfing.59 En 

cykelplan  är  på  gång  som  är  en  fördjupnfing  och  konkretfiserfing  av  traffik-

strategfin.  Utgångspunkten,  att  Göteborg  är  på  väg  från  stor  småstad  tfill 

nära  storstad,  finnebär  att  staden  förtätas  och  att  fler  målpunkter  kommer 

att lfigga finom gång- och cykelavstånd.60 

 

 

En levande Älvstad 

Göteborgs stadsarkfitekt Björn Sfiesjö förklarar fi ett samtal att han vfill se på 

staden från strukturnfivå. Vad är stad? Och vad är den tfill för? Hur skall vfi 

göra den bättre för det den är tfill för?   Han ser behovet av att bygga stad 

som skfiljer sfig från tfidfigare strategfier där bfilen är norm och vfillasamhällen 

breder ut sfig med låg täthet. Det ffinns behov av att bygga mer stad. Han tar 

upp  Hamburg  som  ett  föredöme.  Det  behövs  en  samlad  vfisfion  där  traffik-

strategfin  är  en  av  flera  strategfier.  Man  har  byggt  Göteborg  väldfigt  mycket 

som en bfilstad menar han. Det handlar om en model change av stora mått. 

Istället  för  att  tala  om  olfika  traffikslag  och  om  olfika  barrfiärer  som  ffinns  fi 

staden så handlar det mer att anpassa hastfigheter tfill olfika hastfighetszoner. 

En stad för fotgängare och cykelstad där det är lätt och kul och säkert att ta 

sfig fram tfill fots eller med cykel. I arbetet med att utveckla staden Göteborg 

har stadsarkfitekten varfit med och tagfit finfitfiatfivet tfill en semfinarfieserfie fi tre 

steg  med  tre  års  mellanrum  som  går  under namnet  Göteborgs  Stadstrfi-

ennal.  Det  är  en  återkommande  mötesplats  med  särskfild  fokus  på  Göte-

borgs utvecklfing. Göteborgs Stadstrfiennal är tfill för alla, både bransch och 

allmänhet  som  vfill  fördjupa  dfiskussfionen  och  utveckla  en  genufin  dfialog. 

Första akten har skett fi lfiten skala den 16–19 september 2015. Ambfitfionen 

är att Stadstrfiennalen ska växa 2018 fi akt 2 och kulmfinera fi akt 3 år 2021 

när  Göteborg  ffirar  400-årsjubfileum!61  Björn  Sfiesjö  speglar  fi  finbjudan  tfill 

den första trfiennalen några av de frågeställnfingar som kommer att dryftas. 

 

Vfi har arbetat fram vfisfioner, hur får vfi med oss dessa fin fi den byggda staden? 

Hur tar sfig tanken om den bästa staden hela vägen, över alla hfinder och ge-

nom  alla  nålsögon?  Hur  tar  vfi  vara  på  medborgarnas  kunskap  och  kraft  fi 

stadsbyggandet?  Hur  skapar  vfi  en  process  som  både  är  öppen,  finbjudande 

                                                

59 Göteborgs stad ÅR 2014, sfid. 45 
60 Ibfid. 
61 Göteborg stad, Stadstrfiennal, 2015 
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och kvalfitetsdrfiven? Hur kan konst och kultur hjälpa oss att bygga en bättre 

stad? Har vfi råd med affordable housfing, har vfi råd att låta blfi? Hur kan vfi 

arbeta för att skapa en finkluderande stad och vad gör vfi redan? Vfi behöver 

testa oss fram för att bygga staden som medborgaren behöver om 10, 20, och 

50 år. En bra stad har också god utvecklfingspotentfial. För att öka lfivskvalfi-

teten och skapa en attraktfiv stad behövs männfiskor som är vfillfiga att skapa 

den tfillsammans.62 

 

Vfisfion  Älvstaden  är  en  vfiktfig  del  fi  att  bygga  en  nära  storstad  där  man  har 

möjlfighet  att  skapa  något  nytt.63  I  vfisfions  och  strategfidokumentet Vfisfion 

Älvstaden64  ställs  frågan,  varför  en  vfisfion?  En  enkel  programförklarfing  fi 

dokumentet är: 

 

Älvstaden kan bfidra tfill att utveckla Göteborgs styrkor, och att vända de ut-

manfingar staden står finför tfill drfivkrafter för framtfiden. Förändrfingar fi den 

globala  ekonomfin,  ökade socfioekonomfiska  skfillnader  och  ett  förändrat  klfi-

mat  med  stfigande  vattennfivåer  och  extrema  väderhändelser  kräver  en  hel-

hetssyn.  Vfisfionen  ger  en  sådan.  Den  ger  lednfing  för  hur  Älvstaden  kan  ut-

vecklas hållbart och därmed stärka både Göteborg och Västsverfige.65 

 

De styrkor som lyfts fram är mångfald, där olfika erfarenheter och perspek-

tfiv berfikar; vatten, länken mellan Göta älv och världshaven; drfivkraft från 

en befästnfings- och handelsstad tfill en varvs- och findustrfistad och nu findu-

strfistad med ett större kunskapsfinnehåll, evenemang och kreatfiva närfingar. 

De utmanfingar som lyfts fram är segregatfion, klfimatförändrfingar och för-

ändrad ekonomfi. Här ses vfisfion Älvstaden som möjlfighet. 

 

I  Älvstaden  ffinns  möjlfighet  att  ta  fatt  fi  och  utveckla  Göteborgs  styrkor,  och 

att vända de utmanfingar staden står finför tfill drfivkrafter för framtfiden. Älv-

stadens  över  fyra  kvadratkfilometer  stora  område  lfigger  mfitt  fi  regfionens 

kärna och kommer att vara lättfillgänglfigt från stora delar av Västsverfige. Här 

ffinns relatfivt outnyttjade ytor som kan användas för att skapa nya stadsdelar 

där vfi vfill bo, arbeta och mötas. Här kan en modern finnerstad utvecklas med 

ett rfikt stadslfiv, en mängd aktörer och ett stort utbud av aktfivfiteter. Genom 

Älvstaden kan stadens olfika delar fogas samman. Göta älv och vattnet ger ka-

raktär  åt  Älvstaden.  Sjöfart  och  hamnverksamhet  ger  området  en  särprägel 

samtfidfigt som området vfisar upp Göteborgs hfistorfia.66 

                                                

62 Göteborgs stad, Stadstrfiennal, 2015 
63 Intervju med Björn Sfiesjö 
64 Göteborgs stad, Vfisfion Älvstaden, 2012 
65 Ibfid. sfid. 8 
66 Göteborgs stad, Vfisfion Älvstaden, 2012, sfid. 9 
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Vfisfion Älvstaden kommer att stanna vfid en vfisfion om den finte går från vfis-

fion tfill handlfing. Det är där som det kommunala bolaget Älvstrandens Ut-

vecklfings AB kommer fin fi bfilden. Vfid besöket hos Lena Andersson, VD för 

Älvstranden  Utvecklfing  AB  berättar  hon  om  sfitt  uppdrag  som  bygger  på 

Vfisfion Älvstaden och som ffinns fastställt fi ägardfirektfivet för det kommunala 

bolaget  Älvstranden  Utvecklfing  AB.  Det  är  ett  gfigantfiskt  projekt  att  för-

dubbla finnerstadsmfiljön med dubbelt så många finnevånare. Lfika stort som 

ett  nytt  Halmstad  med  70 000  finnevånare.  Hon  betonar  att  det  finte  ffinns 

några färdfiga lösnfingar. Hela fidén med Älvstaden är att det är en testarena. 

Hon  pekar  också  på  betydelsen  av  finnovatfioner  som  ElectrfiCfity för  att 

skapa  fordon  som  är  såväl  klfimatsmarta  som  bullerfrfia  och  som  är  anpas-

sade för urbana mfiljöer.  Älvstaden sträcker sfig på båda sfidor om Älvfinlop-

pet från Lfindholmen, Frfihamnen, upp tfill Gullbergsvass.  

 

Det  ffinns  ett  konkret  ägardfirektfiv  för  bolaget  som  precfiserar  bolagets  än-

damål och uppdrag67.  

 

Kommunala  ändamålet:  Kommunens  ändamål  med  sfitt  ägande  av  bolaget 

är  att  främja  den  långsfiktfiga  stadsutvecklfingen  krfing  Göta  Älv  genom  för-

verklfigande av Vfisfionen Älvstaden.  

 

Bolagets uppdrag: Bolaget ska förvalta, uppföra, förvärva och avyttra fastfig-

heter fi syfte att uppfylla vfisfion Älvstaden. Bolaget ska vara en aktör fi förverk-

lfigandet  av  Vfisfionen  Älvstaden.  Bolaget  ska  kunna  ta  rfisker  och  verka  dels 

som ett utvecklfingsbolag dels som byggherre.68 

 

Ägardfirektfivet  ger  också  finrfiktnfing  för  hållbarhetsarbetet,  samverkan  och 

markanvfisnfing. 

 

I  Älvstranden  Utvecklfing  årsredovfisnfing  2104  framgår  att  Älvstaden  ska 

göra Göteborg synlfig för världen och användas som testarena för finnovatfiv 

stadsutvecklfing.69 Det har tfill och med utvecklats en strategfimodell för håll-

bar  statsutvecklfing  fi  bolaget,  Älvstadsmodellen,  som  bygger  på  följande 

grunder:70 

 

                                                

67 Ägardfirektfiv för Älvstranden Utvecklfing AB 
68 Ibfid. 
69 Älvstranden Utvecklfing ÅR, 2014 
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Helhetssyn – alla delar är beroende av varandra. Statsutvecklfing 

handlar om prfiorfiterfing och kompromfisser och för-

väntnfingar på en vfiss plats bör lfigga tfill grund för dfia-

log och samarbete. 

Lärande  –  vfi ska använda oss av bästa tfillgänglfiga kunskap fi pfi-

lotprojekt, pröva nya lösnfingar och metoder och föra 

tfillbaka för att lära av egna och andras erfarenheter.   

Samarbete –  gränsöverskrfidande samarbete med mod, mandat och 

tfillfit som grund, som bfidrar tfill vfidgad syn på plane-

rfing och statsutvecklfing. 

Delaktfighet – ökar förståelsen för staden, ger bättre lösnfingar och 

stärker förmågan att samarbeta.  

Ledarskap  –  tydlfigt ledarskap med tydlfiga roller och förmåga att 

staka ut och kommunficera rfiktnfing för stadsutveckl-

fingen med utgångspunkt fi vfisfionen och strategfierna.71  

 

Hållbarhetsarbetet  fi  tre  dfimensfioner  har  också  utvecklats  och  resulterat  fi 

sju prfiorfiterade områden: 

 

Mötesplatser: Offentlfiga platser och rum som skapar gränsöverskrfi-

dande möten; 

Socfialt blandade boende: Så många samhällsgrupper som möjlfigt ska 

ha möjlfighet att bo fi Älvstaden; 

Blandnfing av mångfald av verksamheter: Den täta blandstaden ska 

präglas av bredd och varfiatfion av verksamheter och aktörer; 

Mfiljöanpassade transporter och mobfilfitet: En hälsosam stadsmfiljö 

planeras för mfinfimerade transportbehov; 

Hållbar energfianvändnfing globalt och lokalt: Energfibehoven fi stads-

delar vfi utvecklar och fastfigheter vfi äger ska vara så små som möjlfigt; 

Nyttfiggöra ekosystemtjänster: Växtlfighet och vatten som resurser för 

stadsmfiljöns hälsa, bfiologfiska mångfald och klfimatmässfiga robusthet; 

Slutna kretslopp och smartare resursanvändnfing: Stadsmfiljön ska 

formas ur ett lfivscykelperspektfiv med användarvänlfig avfallshanterfing 

och materfial-effektfivare byggverksamhet.72 

                                                

71 Älvstranden Utvecklfing ÅR, 2014 
72 Ibfid. sfid. 9 och Älvstranden utvecklfing hållbarhetsredovfisnfing 2013 
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Av  årsredovfisnfingen  för  Älvstranden  2014  framgår  att  stora  förändrfingar 

har gjorts på grund av ett nytt ägardfirektfiv och krfitfik från bolagets revfiso-

rer.  Tre  stora  förändrfingar  har  gjorts  fi  utvecklfingsbolaget:  Göteborg  Stads 

fastfighetskontor  är  bolaget  främsta  samarbetspartner  och  alla  markanvfis-

nfingar ska samordnas med Fastfighetskontoret; bolaget ska finte bygga något 

som någon annan vfill bygga; och bolaget ska finte äga någon fastfighet som 

finte är strategfisk vfiktfig för att nå Vfisfion Älvstaden.73 Den första markanvfis-

nfingen enlfigt fidén om socfialt blandat boende är gjord fi Frfihamnen och ett 

mycket stort fintresse fanns från marknaden.74  

 

En första finbjudan tfill markanvfisnfing för Etapp 1 gfick ut den 8 september. 

Den  utgfick  från  det  gemensamma  arbete  som  gjorts  tfillsammans  med  Fas-

tfighetskontoret krfing markansvfisnfingsprocessen och själva finbjudan gfick ut 

vfia  stadens  gemensamma  portal.  Täthet,  varfiatfion,  finnovatfion  och  samar-

betsförmåga var frågor som lyftes – men framför allt ett socfialt blandat bo-

ende där en målbfild för detta fanns precfiserad.75 

 

I boken Den urbana fronten: En dokumentatfion av makten över staden76 

ges en motbfild och krfitfik tfill vfisfion Älvstaden. I boken granskas och doku-

menteras  omvandlfingen  av  en  stadsdel  på  Hfisfingen,  Kvfillebäcken,  fi  Göte-

borg och som är del av Norra Älvstranden. Det är, enlfigt författarna, en be-

rättelse  om  en  stadsutvecklfing  som  gynnar  vfissa  grupper  på  bekostnad  av 

andra; en berättelse om hur ett tfidfigare findustrfiområde  – befolkat av små 

verksamheter,  butfiker  och  förenfingar  –  utplånas  och  omvandlas  tfill  ett 

skyltfönster för hållbar stadsutvecklfing. En berättelse om hur en vardaglfig 

plats förvandlas tfill en urban front – en gräns där en stad ska växa fram tfill 

varje prfis.77  Författarna fintroducerar ett begrepp: gentrfiffierfing som de de-

ffinfierar  som  återfinvesterfing  av  kapfital  fi  den  centrala  staden,  utformad  för 

att ge rum åt en mer välbeställd klass av männfiskor än den som för tfillfället 

bebor eller använder området. För att förstå krfitfiken från författarna åter-

ges bokens slutredovfisnfing av urbana fronter. 

 

Urbana fronter är resultatet av en polfitfisk och ekonomfisk styrnfing. Utveckl-

fingen och exploaterfingen av dessa bör förstås som ett resultat av globala för-

ändrfingsprocesser  finbäddade  fi  en  lokal  polfitfisk  regfim.  Fronter,  som  den  fi 

                                                

73 Älvstranden utvecklfing ÅR 2014, sfid. 3 
74 Ibfid. 
75 Älvstranden utvecklfing ÅR 2014, sfid. 13 
76 Despotovfić och Thörn, 2015 
77 Ibfid  
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Kvfillebäcken,  är  hfistorfiska  konstruktfioner  som  vfid  en  specfiffik  tfidpunkt 

skapar polfitfiska och ekonomfiska förutsättnfingar för exploaterfing. Om gentrfi-

ffierfing ska ske krävs samordnfing av starka aktörer som aktfivt samarbetar för 

att  höja  fastfighetsvärdena.  Gentrfiffierfing  kan  förhfindras  genom  en  mer  de-

mokratfiskt  styrd  stadsutvecklfing  där  staden  ses  som  en  kollektfiv  resurs  för 

alla dess finvånare.78 

 

RegfionCfity 

RegfionCfity är vfisfionen om en mötesplats fi den växande Göteborgsregfionen. 

Jernhusen drfiver ett aktfivt utvecklfingsarbete krfing statfionsområdet fi Göte-

borg  finfitfierat  av  nya  möjlfigheter  med Västlänken. Centralstatfionsområdet 

är  hjärtat  fi  regfionens  kärna  och  fi  Västsverfiges  kollektfivtraffik.  Platsen  har 

dessutom en nyckelroll, fi att länka samman stadens gamla och nya stadsde-

lar fi Älvstaden. Det lfigger fi Jernhusens uppdrag att utvecklade större stat-

fionsområdena  fi  Sverfige.  Det  har  varfit  ett  utvecklfingsarbete  under  5  år  för 

att  skapa  fidén  med  RegfionCfity.  Idéutvecklfingen  har  skett  fi  samklang  med 

vfisfion  Älvstaden.  Det  var  dock  först  fi  och  med Västlänken  och  Västsenska 

paketet som det blfir möjlfigt att frfigöra ytor krfing Göteborgs statfionsområde 

som möjlfiggör fidén krfing RegfionCfity.79 

 

Västlänken kommer att knyta Borås, Trollhättan och Varberg närmare Göte-

borg och förkorta restfider så att en mer sammanhängande arbetsmarknads-

regfion  skapas.  …  Mfitt  fi  regfionen  och  Göteborg lfigger Centralenområdet, en 

bärande  del  av  Göteborgs  stora  stadsutvecklfingsprojekt, Älvstaden.  Här 

ffinns en vfisfion att låta finnerstaden växa längs med älven. Det handlar både 

om en fintegrerfing av staden Göteborg och regfionen. Barrfiärer ska rfivas och 

finnerstaden ska förtätas. Ambfitfionen är att skapa en tät blandstad, vfilket ge-

nererar  såväl  mänsklfiga  möten  som  ekonomfisk  drfivkraft.  Mfitt  fi  Centralen-

området  lfigger  RegfionCfity.  Här  möts  regfionen  och  Göteborg,  de  gamla  och 

nya  statsdelarna  fi  Älvstaden.  … Nya  länkar  och  flöden  uppstår  fi  och  med 

Västlänkens statfioner och nya Hfisfingsbron. Bangårdsvfiadukten kommer att 

spänna över Centralstatfions spårområde och länka Gullbergsvass tfill Stamp-

enområdet. … En sammanhållen famfilj av torn kommer att markera Regfion-

Cfity fi Göteborgs sfilhuett. Som ett nytt landmärke kommer de att finbjuda tfill 

att lyfta blficken och perspektfivet.80  

 

                                                

78 Despotovfić och Thörn, 2015, sfid. 247 
79 Intervju Urban Hammarlund, Jernhusen, maj 2015 
80 Jernhusen, Regfion Cfity Göteborgs centralstatfionsområde, junfi 2014 
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ElectrfiCfity 

ElectrfiCfity  är  en  elbusslfinje  där  bussen  tar  dfig  tyst  och  avgasfrfitt  mellan 

Johanneberg  Scfience  park  och  Lfindholmen  Scfience  park.  Så  står det  på 

Västtraffiks hemsfida. Den nya elbussen är en vfiktfig del fi utvecklfingen av vfis-

fion Älvstaden. 

 

Inom projektet ElectrfiCfity samarbetar findustrfi, forsknfing och samhälle för 

att utveckla och testa nya lösnfingar för morgondagens hållbara och finnova-

tfiva  kollektfivtraffik.  Elbusslfinjen  har  lfinjenumret  55  och  fingår  fi  Västtraffiks 

vanlfiga lfinjenät. 

 

Lfinje 55 körs av elbussar och laddhybrfider. Elbussarna drfivs enbart med el 

och  laddhybrfiderna  drfivs  med  el  men  har  även  möjlfighet  att  drfivas  med 

förnybar dfiesel (HVO). Bussarna laddar vfid ändhållplatserna Sven Hultfins 

plats  och  Teknfikgatan.  Fördelarna  med  elbussar  är  bland  annat  att  de  är 

extremt energfieffektfiva och nästan helt tysta. Det gör att de kan köra fi om-

råden  som  vanlfiga  bussar  finte  kan.  Buller  är  fidag  ett  problem  som  många 

städer vfill få bukt med. 

 

Genom  ElectrfiCfity  tar  Västtraffik  ett  stort  klfiv  framåt  för  att  drfiva  på  ut-

vecklfingen mot en mer hållbar och tfillgänglfig kollektfivtraffik och stadskärna. 

Det är även en del fi Västtraffiks långsfiktfiga arbete mot att 95 procent av per-

sontraffiken år 2025 ska drfivas med förnybar energfi.81 

 

 

Göteborg en delad stad – utmanfing för socfial hållbarhet   

Göteborgs  stad  har  startat  upp  ett  systematfiskt  utvecklfingsprogram  krfing 

socfial hållbarhet som fått namnet S2020. Det står för socfial hållbar utveckl-

fing år 2020 och är ett uppdrag tfill alla förvaltnfingar och bolag finom Göte-

borgs  Stad.  S2020  är  också  namnet  på  den  strategfiska  arbetsgrupp  finom 

Socfial  resursförvaltnfing  som  fungerar  som  stödfunktfion  fi  stadens  arbete 

med socfial hållbarhet. Syftet med uppdraget S2020 är att se tfill att socfiala 

frågor  tas  på  allvar  fi  kommunal  planerfing  på  samma  sätt  som  frågor  om 

ekonomfi  och  ekologfi.  Att  motverka  segregatfion  fingår  som  en  vfiktfig  del  fi 

arbete och det ska ske fi samspel mellan de tre dfimensfionerna – den socfiala, 

den  ekonomfiska  och  den  ekologfiska.  Socfial  resursförvaltfing  har  kommfit 

                                                

81 Västtraffiks hemsfida  
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med  en  första  skrfift  om  hur  staden  kan  blfi  socfialt  hållbar: På  väg  mot  ett 

Göteborg för alla – Om mfinskade skfillnaders betydelse för socfial hållbar-

het  och  god  folkhälsa.82  Socfial  resursnämnd  har  2014  blfivfit  processägare 

tfill tre mål fi budgeten för 2014:83 

 

• Öka förutsättnfingarna tfill goda lfivschanser för alla göteborgare och 

därmed utjämna dagens skfillnader.  

• Skfillnader fi hälsa mellan socfioekonomfiska grupper och delar av Gö-

teborg ska mfinska. 

• Tfidfigt förebyggande och rehabfilfiterande finsatser ska öka när det 

gäller barn och unga samt vuxna med mfissbruksproblem. 

 

Det  socfiala  hållbarhetsperspektfivet  håller  på  att  få  en  mer  framträdande 

plats finom Göteborgs stad. 

 

Hfittfills  så  har  det  ekonomfiska  perspektfivet  fått  stå  fi  förgrunden  som  norm 

för  hur  vfi  sett  på  vad  ett  framgångsrfikt  samhälle  är.  BNP  (Bruttonatfional-

produkten) har varfit det sätt som vfi tfidfigare har mätt framgång på. Idag på-

går en omvärderfing och vfi ser det som en del av processägarskapet att få tfill 

stånd en perspektfivförskjutnfing och komplettera de ekonomfiska måtten med 

andra mått där alla tre dfimensfionerna av hållbarhet får samma tyngd. Detta 

är  också  en  av  rekommendatfionerna  från  Sverfiges  Kommuner  och  Lands-

tfing: att formulera findfikatorer för socfial hållbarhet.84 

 

Göteborgs  stad  är  också  del  fi  ett  forsknfingsprojekt  Dela[d]  Stad  (Dfivfided 

Cfity). Det är tre arkfitektforskare Dr Ann Legeby från KTH, Stockholm och 

docent  Meta  Berghauser  Pont  och  professor  Lars  Marcus  från  Chalmers 

som är engagerade fi projektet. Detta forsknfingsprojekt syftar tfill att konkre-

tfisera  och  operatfionalfisera  stadsbyggnadsforsknfing  just  fi  Göteborg  och  att 

bygga  broar  mellan  forsknfing  och  praktfik.  Uppdraget  är  finfitfierat  genom 

behov uttryckt av Göteborgs stad. Arkfitekturskolan KTH tfillsammans med 

representanter  från  Boverket,  Göteborgs  Stad  och  Mfistra  Urban  Futures 

avser att pröva metodfiker och förhållnfingssätt fi studfier fi de fyra stadsdelar 

som omfattas av arbetet med Urban Utvecklfing: Norra Bfiskopsgården som 

byggdes  1956–1963,  Bergsjön  1965–1972,  Hjälbo  1967–1969,  Gårdsten 

1969–1972.  De  tre  sfistnämnda  är  del  av  mfiljonprogrammet  som  pågfick  fi 

Sverfige 1965–1974.  Dessa  fyra  områden  jämförs  med  tre  referensområden 

                                                

82 Göteborgs stad, 2013, skrfift från socfial resursförvaltnfing   
83 Ibfid. sfid. 3 
84 Göteborgs stad, 2013, skrfift från socfial resursförvaltnfing, sfid. 4 
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Högsbytorp, Kyrkbyn och Björkekärr som uppbyggnadsmässfigt har många 

lfikheter  med  de  fyra  ursprungsstudfieområdena  men  socfioekonomfiskt  har 

dessa tre referensområdena en starkare posfitfion.  

 

Den  första  artfikeln  presenterades  på  en  forskarkonferens  under  2014.  Det 

koncentrerade  sfig  mycket  krfing  att  pröva  metodfiker  för  socfial  hållbarhet. 

En prelfimfinär slutreflektfion var: 

 

Offentlfiga rum fi dessa områden är fidentfiffierade som vfiktfiga områden för so-

cfiala processer som fi det långa loppet kanske motverkar segregerfing fi städer 

och är därför fidentfiffierade som nyckelkomponenter finom arkfitekturområdet. 

Denna saknade länk kan resultera fi en mfindre socfialt hållbar stad och är av 

större  betydelse  fi  områden  med  mfindre  resurser  än  fi  resursstarkare  områ-

den.85  

 

Under 2015 har metodfikerna utvecklats ytterlfigare och en ny artfikel presen-

terades  vfid  10th  Internatfional  Space  Syntax  Symposfium  fi  London  fi  junfi 

2015 under rubrfiken Streets for co-presence? Mappfing potentfials. Vår am-

bfitfion  var  att  fi  förenklad  form  återge  några  av  de  utmanfingar  krfing  socfial 

hållbarhet  eller  brfist  på  den  som  artfikeln  återger  från  de  stadsdelar  som 

undersökts  fi  Göteborg.  I  dfialektfiken  mellan  reducerfing  och  problematfise-

rfing så blev finte resultatet fullgott för att ge artfikeln full rättvfisa. Vfi har där-

för valt att använda oss av en artfikel från en av forskarna fi projektet Tekno-

logfie doktor Ann Legeby som är knuten tfill Arkfitektskolan KTH, Stockholm, 

där  hon  refererar  tfill  forsknfingsprojektet  Dela[d]  Stad  för  att  ge  en  tolk-

nfingsram för artfikeln för att ge den full rättvfisa. Legeby är en av de sju fors-

kare/  experter  som  kommfit  med  sju  perspektfiv  på  hållbar  utvecklfing  som 

Tfillväxt  och  regfionförvaltnfingen  fi  Stockholm  beställt.  Hennes  bfidrag  heter 

Stadsbyggande  och  socfiala  processer –  Hur  stadsbyggandet  kan  främja 

socfial hållbarhet86. Med hjälp av hennes artfikel försöker vfi förstå Göteborg 

som en delad stad. Hennes bfidrag kan även förstås för Stockholm, Malmö 

och andra städer som brottas med socfioekonomfiskt ojämlfika områden. För 

att kunna ta sfig bättre an den socfiala hållbarhetsfrågan från ett stadsbygg-

nadsperspektfiv  krävs  en  precfiserfing  av  stadsrummets  roll  och  förstå  hur 

resurser, både materfiella och mänsklfiga, dfistrfibueras fi staden och tfillgäng-

lfiggörs vfia det offentlfiga rummet. Det offentlfiga rummet är en vfiktfig arena 

för olfika socfiala processer och nätverksbyggande, enlfigt Legeby. Hon fintro-

ducerar begreppet samtfidfigtvarande (co-presence) vfilket betyder att vfi som 
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männfiskor  delar  det  offentlfiga  rummet  där  socfiala  teorfier  förklarar  varför 

ett samtfidfigtvarande har stor betydelse för vårt samhälle medan stadsbygg-

nadsteorfier  kan  förklara  och  beskrfiva  var  det  är  mest  trolfigt  att  vfi  ffinner 

koncentratfioner  av  genomströmnfing  och  samnärvaro  fi  det  offentlfiga  rum-

met som ett resultat av hur vfi bygger.87 I slutet av sfin framställan pekar hon 

på  ett  antal  stadsmfiljöutmanfingar  som  en  delad  stad  kan  stå  finför  för  att 

kunna verka för socfial hållbarhet:88 

 

• Varje förändrfing räknas. Staden och regfionen förändras kontfinu-

erlfigt och därmed förändras också den rumslfiga potentfialen. Läget 

påverkas av allt som händer fi ett område men också av det som 

händer fi en stads- eller regfionkontext. Det har stor betydelse att så-

väl stora som små förändrfingar utformas så att de socfiala aspekter-

na beaktas och hanteras. 

• Platser formas av sfin omgfivnfing. För att förändra eller utveckla 

den byggda mfiljön på en specfiffik plats räcker det sällan med lokala 

åtgärder. Inom space syntax-forsknfingen brukar det framhållas att 

det finte är torgen som gör staden, utan staden som gör torgen 

• Balans mellan närhet och avskfildhet. För att åstadkomma en sam-

manhängande stad eller regfion, sett ur den byggda mfiljöns perspek-

tfiv, behövs ett nätverk av stadsrum med hög centralfitet som har 

förmågan att koppla stadens eller regfionens olfika delar.  

• Bygg fihop staden. Som ett mantra återkommer detta fi planer och 

polficydokument men att koppla stadsdelar eller kommuner tfill 

varandra är finte det svåra fi kråksången. Problemet är snarare var 

och hur det görs för att det ska få avsedd effekt, nämlfigen att möj-

lfiggöra och underlätta rörelse och utbyte mellan finvånare fi olfika 

stadsdelar, städer och fi regfionen som på sfikt kan mfinska problem 

som är relaterade tfill segregatfion och utanförskap. 

• Admfinfistratfiva gränser som hfinder. Om man ser på staden eller 

regfionen som ett system där de olfika delarna är ömsesfidfigt bero-

ende och avhängfiga av varandra kan admfinfistratfiva gränsfindel-

nfingar utgöra ett hfinder, tfill exempel kommungränser eller stads-

delsgränser.  

• Expansfivt bostadsbyggande. I regfionen konstateras bostadsbrfist 

och ett mer expansfivt bostadsbyggande förespråkas. En av utma-

nfingarna med detta är att se det kommande expansfiva byggandet av 

bostäder som en stadsbyggnadsuppgfift snarare än en bostadsbygg-

nadsuppgfift. I tfider av tydlfig bostadsbrfist ffinns det en rfisk att hur 

och var det byggs blfir mfindre vfiktfigt än att det byggs. Många av reg-

fionens ensartade bostadsområden har vfisat sfig utgöra ett klent stöd 

                                                

87Legeby, 2015, sfid. 34-36 
88 Ibfid. sfid. 38-39 
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för dess finvånare fi kärvare tfider och kan svårlfigen kallas socfialt 

hållbara. 

• Stadsbyggande och rättvfis resursfördelnfing. Stadsbyggandet utgör 

en ytterst konkret form av fördelnfingspolfitfik och stadsstrukturer 

och planmönster lägger fast ett landskap av samhällelfiga resurser 

för mycket lång tfid. Således ffinns alla möjlfigheter att påverka hur 

lfivschanser ska komma att se ut och förändras på olfika håll fi reg-

fionen och därmed skapa mer jämlfika lfivsvfillkor. 

• Prfimära kontra sekundära nyttor. De prfimära nyttorna har varfit 

tydlfiga fi de allra flesta stadsbyggnadsmodeller fi modern tfid. De se-

kundära nyttorna har dock finte uppmärksammats fi samma ut-

sträcknfing, utan de har snarare tagfits för gfivna. Men vfilka sekun-

dära nyttor som kan uppstå eller som är trolfigt att de uppstår beror 

fi hög utsträcknfing på rummets konffiguratfion, dess konstfituerfing 

och vfilka socfiala finteraktfionsmöjlfigheter som en vfiss utformnfing 

ger upphov tfill. För stärkt hållbarhet och ökad resfilfiens räcker det 

finte att tfillfredsställa enbart prfimära nyttor, utan även många se-

kundära nyttor har största betydelse. 

Nu  tfillbaka  tfill  artfikeln Streets  for  co-presence?  Mappfing  potentfials som 

avser  Göteborg.  Det  är  olfika  aspekter  på  lfivsbetfingelser  för  tfillgänglfighet 

som  analyserats.  De  fyra  undersökta  stadsdelarna  har  finfluerats  av  de  rå-

dande  stadsbyggandsfidealen  fi  Sverfige  under  mfiljonprogramsepoken  på  

sextfio-sjutfiotalet med separata enklaver av flerfamfiljbostäder, traffiksystem 

som är helt uppdelad där gång och cykel är helt separerade från vägar av-

sedda  för  bfiltraffik.  Resultaten  krfing streets  for  co-presence? är  uppdelade 

krfing fyra olfika perspektfiv: 

 

• Tfillgänglfighet tfill stadsmfiljöresurser: De olfika stadsdelarna vfisar på stora 

olfikheter. Alla stadsdelar vfisar på brfister tfill ett stort utbud av stadsmfiljöre-

surser. De största tfillgångarna tfill stadsmfiljöresurser ffinns fi Hjällbo, Kyrk-

byn och Högsbytorp där de två sfistnämnda tfillhör referensområdena. 

• Konffiguratfiva  underskott  mellan  stadsdelen  och  staden:  Det  ffinns  två 

stadsdelar som har ett fintegrerat gränssnfitt med stadens stadskärna. Det är 

Kyrkbyn och Högsbytorp som båda tfillhör referensområdena. De flesta av 

de undersökta offentlfiga stadsrummen var fintegrerade med den lokala kon-

texten men dessa stadsrum är finte mer utvecklade än det omgfivande om-

rådet.  

• Tfillgänglfighet  tfill  arbetsplatser:  Bergsjön  är  den  stadsdel  som  vfisar  på 

mfinst  tfillgänglfighet  tfill  arbetsplatser  såväl  fi  den  lokala  mfiljön  som  på  dfi-

stans där såväl tfillgång tfill kollektfivtraffik för att ta sfig tfill stadens centrala 

delar är sämst och där den lokala arbetslösheten är störst. De tre referens-

områdena har en mycket mer gynnsam sfituatfion fi detta avseende.  
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• Intensfitet  och  sammansättnfing  av  samnärvaro  fi  det  offentlfiga  rummet 

mellan lokalbefolknfing och ficke boende fi området: Undersöknfingen vfisar 

på att det finte är så mycket av förflyttnfing utanför närområdet.  

 

En  slutsats  är  att  stadsrummets  utformnfing  spelar  en  krfitfisk  roll  för  hur 

lfivsmfiljön utvecklas lokalt med grannskapet och hur det stödjer utbytet med 

den övrfiga staden.89 

 

 

Målbfild för Göteborg, Mölndal, Partfille 2035  

Arbetet har startat med att ta fram en ny målbfild för hur kollektfivtraffiken 

ska  utvecklas  fi  den  sammanhängande  tätortstraffiken  fi  Göteborg,  Mölndal 

och  Partfille.  Vfid  fintervju  med  Traffiksekretarfiatet  på  VGR  och  Traffikkon-

toret Göteborgs Stad fi februarfi 2014 framkom att det fanns behov av en ge-

mensam  målbfild  för  stadstraffikens  stomnät  fi  Göteborg,  Mölndal  och  Par-

tfille. Målbfilden som togs fram finom ramen för K2020 sträcker sfig fram tfill 

2025.  Det  krävs  ett  kapacfitetsstarkt  stomnät  som  kan  matcha  en  ökad  be-

folknfing och ökade resandeströmmar fi Göteborgsområdet. 

 

Det  ffinns  flera  skäl  för  varför  det  behövs  en  ny  målbfild. Befolknfingen  och 

resandet ökar och förväntas öka ännu mer fi framtfiden90. 

 

Under de senaste åren har resandet fi stadstraffiken ökat kraftfigt. Bara under 

2013  ökandet  resandet  med  8  procent.  Orsaken  tfill  att  resandet  ökar  är  en 

mer attraktfiv kollektfivtraffik fi form av bättre utbud, kortare restfider och ökad 

punktlfighet. I samband med finförande av trängselskatten blev kollektfivtraffi-

ken också mer konkurrenskraftfig jämfört med bfilen, vfilket är ytterlfigare en 

förklarfing. 

 

En annan orsak är att varje år kommer fler finvånare tfill Göteborg, Mölndal 

och Partfille. Planerna är att befolknfingen ska öka fi allt snabbare takt och att 

det år 2035 ska ffinnas plats för ytterlfigare cfirka 170 000 nya finvånare att bo fi 

området.  Detta  ställer  nya  och  ökade  krav  på  kollektfivtraffiken  fi  form  av 

högre kapacfitet.91 

 

Regfionförstorfing ger fler resenärer och ställer nya krav: 

                                                

89 Legeby et al., 2015  
90 Informatfion från VGRs hemsfida: Kollektfivtraffik från dokumentet Målbfild 2035 för stadstraffikens 

stomnät fi Göteborg, Mölndal och Partfille 
91 Ibfid. 
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Ett  prfiorfiterat  mål  fi  arbetet  med  att  uppnå  en  konkurrenskraftfig  regfion 

handlar om att bfinda fihop Västra Götalandsregfionen olfika arbetsmarknader 

med fokus på de fyra noderna (Göteborg, Borås, Skövde och Tvåstad/ Udde-

valla). 

 

För att finte regfionförstorfingen ska påverka mfiljön negatfivt är det avgörande 

att de nya resorna tfill största delen sker med kollektfiva färdmedel. I målbfild 

för  Tåg  2035  skfisserades  därför  en  kraftfig  utbyggd  tågtraffik  där  Göteborg, 

med  krfinglfiggande  statfioner,  blfir  ett  tydlfigt  nav.  Västsvenska  paketet  med 

Västlänkens nya statfioner förstärker ytterlfigare. Det finnebär att det kommer 

blfi fler resenärer som reser tfill och från området. 

 

För att det ska vara attraktfivt att ta tåget behöver det också ffinnas goda för-

bfindelser tfill och från statfionerna. Här blfir stadstraffikens utformnfing och at-

traktfivfitet avgörande för utvecklfingen fi hela Västra Götaland.92 

 

Ytterlfigare skäl handlar om klfimatet och attraktfiva städer. En arbetsgrupp 

har  bfildads  med  representanter  från  VGR,  Göteborgs  stad,  Traffikverket 

samt Mölndals och Partfille kommuner för att ta fram denna nya målbfild. Av 

projektdfirektfivet framgår mål och syfte. 

 

Syftet med projektet är att ta fram en gemensam målbfild för stadstraffikens 

stomnät  fi  Göteborgs,  Mölndals  och  Partfilles  sammanhängande  tätortsom-

råde. Målbfilden utgår från förväntat resandebehov år 2035 och synkas med 

K2020,  Västsvenska  paketet,  det  regfionala  traffikförsörjnfingsprogrammet, 

utbyggnadsplanerfing, Översfiktsplaner (gällande och pågående arbeten), tra-

ffikstrategfier mm. Målbfilden kommer att utgöra underlag för kommande re-

vfiderfing  av  det  regfionala  traffikförsörjnfingsprogrammet,  där  stadstraffiken 

sätts fin fi ett helhetsperspektfiv för Västra Götaland. Den blfir också ett vfiktfigt 

underlag  för  finfrastrukturplanerfing  och  kommunernas  fortsatta  samhälls- 

och bebyggelseplanerfing.93 

 

VGR  genomförde  under  hösten  2014  en  dfigfital  medborgardfialog  samt  fo-

kusgrupper,  om  vfiktfiga  strategfiska  kollektfivtraffikfrågor.  Resultatet  är  ett 

underlag  för  revfiderfingen  av  det  regfionala  traffikförsörjnfingsprogrammet. 

Det  arbetet  har fortsatt  under  hösten  och  vfintern  2015  och  handlar  om 

stadstraffikens stomnät Göteborg, Mölndal och Partfille. Namnet på dfialogen 

är Next Stop 2035 och finnehåller omkrfing 30 fokusgrupper, dfialogtfillfällen 

med  polfitfiker  och  tjänstemän  samt  en  webbenkät. Från  webbplatsen  Next 

                                                

92 VGRs hemsfida Målbfild 2035 för stadstraffikens stomnät fi Göteborg, Mölndal och Partfille 
93 VGR, Målbfild 2035 för stadstraffikens stomnät fi Göteborg, Mölndal och Partfille, projektdfirektfiv 
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Stop 2035 uppmanas alla att delta fi denna medborgardfialog under devfisen: 

Var med och forma morgondagens kollektfivtraffik! 

 

Ytterlfigare  ett  nytt  projekt  är  att  Traffikkontoret  fi  Göteborgs  kommun  har 

sedan  våren  2013  ett  uppdrag  finom  ramen  för  planerfingen  av  Göteborgs 

400 års jubfileum att undersöka förutsättnfingar för att bygga lfinbanor fi Gö-

teborg som ett nytt finslag fi stadsbfilden. Från och med hösten 2015 har Tra-

ffikkontoret  tagfit  steget  och  bedrfiver  arbetet  som  ett  genomförandeprojekt 

under namnet Etablera lfinbanor fi Göteborg.94 Det är ännu finte avgjort om 

lfinbanor fi Göteborg är att betrakta som en del av kollektfivtraffiken eller som 

en del av finfrastrukturen för gående och cyklfister. Om det betraktas som det 

förstnämnda är det fi så fall det första tfillskottet av ett nytt färdmedelsslag 

finom  svensk  kollektfivtraffik  sedan  man  öppnade  tunnelbana  fi  Stockholm 

1933. Inom lfinbaneprojektet pågår just nu en bred affärsmodellstudfie. Stu-

dfien  delffinansfieras  av  Västra  Götalandsregfionen  och  Västtraffik.  Det  ffinns 

fyra eller fem huvudscenarfier med olfika huvudmän (den aktör som kunden 

möter) och att varje scenarfio dessutom kan ha flera olfika varfianter för hur 

man  löser  ffinansfierfing,  lfikvfidfitet,  byggnatfion,  drfift  och  sfidoverksamheter. 

Traffikkontorets  målsättnfing  med  affärsmodellstudfien  är  att  hfitta  en  kom-

bfinatfion  av  huvudmannaskap  och  undervarfianter  som  leder  tfill  maxfimal 

nytta  för  resenärskollektfivet  genom  en  mfinfimerfing  av  kostnaderna  för  det 

lokala och regfionala skattekollektfivet. Det är tre lfinjesträcknfingar som un-

dersöks. 95 

 

• Lfila lfinjebanedel: Wfieselgrenplatsen – Lundby – Lfindholmen 

– Järntorget 

• Gul lfinjebanedel: Backa – Bäckebol – Hjällbo – Kortedala 

• Brun lfinjebanedel: Brunnsbo statfion – Rfingön – Gull-

bergsvass – Svfingeln 

 

Genomförandeprojektet Etablera  lfinbanor  fi  Göteborg ger  underlag  för  en 

ny typ av traffiklösnfing tfill målbfildsarbetet. 

 

Ytterlfigare  ett  projekt  som  ger  finspel  tfill  målbfildsarbetet  och  handlar  om 

kombfinerad  mobfilfitet.  Projektet  bedrfivs  av  Västtraffik.  Kollektfivtraffik-

nämnden satsar fem mfiljoner kronor, för att Västtraffik ska kunna gå vfidare 

fi arbetet med att utveckla en tjänst för kombfinerad mobfilfitet. En tjänst som 

                                                

94 Göteborg stad, traffikkontoret, 2015, Etablera lfinbanor fi Göteborg 
95 Ibfid. 

190



Transformatfiv förändrfing av storstadsregfionen Göteborg 

tfill exempel skulle kunna koppla taxfiresor, bfilpool och cykelpool tfill kollek-

tfivtraffiken. En sådan tjänst har hfittfills bara testats fi projektform - den ffinns 

finte på marknaden. Nästa steg för Västtraffik blfir därför att gå vfidare med en 

så kallad finnovatfionsupphandlfing, för att se om marknaden kan utveckla en 

eller flera leverantörer.  Förhoppnfingen är att en tjänst för kombfinerad mo-

bfilfitet ska kunna underlätta vardagslfivet för den som väljer att ha kollektfiv-

traffik  och  cykel  som  basen  för  sfitt  resande,  men  som  behöver  bfil  fibland. 

Eller för famfiljer som kanske kan klara sfig med en bfil, fistället för två, med 

hjälp av tjänsten.96 

 

I  samband  med  arbetet  med  målbfildsarbetet  har  en  faktasammanställnfing 

om  trender  finom  kollektfivtraffik  gjorts  av  Trfivector  på  uppdrag  av  VGRs 

avdelnfing för kollektfivtraffik och finfrastruktur.97 

 

Från  sammanfattnfingen  av  rapporten  framkommer  följande  trender  som 

kan  ha  bärfing  på  arbetet  med  målbfild  för  stadstraffikens  stomnät  fi  Göte-

borgsområdet 203598 

 

En sammanfattande trend kan sägas vara en satsnfing på tradfitfionella spår-

vägssystem, som har varfit omfattande under de senaste 30 åren fi Europa och 

som är betydlfigt vanlfigare än satsnfingar på stadsbana/tunnelbana eller BRT 

och bussar. I övrfiga delar av världen, där det finte ffinns hfistorfiskt utbyggda 

spårvägssystem  på  samma  sätt,  ffinns  det  en  mer  sprfidd  bfild  av  pågående 

satsnfingar. Inom området buss är den tydlfigaste trenden elektrfiffierfing, som 

drfivs på av att många städer har som mål öka andelen eldrfivna fordon finom 

kollektfivtraffiken. Bussen är dock mycket vfiktfig som en del av en ökande mo-

bfilfitet fi kollektfivtraffiksystemet. Satsnfingar på tunnelbana sker fi flera städer, 

men främst fi större städer, med mer än 1 mfilj. finvånare. Satsnfingar på auto-

matbanor och monorafil ser vfi fi enstaka större städer och för särskfilda ända-

mål främst fi Asfien. 

 

När det gäller mjuka frågor är fintermodalfitet en vfiktfig trend. Att koppla fler 

tjänster  tfill  kollektfivtraffiksystemet  är  ett  exempel  på  hur  ökad  resenärsser-

vfice  kan  kombfineras  med  breddade  finkomstkällor.  Det  sammanhängande 

nätverket  blfir  mer  vfiktfigt,  finnefattande  också  cykel- och  bfilpool  och  parke-

rfingsavgfifter.  Det  sker  också  satsnfingar  på  ökad  realtfidsfinformatfion,  kom-

munfikatfion  vfia  socfiala  medfier  och  mobfila  lösnfingar  för  resandeservfice. 

Smarta  bfiljettsystem  finförs  fi  många  länder  med  bank- eller  mobfilbaserade 

                                                

96 VGR hemsfida, kollektfivtraffik, 2015.12.29 
97 Trfivector rapport 2014, trender kollektfivtraffik 
98 Trfivector rapport 2014, trender kollektfivtraffik, sammanfattnfing 
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kort.  Ffinansfierfingsfrågan  är  också  globalt  uppmärksammad  och  hänger  tfill 

stora delar fihop med det globala fördubblfingsmålet för kollektfivtraffiken. 

 

Inom fordonsområdet är det främst gällande bussar som det sker en omfat-

tande  teknfisk  utvecklfing.  Vfi  ser  många  prov  med  eldrfivna  bussar  där  olfika 

teknfiker prövas. Det är ännu en bfit kvar finnan elbussen är lfika standardfise-

rad  som  dfieselbussen.  Framför  allt  är  det  val  av  laddteknfik  samt  laddlös-

nfingar på depån som fortfarande är öppna frågor. 

 

Det dröjer tfill hösten 2016 finnan beslut tas om Målbfild för Göteborg, Möln-

dal, Partfille 2035. I december 2015 summerades resultatet från medborgar-

dfialogen Next Stop 2035. Den har engagerat fler än 6000 deltagare fi webb-

enkäter,  totalt  300  deltagare  fi  fokusgrupper  och  närmare  1000  personer 

som  passade  på  att  besöka  utställnfingen  på  staden.  På  Västra  Götalands 

webbplats kan vfi läsa:  

 

Vfi  har  fått  fin  värdefulla  synpunkter,  säger  Soffia  Hellberg,  strategfisk  traffik-

planerare på Göteborgs stad. Det deltagarna är mest enfiga om är behovet av 

tvärförbfindels fi de yttre delarna av stadsnätet så att man slfipper fin tfill cent-

rum och vända. Det gäller bland annat Mölndal–Frölunda.  

 

En annan sak som förenar är en tveksamhet finför att ha för många byten un-

der en resa. Deltagarna är också posfitfiva tfill nya traffikerfingskoncept fi form 

av tfill exempel nya snabbussar (så kallad BRT) och högbana.  

 

– Det är fintressant att notera att det finte är så stora skfillnader mellan olfika 

områden  fi  staden.  Åsfikterna  är  fi  huvudsak  de  samma  oavsett  om  du  bor  fi 

Askfim eller Angered, fi Majorna eller fi Mölndal, säger Jörn Engström, utred-

nfingsledare på Västra Götalandsregfionen.  

 

De skfillnader som kan noteras är att äldre männfiskor tenderar att värdesätta 

närhet  tfill  hållplats,  att  män  prfiorfiterar  att  komma  fram  snabbt  samt  att 

kvfinnor föredrar sådant som förenklar resan. Män är också något mer posfi-

tfiva tfill det som uppfattas som helt nya traffikslag.  

 

Jörn  Engström  betonar  att  mycket  av  det  som  framkommer  är  sådant  som 

redan  ffinns  med  fi  planerna  som  tjänstemännen  skfissat  på.  Bland  annat  att 

avlasta Brunnsparken; att man vfill kunna välja mellan snabbare lfinjer med få 

stopp  och  lfinjer  där  det  är  närmare  mellan  hållplatsen;  att  vfi  ska  ha  både 

spårvagnar och bussar etcetera. 

 

I mars 2015 kom remfissutgåvan på målbfildsarbetet som pekar på en mycket 

progressfivt och finnovatfivt förslag för utbyggnad av stadstraffiken. 
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Några finslag fi framtfidens kollektfivtraffik är:  

  

• Lfinbanor som effektfivt överbryggar Göta älv och andra barrfiärer 

• Snabbussar med egna körbanor längs traffikleder och statfionslfik-

nande hållplatser (BRT) – kanske med självkörande elektrfiska for-

don (med bemannfing) 

• Stombuss 2.0 som finnebär en vfidareutvecklfing av dagens stom-

busstraffik 

• Uppsnabbnfing av några spårvägslänkar och kompletterfing med 

några nya 99 

 

Det är en mer robust och kapacfitetstark kollektfivtraffik som föreslås där kol-

lektfivtraffik blfir en transformatfiv kraft för att bygga en levande och hållbar 

stadsmfiljö: 

 

• 75 procent ökad kapacfitet fi kollektfivtraffiksystemet 

• 20–25 procent kortare restfider fi stomnätet 

• 80 000 färre bfilar jämfört med fingen utbyggnad – vfilket motsvarar 

24 000 ton mfindre utsläpp av koldfioxfid, mfinskat buller, med mera. 

• Bättre kopplfing mellan olfika stadsdelar.100 

 

Målbfilden  kommer  att  utgöra  ett  vfiktfigt  underlag  för  Västra  Göta-

landsregfionens  traffikförsörjnfingsprogram,  för  finfrastrukturplanerfing  och 

kommunernas samhälls- och bebyggelseplanerfing. 

 

 

Kollektfivtraffik för en levande och hållbar stad/regfion som del fi trans-

formatfiv förändrfing av storstadsregfionen Göteborg 

Det är flera enskfilda berättelser som speglar pågående transformatfiva pro-

cesser  av  storstadsregfionen  Göteborg.  För  att  kunna  jämföra  de  tre  trans-

formatfiva  processerna  fi  Sverfiges  tre  storstadsområden  använder  vfi  oss  av 

de  fem  finsfikter/utmanfingarna  fi  Enqufist  och  Johnson  (2013)  som  analys- 

och  tolknfingsverktyg  för  vår  jämförelse  som  vfi  började  med  fi  kapfitel  4  för 

Stockholmsregfionen. 

 

 

 

                                                

99 VGR- Målbfild för stadstraffiken fi Göteborg, Mölndal och Partfiell, mars 2016 
100 Ibfid. 
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Frfihet fi resandet för resenären, traffik är männfiskor och gods som rör sfig 

– finte fordon 

Detta  är  särskfilt  tydlfigt  fi  Göteborgs  stads  traffikstrategfi  där  utvecklfing  av 

effektfiva  och  hållbara  resor  samverkar  med  utvecklfing  av  stadsrum  för  att 

utveckla  stadsmfiljöer  där  männfiskor  vfill  bo,  arbeta,  handla,  studera  och 

mötas. 

 

 

Kollektfivtraffik som ett proaktfivt verktyg för att bygga en hållbar 

stad/regfion 

VGRs traffikförsörjnfingsprogram som antogs 2012 speglar en ambfitfionshöj-

nfing med att öka kollektfivtraffikens marknadsandel gentemot bfilen. För att 

kunna  öka  kollektfivtraffikens  konkurrenskraft  gentemot  bfilen  behövs  mer 

spårbunden  traffik.  Det  är  fi  detta  sammanhang  som  Målbfild  tåg  2035  ska 

ses. Denna målbfild håller på att revfideras och uppgraderas ytterlfigare som 

en konsekvens av funktfionsutrednfingen fi Sverfigeförhandlfingen och eventu-

ellt behov av att öppna upp fler tågstatfioner (Pågatågseffekten). Genomfö-

rande av Västsvenska paketet och start av byggande av Västlänken kommer 

att skapa nya förutsättnfingar för ökad spårkapacfitet fi Göteborg men lfigger 

långt  framme  fi  tfid.  Det  samma  gäller  byggande  av  RegfionCfity  som  båda 

kommer att få stor effekt när det väl är genomfört. Det ffinns en stor utma-

nfing  att  hantera  stora  finfrastrukturfinvesterfingar  och  samtfidfigt  genomföra 

Göteborgs  stads  vfisfion  Grön  strategfi  för  en  tät  och  grön  stad,  Strategfi  för 

utbyggnadsplanerfing, Traffikstrategfi för en nära storstad och Vfisfion Älvsta-

den  som  tfillsammans  med  översfiktsplanen  ska  ge  väglednfing  för  att  Göte-

borg  ska  fortsätta  att  utvecklas  tfill  en  nära  storstad.  Samverkansformer 

mellan  Göteborgs  stad,  VGR  och  Traffikverket  ffinns  väl  utvecklat  på  tjäns-

temannanfivå  fi  Göteborgsregfionen  som  en  följd  av  K2020.  Det  gäller  även 

samverkan på den polfitfiska nfivån. Det är tack vare detta som Västsvenska 

paketet  kom  på  plats  så  snabbt.  Det  som  finte  hunnfit  med  fi  denna  snabba 

process är medborgardfialogen. Ett uttryck för detta är brfist på förståelse för 

trängselskatt. Med den ambfitfionshöjnfing som ffinns från Göteborgs stad att 

utveckla  Göteborg  tfill  en  nära  storstad  som  en  motor  fi  en  större  arbets-

marknadsregfion kommer att kräva än mer av samverkan mellan Göteborgs 

stad,  VGR  och  Traffikverket  för  att  ta  tfillvara  de  samlade  resurserna.  Men 

det räcker finte med bara finfrastrukturfinvesterfingar. Det krävs ett utvecklat 

synsätt krfing Göteborgsregfionens utmanfingar. 
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Värderfingsdrfiven kollektfivtraffik drfiver värdeskapande för männfiskor och 

hållbarhet för samhälle 

Traffikstrategfin för Göteborgs stad är mer vfiljestyrd än prognosstyrd. Den är 

väl finbäddad fi en socfial och mfiljömässfig kontext som har att hantera socfi-

ala-,  mfiljömässfiga-  och  mobfilfitetsutmanfingar.  Göteborgs  stads  stadsarkfi-

tekt  talar  om model  change.  Att  bygga  mer  stad  där  kollektfivtraffik,  cykel 

och gång få större prfiorfitet och bryta mönstret: Göteborg som bfilstad. Det 

handlar också om att motverka Göteborg som en delad stad där socfial håll-

barhet får en större uppmärksamhet och där en perspektfivförskjutnfing hål-

ler på att ske från mest fokus på ekonomfisk tfillväxt. Det ffinns såväl fysfiska 

som  socfioekonomfiska  barrfiärer  som  måste  brytas  för  att  motverka  denna 

delnfing  av  staden.  Vfisfion  Älvstaden  är  vfiljestyrd  och  värderfingsdrfiven  och 

får ses som ett proaktfivt verktyg att bygga en tät och grön stad drfiven av en 

god lfivsmfiljö och hållbarhet för männfiskor och samhälle. Även Vfisfion Älv-

staden  har  sfina  krfitfiker.  Närfingslfivet  vfill  finte  att  offentlfiga  aktörer  ska  ta 

över och konkurrera på ficke marknadsmässfiga vfillkor. Det ffinns också krfitfik 

från  andra  hållet.  I  en  transformatfiv  process  trängs  det  gamla  ut  och  får 

lämna plats för det nya. Detta kan ske på bekostnad av vfiktfiga demokratfiska 

värden  och  skapar  en  än  mer  påtaglfig  socfioekonomfisk  ojämlfikhet.  Arbetet 

med Målbfild för Göteborg, Mölndal, Partfille 2035 och finsfikten att hållbart 

resande är mer än kollektfivtraffik har fått en ny dfimensfion fi ett mer syste-

matfiskt  arbete  såväl  från  VGR  som  från  stadens  sfida  krfing  behovet  av  en 

ökad medborgardfialog. 

 

 

Dedfikerade körfält och BRT-system för ökad effektfivfitet och hållbarhet 

Göteborg  är  en  spårvagnsstad  men  det  ffinns  restrfiktfioner  fi  stadsrummet 

hur långa fordon som får plats. Över tfid har krav på hållbara lösnfingar upp-

stått  för  att  finte  skapa  traffikkaos  fi  blandad  traffik  då  regfiontraffik  tfill  Göte-

borg  har  ökat  och  lfika  så marknadsandelen  fi  finnerstadstraffiken.  Detta 

bland annat tfill följd av trängselskatt och parkerfingspolficyer. Målbfild Göte-

borg, Mölndal, Partfille 2035 är en utmanfing att ge prfiorfitet tfill kollektfivtra-

ffik för  att  skapa  en  mer  robust  och  kapacfitetstark  kollektfivtraffik som  kan 

hantera större volymer men samtfidfigt får finte en ökad kollektfivtraffik skapa 

nya  barrfiärer.  Ett  nytt  finslag  fi  stadsmfiljön  är  projektet  Etablera  lfinbanor  fi 

Göteborg och även BRT finspfirerade snabbussar på egna körbanor. Electrfi-

Cfity  är  en  möjlfiggörare  för  morgondagens  fordon.  Att  bygga  en  nära  stor-

stad handlar om hållbart resande där männfiskans mobfilfitet får prfiorfitet. 

 

  

195



 

Tjänstefinnovatfion som utvecklfingsdrfivkraft 

Tjänstefinnovatfion  handlar  naturlfigtvfis  om  teknfikutvecklfing  såväl  på  for-

donssfidan som vad gäller dfigfital teknfik. Men tjänstefinnovatfion handlar fi än 

högre grad om att tänka annorlunda och att vara fi framkant med att hantera 

mänsklfig kunskap med ny teknfik och använda beffintlfig teknfik på nya sätt. 

Det  som  stficker  ut  fi  Göteborg  är  naturlfigtvfis  ElectrfiCfity  men den kommer 

bara att ha full effekt om den är en del av en hållbar stadsmfiljöutvecklfing. 

Det  som  kommer  att  få effekt  är  att  se  socfial  och  mfiljömässfig  hållbarhet 

som möjlfiggörare för att skapa nya affärsmodeller och nya samverkansfor-

mer för att bygga staden. Vfisfion Älvstaden, RegfionCfity, utformnfing av nya 

statfionsmfiljöer (Haga och Korsvägen) finom ramen för Västlänken, Målbfild 

Göteborg,  Mölndal,  Partfille  2035  finklusfive  planer  på  lfinbanesträcknfingar, 

BRT-finspfirerade snabbussar, andra kapacfitetsstarka kollektfivtraffiklösnfing-

ar och tjänsten kombfinerad mobfilfitet kan ha tjänstefinovatfion som drfivkraft 

men  den  måste  vägledas  av  en  vfiljestyrd  vfisfion om att  bygga  en  stad  för 

männfiskor. 
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Kapfitel 6 
Transformatfiv förändrfing av storstadsregfionen 

Malmö – en nulägesbfild av kollektfivtraffikens 

roll fi processen
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Bfild 1. Västra hamnen, Malmö. Foto: Bo-Jacob Enqvfist. 

Bfild 2. Vfisfionsbfild Örtagårdstorget (Rosengårdsstråket). Illustratfion: Tobfias Stark, Malmö 

stad. 
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Kapfitel 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing 

I  förelfiggande  kapfitel  försöker  vfi  fånga  en  nulägesbfild  med  fokus  på stor-

stadsregfionen  Malmö  där  det  för  närvarande  pågår  en  omfattande  trans-

formerfingsprocess att utveckla Malmö ytterlfigare. I översfiktsplanen Malmö 

2032  framhålls  fi  förordet  av  kommunstyrelsens  ordförande  Katrfin  Stjern-

feldt Jammeh, att Malmö har genomgått en framgångsrfik omvandlfing, från 

att ha varfit en findustrfistad fi krfis, tfill att nu vara en modern, mfiljömedveten 

och framtfidsfinrfiktad stad.1 Hon säger vfidare att mjuka finvesterfingar fi män-
nfiskor och hårda finvesterfingar fi finfrastruktur ska följas åt för att blfi en hel 

stad. 

 

 

                                                

1 Malmö stad, Översfiktsplan 2032 
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Malmö ska länkas samman och blfi en hel stad, barrfiärer ska brytas och klyf-

torna mfinska genom kloka socfiala finvesterfingar. På samma sätt som finveste-

rfingar gjorts fi stadens finfrastruktur ska vfi finvestera fi det mänsklfiga Malmö.2 

  

Vfi tar fi detta kapfitel avstamp från kapfitel 5 fi Enqufist och Johnson (2013)3 

som  handlade  om  Regfion  Skåne  som  regfional  kollektfivtraffikmyndfighet 

(RKM)  och  Skånetraffiken  som  varumärke  för  regfionens  sammanhållande 

kollektfivtraffiknätverk.  Nu  är  fokus  Malmöregfionen  och  kollektfivtraffikens 

roll  som  transformatfiv  kraft  att  omvandla  staden  Malmö  som  är  motor  fi 

arbetsmarknadsregfionen Malmö–Lund och som omfattar hela västra Skåne 

där  kollektfivtraffiken  är  strukturbfildande  och  har  en  vfiktfig  roll  för  att  hela 

Regfion Skåne ska kunna växa sfig starkare4.  Det handlar också om att bryta 

Malmös  bfilberoende  där  fistället  kollektfivtraffik,  cykel  och  gång  får  en  mer 

framträdande plats som framgår av den polfitfiskt antagna Traffik- och Mobfi-

lfitetsplan 2015 – För ett tfillgänglfigt och hållbart Malmö5. Det är Malmös 

första  framtagna  Traffik-  och  mobfilfitetsplan  och  den  tar  sfin  utgångspunkt 

från  Översfiktsplanen  för  Malmö.    Traffik-  och  Mobfilfitetsplanen  tar  ett  hel-

hetsgrepp på  stadsutvecklfing  och  hållbara  transporter  utfifrån  ekonomfisk, 

socfial och mfiljömässfig hållbarhet och beskrfiver hur Malmö kan byggas mer 

tät, grön, funktfionsblandad och nära stad6. Malmö vfill med planen skapa en 

samlad  målbfild  för  att  hantera  en  kraftfigt  växande  stadsregfion  för  ett  mer 

hållbart  och  attraktfivt  Malmö  att  besöka,  bo  och  leva  fi7.  På  det  natfionella 

planet är dokumentet vfiktfigt för Malmö och regfion Skåne att förbereda sfig fi 

sfin  egen  lär-  och  utvecklfingsprocess  finför  den  pågående  Sverfigeförhand-

lfingen och Stadsmfiljöavtalen. Malmö har som en av världens första städer 

tfillsatt  2011  en Kommfissfion  för  socfialt  hållbart  Malmö.  Kommfissfionens 

slutrapport Malmös väg mot en hållbar framtfid – Hälsa, välfärd och rätt-

vfisa kom  fram  under  2013.  Den  vfisar  på  socfiala  ojämlfikheter  som  ffinns 

mellan  socfioekonomfiskt  starka  områden  fi  Malmö  och  svagare  områden. 

Kommfissfionen  förespråkar  ett  socfialt  finvesterfingsperspektfiv  där  socfiala 

finsatser och satsnfingar ses som finvesterfingar fistället som kostnader8.  

 

Kapfitlet  är  uppdelat  krfing  olfika  berättelser  om  pågående  transformatfiva 

utvecklfingsprocesser såväl fi Malmö som på det regfionala planet.  

                                                

2 Malmö stad, Översfiktsplan 2032, sfid. 5 
3 Enqufist och Johnson, 2013, kapfitel 5 
4 Regfion Skåne TFP, 2015 
5 Traffik och Mobfilfitetsplan Malmö, 2015 
6 Ibfid. sfid. 5 
7 Ibfid.   
8 Rapport från kommfissfionen för ett socfialt hållbart Malmö, 2013 
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Den första berättelsen handlar om Malmös nya fidentfitetsbyggande som fin-

lednfingsvfis  under  mer  än  ett  decennfium  präglats  av  stora  finfrastrukturfin-

vesterfingar och som nu handlar mer om att bygga en förtätad stad för män-

nfiskor där gamla findustrfiområden omvandlas tfill platser för ett mer utpräg-

lat  tjänste-  och  upplevelsesamhälle.  En  stad  som  håller  fihop  såväl  socfialt, 

mfiljömässfigt  som  ekonomfiskt  fi  en  stadsbyggnadsvfisfion  om  en  attraktfiv 

plats att bo, besöka och verka fi. 

 

Den  andra  berättelsen  har  ett  mer  regfionalt  perspektfiv  där  kollektfivtraffi-

kens betydelse för ett gemensamt Skåne belyses och som har en stor bety-

delse för Malmö som motor fi en stark Öresundsregfion. 

 

Den tredje berättelsen handlar om Malmös första Traffik och Mobfilfitetsplan 

2015 med strategfier för hållbar stadsutvecklfing där ett helhetsgrepp tas av-

seende  traffiken  och  mobfilfiteten  och  tydlfiggör  hur  denna  ska  bfidra  tfill  sta-

dens attraktfivfitet och skapa ett mer hållbart Malmö. 

 

Den fjärde berättelsen handlar om Malmö som cykelstad. 

 

Den femte berättelsen handlar om tre kapacfitetsstarka kollektfivtraffikstråk fi 

Malmö som beffinner sfig fi olfika utvecklfingsstadfier. Dessa kollektfivtraffiksy-

stem  ser  vfi  som  tjänstefinnovatfionsprocesser.  Den  första  tjänstefinnovat-

fionsprocessen  är  MalmöExpressen  som  ett  BRT-finspfirerat  bussystem.  Det 

ffinns redan på plats och håller redan på att få sfin efterföljare. I sfin förläng-

nfing  är  planerna  att  konvertera  detta  system  tfill  ett spårvägssystem.  Det 

andra  stråket  är  Malmörfingen,  en  Pågatågslfinje  som  kommer  att  operera 

som ett lokaltåg och knyta samman Malmös olfika delar, där planerad drfift-

start lfigger ett par år framåt fi tfiden. Det tredje är Öresundsmetro. Det är en 

vfisfion  om  en  metro  som  ska  bygga  samman  Köpenhamn  och  Malmö.  Ge-

nomförandet  lfigger  på  sfikt.  En  förstudfie  är  genomförd,  och  vfisfionen  ffinns 

med fi Malmös översfiktsplan. 

 

Den  sjätte  berättelsen  handlar  om  socfial  utmanfing  fi  en  tudelad  stad  där 

Malmös  mfiljonprogramsområden  behöver  utvecklas  för  en  sammanhållen 

stad. Det fillustreras med ett planförslag krfing utvecklfing av Törnrosen och 

delar av Örtagården fi Rosengård. 

 

Den  sfista  delen  är  en  sammanfattnfing  av  de  olfika  transformatfiva  proces-

serna och en analys krfing samverkan mellan olfika aktörer som del fi trans-

formatfiv förändrfing av storstadsregfionen Malmö- och Öresundsregfionen. 
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Malmös nya fidentfitetsbyggande 

Malmöområdet har under många år präglats av stora finfrastrukturfinveste-

rfingar fi Öresundsbron, Cfitytunneln och den senares uppgångar/nya stads-

delar. Att dessa finvesterfingar är gjorda gynnar Malmö för att ta nästa steg. I 

våra fintervjuer har det framkommfit att Malmö har skapat en bra utgångs-

punkt  för  att  bygga  stad  med  Öresundsbron,  Cfitytunneln,  nya  stadsdelen 

Hyllfievång med  närhet  tfill  Kastrup  och  omvandlfing  av  Kockums  gamla 

varvsområde tfill stadsdelen Västra Hamnen med landmärken som Turnfing 

Torso och Malmö Lfive. Nu ffinns en ny utmanfing att skapa en socfialt sam-

manhållen stad. I den nya översfiktsplanen tecknas en vfisfion hur Malmö ska 

utvecklas med utgångspunkt med rötter från sfin hfistorfia. 

 

Stadsbyggnadsvfisfion 

Den  nya  översfiktsplanen  som  antogs  av  kommunfullmäktfige  22  maj  2014 

finnehåller  en  stadsbyggnadsvfisfion  Malmö  2032  med  ett  antal  övervägan-

den  om:  en  större  stad – nära,  tät,  grön  och  med  ett  rfikt  stadslfiv;  en  stad 

som vågar; en företagsam stad på stabfil grund; och en stad med goda lfivs-

betfingelser för alla.  

 

I  början  av  2030-talet  är  Malmö  en  stad  som  har  vågat  ta  krafttag  för  att 

uppnå högt ställda mål om hållbarhet. En stad med mod. Det känns och syns 

– fi stadens puls och karaktär och fi den energfi som malmöborna förmedlar. 

Malmö är Sverfiges mest finternatfionalfiserade stad. Gator och torg har ett fin-

tensfivt stadslfiv men samtfidfigt har Malmö blfivfit märkbart tystare och renare. 

Det är en stad som helt försörjs med förnybar energfi. Malmö är rätt plats att 

vara för ett finnovatfivt och kreatfivt närfingslfiv.9 

 

Övergrfipande  mål  fi  översfiktsplanen  handlar  om  attraktfivfitet,  motor  för 

grön tfillväxt och hållbarhet. 

 

Malmö ska vara en socfialt, mfiljömässfigt och ekonomfiskt hållbar stad och en 

attraktfiv plats att bo, besöka och verka fi. Ett mål med hög prfiorfitet är att för-

stärka den ekonomfiska basen för malmöbornas försörjnfing. Malmö ska vara 

motor  fi  regfionen  som  tfillsammans  med  Köpenhamn  och  Lund  utvecklar 

konkurrenskraft och grön tfillväxt. Mfiljömålen finnebär bland annat mfinskade 

                                                

9 Malmös Stad, Översfiktsplan 2032, sfid. 9 
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utsläpp av växthusgaser, hållbart nyttjande av naturtfillgångar och att Malmö 

helt ska försörjas med förnybar energfi på 2030-talet.10 

 

Malmö ska växa finåt  

Planen bygger på en prfiorfiterad finrfiktnfing där Malmö ska växa finåt. 

 

En  övergrfipande  prfiorfiterfing  är  att  Malmö  främst  ska  växa  finåt,  finnanför 

Yttre Rfingvägen. Staden kan därmed få en rumslfig organfisatfion som främjar 

möten mellan männfiskor, som bfidrar tfill att mfinska Malmös mfiljöbelastnfing 

och  som  ökar  attraktfivfiteten.  Att  fi  huvudsak  växa  finåt  är  en  robust  strategfi 

eftersom  byggandet  kan  anpassas  efter  behoven,  det  vfill  säga  produktfionen 

kan  mfinska  eller  avstanna  utan  komplfikatfioner.  En  stad  som  breder ut  sfig 

rfiskerar  att  stå  halvbyggd  om  förutsättnfingarna  skulle  förändras.  Att  växa 

finåt mfinskar behovet av att ta jordbruksmark – en av kommunens vfiktfigaste 

naturresurser – fi anspråk.11 

 

Regfional motor för grön tfillväxt och sysselsättnfing 

En annan prfiorfiterfing är att planen talar om att vara en motor för såväl sta-

den som regfionen, där grön tfillväxt är ledordet. 

 

Tfillväxtfrämjande finsatser för att bfidra tfill välfärd för Malmöborna, fler ar-

betstfillfällen  och  försörjnfing  är  av  avgörande  betydelse  för  stadens  utveckl-

fing.  Att  stärka  Malmös  attraktfivfitet  som  en  stad  att  bo  och  verka  fi  och  att 

skapa  utrymme  för  ett  mångsfidfigt  närfingslfiv  och  för  utbfildnfing  och  forsk-

nfing har hög prfiorfitet. Öresundsregfionen ska vara en motor för grön tfillväxt 

och en plats där tfillväxt  och  hög  lfivskvalfitet  går  hand  fi  hand.  Köpenhamn–

Malmö–Lund  ska  vara  en  sammanhängande  metropol  som  skapar  ekono-

mfisk dynamfik fi både Öresundsregfionen, Sverfige och Danmark.12 

 

Staden som kulturell och demokratfisk arena 

En tredje prfiorfiterfing är att staden ska vara en stark kulturell och demokra-

tfisk arena. 

 

                                                

10 Malmös Stad, Översfiktsplan 2032, sfid. 15 
11 Ibfid. sfid. 19 
12 Malmös Stad, Översfiktsplan 2032, sfid. 20 
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Stadsrummets betydelse som gemensam kontaktyta för möten mellan män-

nfiskor  och  för  att  stfimulera  demokratfi  och  delaktfighet  ökar  fi  takt  med  att 

samhället  på  olfika  sätt  blfir  allt  mer  fragmenterat.  Planerfingen  ska  med  ett 

helhetsperspektfiv  på  staden  verka  för  det  offentlfiga  rummet  som  demokra-

tfisk  arena – genom  utformnfing  och  placerfing  av  torg,  parker,  gator  och 

andra  funktfioner  och  genom  att  alltfid  beakta  aspekter  som  jämställdhet, 

trygghet, tfillgänglfighet, folkhälsa och rättvfisa.13 

 

Strategfier för traffikmfiljö och prfiorfiterfingar mellan traffikslag 

Malmös stads översfiktplan är också en rfiktnfingsgfivare vad gäller traffikmfiljö 

och prfiorfiterfingar mellan traffikslag.  

 

Genom  traffikplanerfing  ffinns  möjlfigheter  att  bfidra  tfill  en  mer  hållbar  sam-

hällsutvecklfing som gynnar staden och dess finvånare. Flera faktorer tvfingar 

fram  nya  synsätt;  kommande  bränslebrfist,  klfimataspekter,  hälsoproblem, 

brfist på yta med mera. En fortsatt befolknfingstfillväxt ökar trycket på Malmös 

traffikytor samtfidfigt som markanvändnfingen ska vara effektfiv. Fler kommer 

att  förflytta  sfig  men  gaturummen  kan  finte  blfi  större.  Traffikytor  måste  an-

vändas och utformas så att de kan transportera så många som möjlfigt på ett 

ytsnålt och resurseffektfivt sätt. Olfika traffikslag har skfilda förutsättnfingar och 

varfierande  behov  av  plats  och  utvecklfingsåtgärder  för  att  uppnå  uppställda 

mål.14 

 

Några vfiktfiga strategfier som nämns fi översfiktsplanen vad gäller traffikmfiljö 

och prfiorfiterfingar mellan traffikslag är15: 

 

• Männfiskan ska vara fi fokus när traffikteknfiska frågor löses. 

• Transportsystemet ska bfidra tfill att fler väljer att gå, cykla eller åka 

kollektfivt 

• Resvanor ska påverkas genom kommunfikatfion och marknadsfö-

rfing. 

• Strategfier för en stad för fotgängare 

• Strategfier för att skapa cykelstaden 

• Strategfier för strukturbfildande och attraktfiv kollektfivtraffik 

 

I  översfiktsplanen  talas  om  behovet  av  en  Traffik  och  Mobfilfitetsplan  för 

Malmö stad. Den ffinns nu på plats och redovfisas fi vår tredje delberättelse. 

                                                

13 Malmös Stad, Översfiktsplan 2032, sfid. 22 
14 Ibfid. sfid. 42 
15 Ibfid. sfid. 42-45 

208



  Transformatfiv förändrfing av storstadsregfionen Malmö 

 

Västra Hamnen 

Ett vfiktfig fidentfitetsbyggande stadsutvecklfingsprocess har varfit att utveckla 

Västra  Hamnen.  En  strategfisk  vfiljeyttrfing  avseende  uppdaterfing  av  vfisfion, 

mål och strategfier samlades fi en strategfisk handlfingsplan Västra Hamnen 

2031 ett hållbart och gott lfiv för alla. Planen var framme julfi 2013. I föror-

det för planen skrev styrgruppen för Västra Hamnen följande: 

 

Utvecklfingen av Västra Hamnen har varfit mycket framgångsrfik fi att skapa en 

blandad  bebyggelse  med  finnerstadskaraktär  och  med  starkt  fokus  på  håll-

barhet fi det attraktfiva läget nära Öresund. 

Stadsutvecklfingsprocessen  har  hfittfills  kännetecknats  av  vfilja  och  mod  att 

testa nya metoder och fidéer, den prestfigelöshet som Malmö stad har och som 

fillustreras väl fi Västra Hamnen. Västra Hamnen är en källa tfill stolthet, för 

såväl Malmö Stad som aktörer och boende. 

 

Vfi kan finte luta oss tfillbaka och leva på de framgångar Västra Hamnen haft 

hfittfills,  utan  vfi  måste  fortsätta  arbeta  för  nya  framgångar,  vfilket  sker  bäst 

genom samsyn finom staden och samverkan med alla aktörer. 

 

Detta  dokument  har  tagfits  fram  som  en  förvaltnfingsövergrfipande  överens-

kommelse om utvecklfingen av Västra Hamnen. Dokumentet baseras på och 

utvecklar tfidfigare vfisfionsformulerfingar för Västra Hamnen som handlar om 

den blandade staden och natfionellt exempel på hållbar stadsutvecklfing. För 

att  varumärket  Västra  Hamnen  ska  fortsätta  vara  starkt  och  för  att  Västra 

Hamnen ska fortsätta lfigga fi framkant avseende hållbar stadsutvecklfing, har 

ambfitfionerna höjts ytterlfigare.16 

 

Den nulägesbfild som tecknas är att Västra Hamnen, med sfitt läge vfid havet, 

är unfikt och är väl känt såväl finom landet som finternatfionellt och där havet 

är den absolut störta attraktfionen, men även prfisbelönt arkfitektur, hållbar-

hetslösnfingar  och  fintressanta  offentlfiga  rum  bfidrar  tfill Malmös attraktfivfi-

tet.  Det  ffinns  dock  utmanfingar  finför  den  fortsatta  utbyggnaden som att 

skapa offentlfiga rum som kan användas av alla, oavsett kön, ålder, etnficfitet 

osv,  och  att  skapa  mötesplatser  som  fungerar  under  vfinterhalvåret.  Att  få 

plats med rfiklfig grönska, bra parker och en attraktfiv utemfiljö fi den täta sta-

den är också en utmanfing. I det fortsatta arbetet talas om en vfisfion om ett 

hållbart  och  gott  lfiv  för  alla  och  det  görs  ett  antal  prfiorfiterfingar  krfing  det 

fortsatta arbetet avseende: varumärket; vattnet tfillgänglfigt för alla; mod att 

                                                

16 Malmö stad, Västra Hamnen 2031, sfid. 3 
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testa  nytt;  framtfidens  hållbara  urbana  lfivsstfil;  grönt  som  väsentlfig  bygg-

sten; blandad stad; ledande fi hållbart resande.17 Det har utmynnat fi följande 

mål för Västra hamnen 2031. 18 

 

1. Varumärket Västra Hamnen är starkt natfionellt och finternatfionellt 

2. Västra Hamnen är en blandad stad med levande gaturum 

3. Tfill Västra Hamnen reser man hållbart 

4. Västra Hamnen är en kvartersstad 

5. Behovet av kommunal servfice tfillgodoses finom Västra Hamnen 

6. I Västra Hamnen är det nära tfill blått och grönt 

7. Västra Hamnen fortsätter att lfigga fi framkant avseende hållbart 

byggande 

8. Kretsloppstankar präglar all konsumtfion fi Västra Hamnen 

9. I Västra Hamnen ffinns mötesplatser för alla finomhus 

10. I Västra Hamnen är energfiproduktfionen hållbar och energfiförbruk-

nfingen låg 

 

Västra  Hamnen  är  Malmös  paradprojekt  för  att  förverklfiga  stadsbyg-

gandsvfisfionen Malmö 2032.  För att skapa en hel stad ffinns fortsatta stora 

utmanfingar vad gäller andra mer socfioekonomfiskt svagare delar. Vfi tar upp 

exempel på detta fi vår femte delberättelse om utmanfingen fi en tudelad stad.  

 

 

Kollektfivtraffikens betydelse för ett gemensamt Skåne  

Kollektfivtraffikens betydelse för ett gemensamt Skåne har en stor betydelse 

för Malmö som motor fi en stark Öresundsregfion. Det regfionala kollektfivtra-

ffikprogrammet är en del av regfionens budgetprocess och revfideras varje år. 

I  detta  program  belyses  kollektfivtraffikens  betydelse  för  det  regfionala  per-

spektfivet.  Det  regfionala  kollektfivtraffiksystemets  regfionala  strukturerande 

betydelse  är  vfiktfig  att  förstå  där  Malmö  som  Skånes  största  stad  och 

Malmö-Lund som tfillväxtmotor är vfiktfiga delar fi denna struktur. 

 

Regfion  Skåne  är  regfional  kollektfivtraffikmyndfighet  fi  Skåne,  med  polfitfiskt 

och ekonomfiskt ansvar för den samhällsffinansfierade regfionala kollektfivtra-

ffiken fi länet. Mål och finrfiktnfing för kollektfivtraffikens utvecklfing beskrfivs fi 

traffikförsörjnfingsprogrammet,  som  tfillsammans  med  budgeten  är  det  vfik-

tfigaste dokumentet för styrnfingen av den regfionala kollektfivtraffiken.19 Reg-

                                                

17 Malmö stad, Västra Hamnen 2031, sfid. 11 
18 Ibfid. sfid. 12 
19 Regfion Skåne TFP, 2015, sfid. 25 
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  Transformatfiv förändrfing av storstadsregfionen Malmö 

fion Skåne hade redan en planerfingsprocess som resulterade fi att snabbt ta 

fram  ett  traffikförsörjnfingsprogram  för  hela  regfionen  utfifrån  den  nya  lag-

stfiftnfingen som trädde fi kraft 2012. Regfion Skåne som RKM uppdaterar sfitt 

traffikförsörjnfingsprogram varje år. Nedan lyfts några av traffikförsörjnfings-

programmets utgångspunkter fram för att utveckla kollektfivtraffiken som ett 

verktyg för ett gemensamt Skåne.   

 

 

Traffikförsörjnfingsprogrammet som strategfiskt dokument 

Traffikförsörjnfingsprogrammet  är  ett  vfiktfigt  strategfiskt  dokument  för  ut-

vecklfingen  av  en  attraktfiv  kollektfivtraffik  fi  Skåne.  Programmet  grundar  sfig 

på en rad strategfiska ställnfingstaganden. Bland annat slås det fast att kol-

lektfivtraffiken är strukturbfildande. Med långsfiktfighet och kontfinufitet fi pla-

nerfingen skapas goda förutsättnfingar för att Skåne ska växa sfig starkare när 

de  tfidsmässfiga  avstånden  krymper.  Traffikförsörjnfingsprogrammet  blfir  ett 

vfiktfigt dokument för att stfimulera jobbtfillväxt och bostadsbyggande.20  

 

Skåne är en regfion med många möjlfigheter där styrkorna lfigger fi en central 

geograffisk  placerfing,  framtfidstro,  finnovatfionskraft  och  en  stark  ställnfing 

som  en  regfion  med  ett  ambfitfiöst  hållbarhetsarbete.  Men  det  ffinns  också 

utmanfingar som är vfiktfiga att ta tag fi. De lfigger bland annat fi låg produktfi-

vfitet,  hög  ungdomsarbetslöshet,  fintegratfionsproblem  och  ett  svagt  entre-

prenörskap.  Med  sfina  städer  och  nära  250  mfindre  tätorter  har  Skåne  en 

mycket  större  tätortstäthet  än  någon  annan  del  av  Sverfige.  Relatfivt  övrfiga 

Sverfige är avstånden fi länet korta.21  

 

Trots de finomregfionala skfillnaderna möjlfiggör den flerkärnfiga och täta ort-

strukturen en posfitfiv utvecklfing fi hela Skåne. Flerkärnfigheten skapar gynn-

samma  förutsättnfingar  att  vfidga  Skåne  som  en  sammanhängande  och 

funktfionell  regfion  avseende  arbete,  boende,  utbfildnfing  med  mera,  genom 

att utveckla tfillgänglfigheten och öka finteraktfionen mellan orterna. De reg-

fionala kärnorna spelar vfiktfiga och olfika roller för Skånes tfillväxt. Det är ge-

nom  att  satsa  på  tfillväxtmotorernas  förutsättnfingar  för  ekonomfisk  tfillväxt 

som övrfiga skånska kärnor bäst kan stödjas.22 

 

                                                

20 Regfion Skåne TFP, 2015, sfid. 25 
21 Ibfid. sfid. 20 
22 Regfion Skåne TFP, 2015, sfid. 20 
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Kollektfivtraffiken som sammanbfindande kraft 

Kollektfivtraffiken har en nyckelroll fi Skånes utvecklfing genom att stärka den 

fysfiska tfillgänglfigheten och därfigenom bfinda samman Skåne. En utbyggnad 

av  finfrastruktur  och  kollektfivtraffik  mfinskar  avstånden  finom  samt  tfill  och 

från Skåne, vfilket skapar bättre förutsättnfingar för en större och mer sam-

manhängande  arbetsmarknad,  med  ökad  sysselsättnfing  och  mfinskad  ar-

betslöshet  som  följd.23  Kollektfivtraffiken  ger  flera  posfitfiva  samhällseffekter 

som24: 

 

• Att växande lokala, regfionala och finterregfionala resbehov tfillgodo-

ses 

• En sammanhållen regfion avseende boende, arbete och utbfildnfing 

• Ökad tfillgänglfighet, rörlfighet och sysselsättnfing  

• Att tfillväxt fi tfillväxtmotorer och regfionala kärnor sprfids tfill andra 

delar av regfionen 

• Stora posfitfiva effekter på mfiljön, ökad traffiksäkerhet samt mfinskad 

trängsel och bättre framkomlfighet för traffiken fi stort 

• Att Skåne blfir en attraktfiv regfion att bo och verka fi 

 

Kollektfivtraffikens utvecklfing och utbyggnad 

Kollektfivtraffiken fi Skåne har sedan starten 1999 haft en snabb utvecklfing av 

antalet resor tfill arbete, utbfildnfing, servfice och frfitfidsaktfivfiteter med mera. 

Särskfilt  påfallande  är  öknfingen  av  det  långväga  regfionala  resandet. 

Öresundsbrons tfillkomst blev en vfiktfig mfilstolpe som sen följts av öppnan-

det av Cfitytunneln. Satsnfingen på nya Pågatåg och utbytet tfill mfiljöanpas-

sade stads- och regfionbussar är andra exempel av vfikt för att kunna skapa 

en modern och efterfrågad kollektfivtraffik.25 

 

Tågtraffiken fi Skåne och Pågatåg Express 

Tågtraffiken klassfifficeras fi huvudsak som starka stråk. Traffiken har med sfin 

karaktär och uppbyggnad stor strukturbfildande roll och blfir naturlfigt grun-

den för kollektfivtraffiksystemet fi Skåne. Tåget erbjuder kunderna det snabb-

aste färdsättet och har därfigenom bäst förutsättnfingar att utmana bfilen. 

                                                

23 Regfion Skåne TFP, 2015, sfid. 21 
24 Ibfid.  
25 Regfion Skåne TFP, 2015, sfid. 13 
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Ett  nytt  snabbt  tågsystem  som  ska  förbättra  förutsättnfingarna  för  resor 

finom  Skåne  utreds  för  närvarande  –  PågatågExpress.  Ambfitfionen  är  att 

Skåne  ska  upplevas  som  lfite  närmare  samtfidfigt  som  kunderna  erbjuds  ett 

större tfidsvärde fi sfitt resande. PågatågExpress utförs med Pågatågsfordon, 

vfilka  har  betydlfigt  lägre  kapfitalkostnad  än  Öresundstågen.  Medan 

Öresundstågen behåller sfin roll som gränsöverskrfidande och Pågatågen gör 

Skåne tätare blfir huvuduppgfiften för PågatågExpress att bfinda samman den 

flerkärnfiga regfionen. 

 

PågatågExpress  startade  fi  mfindre  omfattnfing  fi  december  2013  på  sträck-

orna Malmö–Helsfingborg och Malmö–Älmhult. Efter utvärderfing kan kon-

ceptet komma att finföras även på andra sträckor.26 

 

I  Skånetraffikens  verksamhetsplan  2015  framhålls  under  avsnfittet trender 

och omvärldsfaktorer ökad trängsel fi Malmötraffiken och en outnyttjad pot-

entfial  fi  Öresundsregfionen.  Här  ges  fi  verksamhetsplanen  följande  strate-

gfiska råd. 

 

Omdeffinfiera och utveckla tågprodukten. Nyttja Pågatåg ännu mer för resor 

finom Skåne, för att frfigöra Öresundståg tfill bron (fistället för kostsamma fin-

vesterfingar som tar många år att få på plats.) Mfinska systemtänkandet något 

tfill förmån för produkt/kund.27 

 

PågatågExpress har stor betydelse för fin och utpendlfing för Malmö. En ny 

Pågatåg-lfinje som har dfirekt betydelse för sammanhållnfingen finom Malmö 

och  som  utmanar  bfilen  för  kortare  arbetspendlfing  finom  Malmö  är  Malm-

örfingen. Planerna för Malmörfingen kommer att beskrfivas fi vår fjärde delbe-

rättelse som kommer efter traffik och mobfilfitetsplansberättelsen. 

 

Strukturbfildande bussystem 

I vfiktfiga långväga stråk ses möjlfigheterna över att ytterlfigare stärka busstra-

ffikens konkurrenskraft. Det handlar om att genom prfiorfiterfingar av kollek-

tfivtraffiken  fi  form  av  fysfiska  och  teknfiska  åtgärder,  förbättrade  fordon, 

bättre  servfice  med  mera,  skapa  ett  snabbt,  attraktfivt  och  statushöjt  bussy-

stem av hög kvalfitet. Ett sådant utvecklat högkvalfitatfivt bussystem ska ses 

som strukturbfildande och som en motor för starkare tfillväxt fi stråk som har 

                                                

26 Regfion Skåne TFP, 2015, sfid. 33 
27 Skånetraffiken verksamhetsplan 2015–2018, sfid. 32 
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stora resandeflöden. Konceptet utreds under arbetsnamnet regfional super-

buss.28 

 

Under  2014  startade  finom  ramen  för  stadstraffiken  fi  Malmö  på  lfinje  5  ett 

nytt  kapacfitetsstrakt  bussystem  som  fått  namnet  MalmöExpressen.  Erfa-

renheter  från  utvecklfing  av  MalmöExpressen som  ett  BRT-finspfirerat kon-

cept29 lfigger tfill grund för utvecklfing av regfional superbuss. MalmöExpres-

sen kommer att beskrfivas utförlfigt fi vår fjärde delberättelse.  

 

I  Skånetraffikens  verksamhetsplan  2015  framhålls  under  avsnfittet  trender 

och omvärdsfaktorer krfing ökad trängsel fi Malmötraffiken också strategfiska 

råd som är relaterade tfill stadstraffik. Som en konsekvens krfing trängsel ta-

las också om behovet att finföra trängselskatt där fintäkterna går tfill kollek-

tfivtraffiken.30 

 

Fördjupa kunskapen om Malmökunders resval. Förstå vfilka som är prfiskäns-

lfiga för att kunna scenarfioplanera vfid olfika prfishöjnfingar. 

 

Kraven ökar på en enkel, snabb regfion- och stadstraffik – som håller tfidtabel-

len. Gör det enklare att resa. Ha öppet fi prfincfip dygnet runt, med särskfilt fo-

kus  på  resandet  finom  staden.  Förstärk  fimage  med  nya  moderna  traffikkon-

cept som BRT och på sfikt spårvagnar fi kombfinatfion med elbussar.31 

 

 

Traffik och Mobfilfitetsplan 2015 kopplad tfill Översfiktsplanen 

En  övergrfipande  strategfi  fi  Malmös  översfiktsplan  är  att  Malmö  främst  ska 

växa  finåt32.  Traffik  och  Mobfilfitetsplanen  är  en  vfiktfig  handlfingsplan  för  att 

kunna förverklfiga denna strategfi. 

 

Traffik-  och  mobfilfitetsplan  2015  –  för  ett  tfillgänglfigt  och  hållbart  Malmö 

(TROMP) är dokumenterat fi sex delar.33 

 

                                                

28 Regfion Skåne TFP, 2015, sfid. 34 
29 Se ovan fi kapfitel 3 
30 Skånetraffiken verksamhetsplan 2015–2018, sfid. 32 
31 Skånetraffiken verksamhetsplan 2015–2018, sfid. 32 
32 Malmö stad, Översfiktsplan 2032 
33 TROMP, 2015, sfid. 1-2  (Innehållsförtecknfingen har gett överblficken av de sex delarna. Den 

översfiktlfiga finnehållsbeskrfivnfingen är hämtat från varje dels finledande avsnfitt fi dokumentet.) 
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• Inlednfing: Syfte med Traffik- och mobfilfitetsplanen; Bakgrund och 

utmanfingar 

• Männfiskan: Handlar om männfiskan som en grundläggande del av 

traffiksystemet. Hur traffiken påverkar männfiskan och mfiljön samt 

hur traffiken kan påverkas av de som bor och vfistas fi staden. 

• Traffik och rörelser: Tydlfiggör målbfilder för malmöbornas resor, 

finpendlfingsresor och godstransporter samt strategfier för hur mål-

bfilderna ska uppnås. 

• Staden: Handlar om hur stadens ytor och hur traffiken påverkar och 

påverkas av stadens utformnfing. Framtfidens stadshuvudgator är en 

symbol för vfilken stad och vfilket traffiksystem som Malmö eftersträ-

var. Rfiktlfinjer ges för hur framtfidens stadshuvudgator bör utformas 

och hur ytor och funktfioner ska prfiorfiteras för att nå Malmös mål 

om en mer hållbar och attraktfiv stad. 

• Implementerfing: Organfisatfion, åtgärdsansvar, ffinansfierfing, sam-

verkan och nätverkande, kommunfikatfion, pågående processer och 

nästa steg, konsekvensbeskrfivnfing 

• Uppföljnfing: Uppföljnfing av Traffik- och mobfilfitetsplanens mål och 

findfikatorer  

 

Traffik- och Mobfilfitetsplanen (TROMP) syftar tfill att fastställa en plan med 

strategfier för hållbar stadsutvecklfing finom Malmö stad där ett helhetsgrepp 

tas avseende traffiken och mobfilfiteten och tydlfiggör hur denna ska bfidra tfill 

stadens attraktfivfitet och skapa ett mer mfiljömässfigt, ekonomfiskt och socfialt 

hållbart Malmö. TROMP samlar, tydlfiggör, konkretfiserar och vfidareutveck-

lar  de  traffikrelaterade  mål  som  ffinns  fi  Översfiktsplanen,  Traffikmfiljöpro-

grammet och övrfiga strategfiska dokument finom Malmö stad. Arbetet mots-

varar den metod som används fi Europa för att utveckla Sustafinable Urban 

Mobfilfity Plans (SUMP).34 

 

Grunden fi Traffik- och mobfilfitetsplanens vfisfion är att Malmö utvecklas som 

stad, mötesplats och arbetsmarknad  där  stadens  traffiksystem  och  stads-

mfiljöer ska bfidra tfill att Malmö blfir en mer tfillgänglfig stad för fler.35 

 

Vfisfion: Gång, cykel och kollektfivtraffik är det självklara valet för de som bor, 

arbetar  eller  vfistas  fi  Malmö.  Detta  utgör  tfillsammans  med  effektfiva  gods-

transporter  och  en  mfiljöanpassad  bfiltraffik  grunden  fi  den  täta  och  hållbara 

stadens  transportsystem. Ett  transportsystem  anpassat  tfill  männfiskan  och 

för staden.36 

                                                

34 TROMP, 2015, sfid. 7 
35 Ibfid. sfid. 9 
36 Ibfid. 
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De  tre  hållbarhetsaspekterna  för  ett  tfillgänglfigt  och  hållbart  Malmö  utgår 

fifrån att dessa aspekter är sammanvävda och beroende av varandra:37 

 

• Den socfiala hållbarheten är målet som skapar goda lfivsbetfingelser 

och ger förutsättnfingar för dagens och framtfidens medborgare att 

skapa sfig ett gott lfiv. 

• Den mfiljömässfiga hållbarheten skapar en ram för ett resurseffektfivt 

samhälle och ekologfisk uthållfighet.  

• Den ekonomfiska hållbarheten är medlet för att staden och dess nä-

rfingslfiv ska utvecklas långsfiktfigt, skapa värden och ge finkomster 

och försörjnfing tfill malmöborna.  

 

En vfiktfig del fi TROMP är en målstyrd transportefterfrågan med förändrad 

målbfild för Malmöbornas resor respektfive målbfild för finpendlfingsresor tfill 

Malmö  från  nolläget  2013  tfill  ett  nytt  läge  2030.  Här  sker  en  förändrfing  fi 

resandemönster som finte kommer att ske utan ett aktfivt strategfiarbete med 

en  uttalad  målsättnfing  vfilken  transformatfiv  förändrfing  som  eftersträvas  fi 

Malmö som möter den uppsatta vfisfionen. 

 

Det  är  såväl  socfiala,  mfiljömässfiga  som  mobfilfitetsdrfivna  utamnfingar  som 

TROMP  vfill  tackla  genom  ett  helhetstänk  där  traffiken,  som  förflyttnfing  av 

männfiskor,  gods  och  finformatfion,  bfidrar  tfill  något  större  och  är  tfill  för 

männfiskor  och  mfiljön.38  Några  frågeställnfingar  som  ffinns  fi  dessa  utma-

nfingar är: Hur kan det skapas mer tfillgänglfiga gaturum och ett mer tfillgäng-

lfigt  Malmö  för  fler?  Hur  utformas  staden  så  att  traffikens  mfiljöpåverkan 

mfinskar?  Hur  kan  traffiken  bfidra  tfill  ett  sundare  lfiv  och  bättre  folkhälsa? 

Hur kan traffiken, och arbetet med traffiken, stödja staden som en kulturell 

och demokratfisk arena?39 

 

Malmö  stad  ska  enlfigt  ÖP  fi  huvudsak  växa  finåt.  TROMP  pekar  på  ett 

Malmö, som en växande, funktfionsblandad och grön stad, kommer att stäl-

las finför många utmanfingar och frågeställnfingar:40 

 

                                                

37 TROMP, 2015, sfid. 10 
38 Ibfid. sfid. 12 
39 Ibfid. sfid. 13 
40 Ibfid.  
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• Växande stad – ökad transportefterfrågan: Genom att bygga en tä-

tare och mer nära stad beräknas Malmö klara en kraftfig befolk-

nfingstfillväxt och öknfing av antal arbetsplatser tfill 2032. 

• Tätare stad – högre koncentratfion av männfiskor och funktfioner: 

Hur kan vfi använda stadens ytor på ett mer effektfivt sätt? Kan sta-

dens ytor samutnyttjas bättre? 

• Funktfionsblandad stad: En tätare och mer funktfionsblandad stad 

ökar tfillgänglfigheten och mfinskar efterfrågan på transportarbete 

(reslängd per person). Hur kan traffikplanerfing och lokalfiserfing av 

funktfioner, verksamheter och målpunkter tfillsammans skapa en 

mer funktfionsblandad stad?  

• Nära stad – tfillgänglfig stad: En tätare stad skapar förutsättnfingar 

för en mer nära stad där avstånden mellan olfika stadsområden och 

målpunkter, både fysfiskt och upplevelsemässfigt, blfir kortare. Hur 

kan Malmö bättre länkas samman och göra staden mer tfillgänglfig, 

för fler? 

• Grönare stad: Gröna mfiljöer är vfiktfiga för avkopplfing och som mö-

tesplatser och har stor betydelse för männfiskors välmående och 

hälsa. De bfidrar även med ekosystemtjänster. Hur kan traffiksyste-

met och stadsmfiljö göras grönare? 

 

 

Malmö som cykelstad 

Malmö var tfidfig, med Svenska mått mätt, att proffilera sfig som en cykelstad. 

Malmö kom med sfitt cykelprogram 2012 och det var tre år tfidfigare än när 

Malmös  traffik  och  mobfilfitetsplan  fanns  på  plats.  I  förordet  tfill  cykelpro-

gram för Malmö Stad 2012–2019 står följande:41 

 

Malmö  är  en  uppmärksammad  cykelstad  med  över  47  mfil  cykelbanor  och 

flera finnovatfiva lösnfingar för cyklfister. Malmö stad och malmöborna har an-

lednfing  att  känna  stolthet.  Malmö  stad  har  redan  kommfit  långt  med  cykel-

stadens  utvecklfing  och  utbyggnad  och  planerarna  har  samlat  på  sfig  mycket 

kunskap som gör att vfi kan komma ännu längre. Ambfitfionen är att vara en 

finternatfionellt erkänd cykelstad och att det ska vara enkelt och säkert för alla 

att  cykla  fi  Malmö.  Cykeln  ska  vara  ett  självklart  val  och  tfillsammans  med 

gång- och kollektfivtraffik vara normen fi staden. Dessa traffikslag kompletterar 

varandra  och  planeras  fi  ett  samlat  grepp.  Malmös  cykelbanor  ska  vara 

vackra, trygga och rena och det ska ffinnas flera kända stråk med förhöjd ka-

pacfitet och komfortnfivå. Under programperfioden kommer åtgärder fi stadens 

centrala delar, arbetet för att främja cykelpendlfing och parkerfingsfrågor vara 

                                                

41 Malmö stad, cykelprogram 2012–2019, sfid. 2 

217



 

prfiorfiterade. Cykelplanerfingen är en central del av Malmö stads arbete för en 

hållbar och attraktfiv stadsmfiljö. Det ska vara lätt att göra rätt! 

 

Malmö har blfivfit utsedd tfill årets cykelfrämjarkommun 2011, 2012, dvs re-

dan  finnan  cykelprogrammet  fanns  på  plats.  Med  cykelprogrammet  har 

Malmö stad förstärkt sfin posfitfion som cykelstad. Malmö stad blev även ut-

sedd som årets cykelfrämjarkommun 2013 och 2015. Dessutom har Malmö 

blfivfit  rankad  som  världens  sjätte  bästa  cykelstad  2015  fi  en  finternatfionell 

jämförelse. Malmö stad arbetar för en högre traffiksäkerhet och bättre mfiljö 

och där är cykel en vfiktfig del. Genom en cykelvänlfig stadsplanerfing hoppas 

staden nå de mål som är satta för cykel- och bfiltraffik och vara en cykelstad fi 

framkant. Det ska nås genom:42 

 

• Cykelprogram för Malmö stad 

• Cykelfinvesterfingar 

• Kampanjer 

• Bfike and rfide-koncept 

 

I  sammanfattnfing  av  cykelprogrammet  ges  en  vfiljefinrfiktnfing  på  åtgärder 

som behövs för att kunna behålla sfin posfitfion och utvecklas som cykelstad. 

Där argumenteras för att ett cykelprogram behövs för att få en tydlfig struk-

tur  och  ett  samlat  grepp  krfing  framtfida  satsnfingar.  Vfidare  framhålls  att 

satsa på cyklfing har många fördelar genom att cykeln är pålfitlfig och bfillfig, 

den  ger  förbättrad folkhälsa,  tar  lfitet  markanspråk  och  har  en  ytterst  be-

gränsad negatfiv mfiljöpåverkan.43 

 

Det är fem åtgärdsområden som ffinns fi programmet och som totalt handlar 

om en satsnfing på 400 MSEK:44  

 

• Åtgärder som stärker Malmös proffil som cykelstad: bland annat 

genom kommunfikatfiva kampanjer. För att upprätthålla proffilen är 

det vfiktfigt att fortsätta med dessa satsnfingar för att förmå fler män-

nfiskor att cykla 

• Drfiftsåtgärder för ökad trygghet och komfort: vfiktfigt med välfun-

gerande drfift och underhåll. 

• Övergrfipande finfrastrukturåtgärder: anlägga cykelbanor längs 

med huvudgatunätet fi de centrala delarna. I programmet föreslås 

                                                

42 Malmö stad cykelprogram 2012 – 2019, sfid. 3 
43 Ibfid. 
44 Ibfid. 
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också många andra åtgärder som ökar framkomlfigheten, säkerhet-

en och tfillgänglfigheten för cyklfister. 

• Små finfrastrukturåtgärder: Malmö har genom åren arbeta fram-

gångsrfikt med många typer av mervärdesåtgärder fi cykelvägnätet. 

En del av åtgärderna är nu redo att fimplementeras fi större skala. 

• Åtgärder för förbättrad parkerfing: Att enkelt kunna ställa cykeln 

på en säker plats är vfiktfigt för att hela cykelresan ska blfi en posfitfiv 

upplevelse. Medel är avsedda för att fortsätta med utbyggnad av cy-

kelparkerfingar. 

 

Ett kvfitto på att Malmös traffik- och mobfilfitetsstrategfi och finte mfinst Mal-

mös  satsnfing  som  cykelstad  har  fått  genomslag  fi  en  kommunrankfing. Trfi-

vector har börjat sedan 2014 att jämföra de 36 största städerna fi Sverfige fi 

en kommunrankfing för att se hur bra dessa städer är på hållbara transpor-

ter. Den 1 julfi 2015 presenterades 2015 års resultat. Malmö vann och Umeå 

ffick ett hedersomnämnande.45  

 

Det som Trfivector ser att många av de större städerna är bra på: flera kom-

muner  har  traffikstrategfi  som  gynnar gång,  cykel  och  kollektfivtraffik;  Parke-

rfing används av allt fler kommuner fi arbetet med att gynna cykel, gång och 

kollektfivtraffik;  Turtätheten  är  bra  fi  väldfigt  många  större  kommuner  med 

mfinst 10 mfinutertraffik; Många kommuner har en hastfighetspan och där mer 

än hälften har finfört 40 km/h på delar av huvudvägnätverket fi huvudorten; 

 

Det som kommunerna kunde göra bättre: Väldfigt många av de större kom-

munerna har fingen godsstrategfi; Bara 40% av de större kommunerna har ett 

högkvalfitatfivt  cykelvägnätverk  som  är  gent,  säkert  och  sammanhängande; 

Endast  10%  av  de  större  städerna  använder  sfig  av  stöd  fi  sfin  egen  ÖP  att 

mfinska  bfilberoendet  och  gynna  gång,  cykel  och  kollektfivtraffik  fi  processen 

när nya områden planeras. Mfindre än en tredjedel av de större kommunerna 

har förnyelsebara drfivmedel tfill sfin fordonsflotta.  

 

Malmö  kom  väldfigt  väl  ut.  Motfivet  varför  de  vann  enlfigt  Trfivector  var  att 

Malmö har arbetat brett med att skapa förutsättnfingar för hållbart resande 

och  hållbara  transporter  under  lång  tfid,  men  också  att  Malmö  satsat  på 

flera  åtgärder  som  stficker  ut  lfite  extra  och  därför  får  finnovatfionspoäng  fi 

rankfingen.  Malmö  ffick  bonus  för  finnovatfiva  åtgärder  för  fimponerande  cy-

kelsatsnfingar som cykelparkerfingar vfid statfionerna och ständfiga finfrastruk-

turförbättrfingar med syfte att prfiorfitera cykel, den banbrytande kampanjen 

finga  löjlfiga  bfilresor  som  kopfierats  av  flera  kommuner  och  uppstarten  av 

                                                

45 Trfivector, kommunrankfing hållbara transporter, 2015  
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SAMCITY,  ett  pfilotprojekt  för  samlastnfing  för  såväl  kommunala  som  prfi-

vata mottagare.46   

 

 

Tre tjänstefinnovatfionsprocesser för kapacfitetsstark kollektfivtraffik 

MalmöExpressen 

I  junfi  2014  startade  MalmöExpressen.  Sträcknfingen  är  från  Rosengård  tfill 

stadens centrum  

 

I  Enqufist  och  Johnson,  2013  beskrfivs  det  finledande  trepartssamarbetet 

med MalmöExpresssen som då var benämnd Malmö Superbuss.47 

 

Under 2012 finleddes en trepartssamverkan mellan Malmö stad, Skånetraffi-

ken och traffikföretaget Nobfina, för att utveckla stadstraffiken fi Malmö. Motfi-

vet för detta är att bättre utnyttja den möjlfighet som öppnats upp med Cfity-

tunnelns  tfillkomst  och  för  att  klara  av  ett  ökat  resande  med  god  kvalfitet  fi 

staden.  Stadens  starkaste  stadsbusstraffik  uppnår  nu  efterhand  ett  resande 

som  finte  längre  klaras  med  ordfinär  stadstraffik  med  ledbussar.  Ambfitfionen 

är  att  på  lång  sfikt  finföra  spårvagnstraffik.  På  kortare  sfikt  måste  beffintlfig 

busstraffik utvecklas för att klara av ökat resande. Projektet har föregåtts av 

en utrednfing av nytt koncept för lfinje 5 avseende traffik, fordon, påstfignfing, 

lfinjefärg, realtfidsskyltar och marknadsförfing. I konceptet fingår bland annat 

en fullständfig satsnfing på framkomlfighet. Utrednfingen har gjorts av Skåne-

traffiken fi samverkan med Malmö stad. Beslut om projektet är taget fi Regfion 

Skånes  Kollektfivtraffiknämnd  respektfive  Malmö  stads  teknfiska  nämnd,  och 

en  avsfiktsförklarfing  undertecknades  fi  oktober  2011  med  sfikte  på  finförande 

under 2014. De tre samverkande parterna har tfillsammans format en vfisfion 

om  att  förverklfiga Sverfiges  bästa  stadsbusslfinje.  Projektfidén  gäller  finfö-

rande  av  ett  nytt  högvärdfigt  stadsbusskoncept  på  Skånes  största  stadsbuss-

lfinje – lfinje  5  fi  Malmö.  I  projektbeskrfivnfingen  framgår  följande:  Konceptet 

utmärks  av  hög  kapacfitet,  snabbhet,  bekvämlfighet,  enkelhet  och  fimage. 

Dessa egenskaper uttrycker sfig konkret fi följande unfika delåtgärder: 

 

• Nya dubbelledsbussar 

• Påstfignfing fi alla dörrar 

• Lfinjefärg fi all finformatfion 

• Busskörfält längs långa sträckor 

• Fler realtfidsskyltar  

                                                

46 Trfivector, kommunrankfing hållbara transporter, 2015 
47 Enqufist och Johnson, 2013, sfid. 168-169 
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Projektet har fått extra stöd för finköp av elhybrfidbussar. Det unfika med pro-

jektet  är  helhetskonceptet.  Det  framgår  av  projektets  syfte  och  affärsnytta: 

Syftet  är  att  utveckla  dagens  stadsbusstraffik,  enlfigt  devfisen tänk  spårvagn, 

kör buss, för att kunna erbjuda kunderna en enklare, snabbare och mer kom-

fortabel resa. Nyttorna med bland annat påstfignfing fi alla dörrar är utredda, 

men  huvudsyftet  är  att  hela  paketet  med  flera  åtgärder  tfillsammans  ger  en 

märkbar effekt på attraktfivfiteten och därmed resandet. 

 

På Kollektfivtraffikdagen den 6 maj 2015 på Cfirkus fi Stockholm presenterade 

Malena Möller, Malmö stad, Fredrfik Palm, Skånetraffiken och Ola Beckman, 

Nobfina  sfina  erfarenheter  krfing  tfillskapandet  av  ett  nytt  kapacfitetsstarkt 

BRT-finspfirerat bussystem fi Malmö, MalmöExpressen som är ett samarbete 

mellan Malmö stad, Skånetraffiken och Nobfina.48 

 

Mfissfion: Att genom frekventa avgångar, god tfillgänglfighet och framkomlfig-

het samt hög komfort erbjuda ett attraktfivt resealternatfiv som får alla poten-

tfiella resenärer utmed lfinje 5 att välja att resa med MalmöExpressen.  

 

Projektet ska bfidra tfill en resandeöknfing på mfinst 5 % per år fi Malmö. 

 

Leveransmålen var att tfill junfi 2014 på lfinje 5 ha: 

 

• nya, långa, attraktfiva och mfiljöanpassade fordon fi traffik 

• skapat mycket god framkomlfighet och tfillgänglfighet 

• skapat en stor medvetenhet om konceptet 

 

MalmöExpressen  följer  strategfin  från Framtfidens  kollektfivtraffik  fi  Malmö 

som  syftar  tfill  att  utveckla  dagens  kollektfivtraffik.  En  uttalad  vfisfion  om 

framtfidens kollektfivtraffik är att satsa på spårvagn. MalmöExpressen syftar 

också tfill att kratta manegen för spårväg.  

 

Syftar också tfill att bfidra tfill branschens mål om fördubblfing av det kollek-

tfiva resandet. Det yttersta syftet är att uppnå vfiktfiga samhällsmål för socfial, 

ekologfisk och ekonomfisk hållbarhet.  

 

Möller,  Palm  och  Beckmans  gemensamma  reflektfion  krfing  vad  som de  tre 

parterna lärt sfig och som de tar med sfig tfill nya projekt är följande: 

 

                                                

48 MalmöExpressen presentatfion 2015-05-06 
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• Få med alla parter fi samarbetet så tfidfigt som möjlfigt 

• Tydlfiggör varandras förväntnfingar på resultatet, finte enbart pro-

dukten utan även tjänsten fi sfin helhet 

• Vfiktfigt; Gemensam förstudfie; Gemensam avsfiktsförklarfing; Ge-

mensam projektplan (projektorganfisatfion, tfidplan, ekonomfisk kal-

kyl); Ta höjd för polfitfisk beslutsprocess som kan ta tfid!; Gemensam 

aktfivfitetslfista från dag 1 

• Skapa ett delprojekt som har huvudansvaret för att hålla fihop de 

teknfiska systemen och koordfinera dessa över delprojekten 

• Säkra kvalfiteten även efter drfiftsstart 

• Kommunfikatfion: Proaktfiv medfiastrategfi, även kopplad tfill rfiskpla-

nerfing; Kommunfikatfionen behöver vara närvarande under hela 

projektet och finte bara fi slutfasen 

• Bättre koll på vad finfrastrukturåtgärder ger fi tfidsvfinst 

• Resenärsbeteende tar tfid att ändra på 

 

Malmö  stad  har  gjort  en  förstudfie  och  planprogram  krfing  att  återfinföra 

spårväg  fi  Malmö.  Förstudfien  och  planprogrammet  för  etapp  1 fanns 

framme 2013. Nedan framgår syfte med studfien. 

 

Syftet och uppdraget med förstudfien/planprogrammet för spårväg etapp 1 är 

att utreda möjlfigheter och förutsättnfingar för spårvägstraffik på sträckan Ro-

sengård – Västra Hamnen - Lfindängen.  Stråken  från  Rosengård  och  Lfind-

ängen mot Västra Hamnen, har fi tfidfigare utrednfingar pekats ut som prfiorfite-

rade stråk för en första etapp, utfifrån kapacfitet samt samhällsekonomfisk och 

socfialnytta.  Förstudfien/ planprogrammet  ska  fungera  som  ett beslutsun-

derlag  för  vfidare  beslut  om  eventuellt  spårvägsfinförande. Spårvägen  skall 

även  ses  fi  ett  större  sammanhang  än enbart  ett  nytt  kollektfivt  färdmedel. 

Spårvägen skall ses som ett bfidrag och ett mervärde genom de möjlfigheter-

den skapar för olfika former av stadsutvecklfing längs stråken.49 

 

I våra samtal med Danfiel Svanfeld, Malmö stad som har varfit projektledare 

för  spårväg  etapp  1,  framhåller  han  att  den  socfiala  hållbarheten är  en  bä-

rande fidé vad gäller att se spårväg som möjlfiggörare för att bfinda samman 

socfioekonomfiskt starkare  och  svagare områden. MalmöExpressen får  ses 

som ett första steg tfill ett kapacfitetsstarkt stråk. Ffinns ffinansfierfing så kom-

mer den utbyggnaden att ske med spårväg fi Malmö.50 

 

                                                

49 Malmö stad, 2013, Spårväg 1 Förstudfie och planprogram, sfid. 3 
50 Här ffinns en öppnfing tfill statlfig medffinansfierfing genom den pågående Sverfigeförhandlfingen  
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Malmörfingen 

Traffikverket, Malmö stad, Skånetraffiken och SVEDAB (Svensk-Danska Bro-

förbfindelsen) har tfillsammans tagfit fram ett underlag för att öppna upp för 

persontågstraffik på Kontfinentalbanan, vfilket öppnar upp för Malmörfingen. 

På Malmö stads hemsfida under rubrfiken Kontfinentalbanan står följande: 

 

Vår vfisfion är att under slutet av 2018 finvfiga ny tågstatfion fi Rosengård, åter 

öppna Östervärn och samtfidfigt släppa på persontraffik Kontfinentalbanan.51 

 

Bakgrunden: Kontfinentalbanan är den järnväg som går genom de östra de-

larna  av  Malmö  och  vfidare  mot  Trelleborg.  Den  del  av  banan  som  går  ge-

nom Malmö fingår fi Öresundsbrons landanslutnfingar och den ägs och drfivs 

gemensamt  av  Svedab  (Svensk-Danska  Broförbfindelsen  SVEDAB  AB)  och 

Traffikverket.  Sedan  Cfitytunnelns  färdfigställande  traffikeras  banan  bara  av 

godståg men den har tfidfigare traffikerats av både person- och godståg. 

 

Persontågstraffik  ger  nya  möjlfigheter:  Att  tfillåta  persontågstraffik  på  banan 

skulle  finnebära  flera  nya  möjlfigheter.  Tfillståndet  kan  bfidra  tfill  att  Malmö 

utvecklas både lokalt och regfionalt: 

 

• Möjlfiggör en ny rfinglfinje genom Malmö kallad Malmörfingen som 

skulle förbättra kollektfivtraffiken och öka tfillgänglfigheten fi Malmö. 

• Avlastar Cfitytunneln när traffiken finom Malmö och över sundet 

ökar. 

• Kontfinentalbanan kan användas för persontågstraffik mot Trelle-

borg och Ystad och därmed förstärka det regfionala tågnätet. 

• Gör persontågstraffiken genom Malmö mfindre känslfig för störnfing-

ar vfid drfift- och underhållsarbeten. 

 

Malmörfingen:  Ett  tfillstånd  att  återfinföra  persontågstraffik  på  Kontfinental-

banan  på  delen  genom  Malmö  finnebär  att  Malmörfingen  kan  förverklfigas, 

en föreslagen lokal tåglfinje för Pågatågstraffik längs Cfitytunneln, Kontfinen-

talbanan  och  Svågertorp.  Tåglfinjen  kompletterar  beffintlfig  kollektfivtraffik 

och  kopplar  samman  östra  Malmö  med  handelsområdena  Svågertorp  och 

Hyllfie  och  med  övrfiga  staden.  Malmörfingen  skapar  möjlfigheter  tfill  större 

                                                

51 Malmö stad hemsfida, framtfidens kollektfivtraffik, kontfinentalbanan 
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fintegratfion mellan de östra stadsdelarna och övrfiga delar av Malmö. Påga-

tåg beräknas avgå var 30:e mfinut fi varje rfiktnfing.52 

 

Öresundsmetro  

Under  2012  och  2013  har  Köpenhamns  kommun  och  Malmö  stad  – med 

stöd  från  EUs Interregfond  genomfört  en  gemensam  förstudfie  tfill  en 

Öresundsmetro. 

 

Vfisfionen  Köpenhamn-Malmö  2025:  Köpenhamns  kommun  och  Malmö 

stad  samarbetar  för  att  stärka  den  strategfiska  utvecklfingen  fi  den gemen-

samma  storstadsregfionen.  Köpenhamn–Malmö  ska  fortsätta  att  vara  at-

traktfivt  att  bo,  arbeta,  roa  sfig,  besöka  och  finvestera  fi.  Med  bådas  styrkor 

kompletterar de två städerna varandra och ökar regfionens konkurrenskraft. 

Tfillsammans fungerar städerna som en tfillväxtmotor och ett väl fungerande 

transportsystem är avgörande för utvecklfingen, både regfionalt och natfion-

ellt. 

 

Behov  av  ett  mer  robust  transportsystem:  Öresundsmetron  kan  börja 

byggas 2025 och tas fi bruk 2030. Då har både Malmö och Köpenhamn växt 

ytterlfigare och finom en restfid på en halvtfimme från de två städernas stads-

kärnor bor det omkrfing 2,3 mfiljoner männfiskor. Som jämförelse bor det 1,8 

mfiljoner  fi  Hamburg  fidag.  Öresundstågens  passagerartal  ökar  med  cfirka  4 

procent årlfigen och är fidag cfirka 30.000 per dygn Enlfigt de prognoser som 

ffinns kommer år 2030 antalet passagerare att vara 54.000. De ökande anta-

let  tåg  kommer  att  öka  rfiskerna  för  drfiftstörnfingar.  Med  många  avgångar 

och en halverad restfid skulle metron 2030 kunna hantera hälften av framtfi-

dens tågpassagerare och attrahera många nya kunder, så att det totala pas-

sagerarantalet skulle kunna komma upp fi över 70 000 resenärer per dygn. 

Även  från  skånska  städer  såsom  Lund  med  goda  tågförbfindelser  lönar  det 

sfig att byta tfill metron fi Malmö, när målpunkten är Köpenhamn. 

 

Grön  tfillväxt  och  fintegratfion  med  Öresundsmetro:  Öresundsmetron  står 

för  två  tredjedelar  av  den  samlade  passagerartransporten  över  Öresund  så 

det blfir plats för fler tåg på bron – godståg, fjärrtåg och andra regfionala tåg-

lfinjer. Många barrfiärer för pendlfing har tagfits bort. Det avhjälper flaskhals-

                                                

52 Texterna är hämtade från underlagsmaterfialet gällande för Kontfinentalbanan, Samrådsunderlag, 

2013, ”Samråd – förändrfingar på Kontfinentalbanan” där Traffikverket, Malmö stad, Skånetraffiken 

och SVEDAB uppträder som en part. 
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problem  på  arbetsmarknaden  och  det  kommer  fler  nordfiska  huvudkontor 

tfill  regfionen.  De  flesta  slår  sfig  ner  nära  metro,  flygplats  och  motorväg. 

Framför  allt  hfightech-verksamheter  kommer  att  öka  sfina  finvesterfingar, 

forsknfing och utbfildnfing är på hög finternatfionell nfivå. Turfister kommer att 

uppleva Köpenhamn-Malmö som ett resmål med ett stort utbud av kultur, 

arkfitektur och underhållnfing. 

 

Konklusfion: En metro gör finte hela skfillnaden själv. Men den är ett starkt 

verktyg för att uppnå mer tfillväxt och välfärd.53 

 

 

Utvecklfing av mfiljonprogramsområden fi Malmö en socfial utmanfing fi 

en tudelad stad 

Malmö  stad  har  arbetat  från  två  håll  med  att  bygga  sfin  fidentfitet  krfing  en 

sammanhållen  hållbar  och  multfikulturell  stad.  Den  mer  varumärkesbyg-

gande  delen  handlar  om  utvecklfingen  av bland  annat  Västra  Hamnen  och 

utvecklfingen av det nya området Hyllfie för att dra tfill sfig fintressanta företag 

och  välutbfildad  arbetskraft.  Många  av  dessa  välutbfildade  personer  har  sfin 

arbetsplats fi dessa nya områden men om man finte bor fi Västra Hamnen så 

bor många fi några av de vfillasamhällen som växt upp fi Malmös grannkom-

muner.  Samtfidfigt  har  Malmö  stora  mfiljonprogramsområden  och  en  hög 

andel finvandrare som gör Malmö tfill en tudelad stad. Staden tfillsatte 2011 

Kommfissfionen  för  ett  socfialt  hållbart  Malmö  för  att  få  väglednfing  för  att 

motverka denna tudelnfing av staden utfifrån ett ojämlfikt hälsoperspektfiv.54  

 

Bra kommunfikatfioner och ett bra boende är två vfiktfiga komponenter för en 

socfialt hållbar stad. Vfi vfill ta upp planförslaget Törnrosen och del av Örta-

gården  som  en  konkret  berättelse  för  hur  Malmö  stad  arbetar  med  frågan 

krfing socfial hållbarhet och en sammanhållen stad. Först vfill vfi lyfta fram det 

kommunala bostadsbolaget och dess uppdrag som också finnehåller en socfi-

al  dfimensfion.  SABO  Sverfiges  Allmännyttfiga  bostadsföretag  har  drfivfit  ett 

forsknfingsprojekt Nyttan  med  Allmännyttan  där  elva  forskare  deltagfit  för 

att  lyfta  fram  de  allmännyttfiga  bostadsbolagens  hfistorfia,  det  samhälle  och 

den kontext som bolagen verkar fi och hur allmännyttans uppdrag kan tol-

kas och utföras fi praktfiken.  Tfill SABOs kongress 2015 har en sammanfat-

tande lägesrapport tagfits fram. Från den rapporten lyfter vfi fram några re-

flektfioner  från  en  av  forskarna  Martfin  Grander,  som  är  knuten  tfill  Malmö 

                                                

53 Förstudfie, Öresundsmetro, 2013 
54 Från fintervju med Martfin Grander 
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högskola som är med fi projektet och som också är en av våra fintervjuperso-

ner. Vår projektassfistent och han har under en halvdag cyklat runt fi Malmö 

från  Västra  Hamnen  tfill  Rosengård  och  Martfin  Grander  har  förmedlat  sfin 

kunskap  och  erfarenhet  krfing  Malmö  stads  utmanfingar  krfing  socfial  håll-

barhet kopplat tfill att bygga en sammanhållen stad. Det kommunala boss-

stadsbolaget är ett vfiktfigt verktyg för en stad som Malmö. Martfin Grander 

konstaterar fi sfin artfikel55 att de allmännyttfiga bostadsbolagen har en bety-

dande roll som faller finom epfitetet samhällsansvar. Han har fidentfiffierat tre 

nfivåer av samhällsansvar:56 

 

• En första nfivå handlar om hyresgästnära relatfioner och åtgärder 

kopplade tfill dennes boende 

• En andra nfivå av samhällsansvar berör verksamheter och projekt 

rfiktade mot grupper av hyresgäster på bostadsområdena. 

• Den tredje nfivån handlar om allmännyttans lagstadgade krav att 

tfillgodose olfika bostadsbehov. 

Det  är  den  tredje  nfivån  som  är  den  stora  utmanfingen  där  affärsmässfighet 

och  samhällsansvar  kan  sägas  stå  emot  varandra.  Men  det  ffinns  ett  stort 

utrymme  för  tolknfing,  menar  vår  finformant.  I  hans  slutreflektfion  skrfiver 

han: 

 

Den  här  studfien  har  vfisat  att  det  bland  de  allmännyttfiga  bostadsbolagen 

ffinns  en  självbfild  som  en  vfiktfig  aktör  för  att  skapa  ett  mer  socfialt  jämlfikt 

samhälle.  Bolagen  har  också  kompetenser  och  verksamma  arbetssätt  som 

bör  tas  tfillvara  på  och  berättas  om.  Studfien  har  också  vfisat  att  krav  på  af-

färsmässfighet  finte  på  något  sätt  lfigger  fi  konflfikt  med  arbetet  då  finsatserna 

finte rfiskerar att snedvrfida konkurrensen på hyresmarknaden. Dfiskussfioner-

na  om  allmännyttans  affärsnyttfiga  samhällsansvar  bör  således  finte  fastna  fi 

dfiskussfionerna  krfing  att  beräkna  det  monetära  värdet  av  socfiala  projekt. 

Istället  bör  samhällsansvaret  dfiskuteras  utfifrån  allmännyttans  lagstadgade 

krav  på  bostadsförsörjnfing,  allmännyttans  som  långsfiktfig  aktör  och  hur 

dessa står fi kontrast tfill kortsfiktfiga avkastnfingskrav baserade på marknadens 

logfik. Enlfigt förarbetena tfill lagstfiftnfingen fingår det fi det allmännyttfiga upp-

draget finte bara stå för en bostadsförsörjnfing med upplåtelseformen hyres-

rätt, utan även att tfillgodose olfika gruppers behov.57 

 

                                                

55 Grander, 2015, Samhällsansvar på affärsmässfiga vfillkor? – En studfie av kommunala allmännyt-

tfiga bostadsbolag och dess ägare 
56 Ibfid. sfid. 22-23 
57 Grander, 2015, sfid. 25 
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Det kommunala bostadsbolaget fi Malmö är en vfiktfig aktör fi Rosengård. Vfi 

ska  tfitta  närmare  på  ett  pågående  stadsutvecklfingsprojekt  fi  Rosengård  för 

socfial hållbarhet och motverka tudelnfing av staden. 

 

I  planprogrammet  Törnrosen  och  del  av  Örtagården  fi  Rosengård  fi  Malmö 

framgår att syftet med genomförandet av planprogrammet är att öka möj-

lfigheterna  tfill  en  långsfiktfigt  god  stadsutvecklfing  fi  Rosengård.  Det  finnebär 

att utreda och ge förslag på hur en ny blandad bebyggelsestruktur kan tfillfö-

ras den beffintlfiga bebyggelsestrukturen från 60-talet, på ett sådant sätt att 

vfiktfiga  samhälls-  och  socfioekonomfiska  effekter  uppnås,  samtfidfigt  som  be-

ffintlfiga värden tfillvaratas. Stadsbyggnadsnämnden har 2015-04-16 godkänt 

planprogrammet  för  Törnrosen  och  del  av  Örtagården.  I  förordet  tfill  pro-

grammet ges en översfiktlfig programförklarfing:58 

 

Kommfissfionen för ett socfialt hållbart Malmö tfillsattes 2010 med uppdrag att 

ta  fram  åtgärder  för  att  motverka  den  ojämlfikt  fördelade  hälsan  fi  Malmö. 

Hälsa fi det här sammanhanget betyder finte bara avsaknad av sjukdom, utan 

också  faktorer  som  att  känna  sfig  delaktfig,  ha  tfillfit  tfill  sfin  omgfivnfing,  ha  en 

finkomst  och  att  få  växa  upp  fi  en  omgfivnfing  som  gynnar  barns  och  ungas 

framtfidsförutsättnfingar. Slutrapporten som presenterades 2013 finnehöll ett 

kapfitel  om  vfilken  roll  stadsplanerfing  och  stadens  utformnfing  spelar  för 

hälsa.  Där  konstateras  att  gemensamma  faktorer  för  bostadsområden  med 

en befolknfing där hälsoskfillnaderna är stora, ofta hänger samman med brfis-

tande  kontakt  och  nätverk  med  resten  av  staden.  Rosengård  är  ett  sådant 

område. 

 

I ett Malmö som har så mycket att erbjuda, är det varken rfimlfigt eller accep-

tabelt  att  växa  upp  fisolerat  från  andra  delar  av  staden  utan  möjlfighet  att 

möta  Malmös  andra  kulturer  och  lfivsstfilar.  Malmökommfissfionen  betonar 

också  just  att  fysfisk planerfing  kan  användas  som  motor  för  socfiala  föränd-

rfingar, genom att bland annat underlätta för kontakter och brygga över bar-

rfiärer.  

 

Planprogrammet  för  Törnrosen  och  Örtagården  handlar  om  just  detta,  att 

bfidra tfill nya kopplfingar som underlättar för nätverk och nya kontakter. Men 

det handlar ännu mer om att tfillföra det som saknas fidag; bostadstyper, ar-

betsplatser, restauranger, gatulfiv och finte mfinst olfika traffikslag samlade på 

samma yta. Dfirektfiven fi Malmös Översfiktsplan om en blandad, tät och grön 

stad  är  finte  bara  en  markanvfisnfingsplan,  utan  handlar  om  att  bfidra  tfill  att 

uppväxande  flfickor  och  pojkar  får  hjälp  och  stöd  att  se  vuxenlfivets  möjlfig-

heter. Det är vfiktfigt att betona att förändrfingarna som föreslås fi detta plan-

                                                

58 Malmö stad, 2015, Planprogram för Törnrosen och Örtagården fi Rosengård 
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program  gäller  hela  staden.  På  samma  sätt  som  ambfitfionen  är  att  Rosen-

gårdsborna  ska  känna  sfig  välkomna  fi  hela  Malmö,  handlar  det  om  att  hela 

Malmö ska attraheras av bostäder, utbud, platser och aktfivfiteter även längs 

Rosengårdsstråket och fi Rosengård. 

 

Malmökommfissfionen konstaterar fi sannfingens namn att det krävs betydlfigt 

mer än fysfisk planerfing för att utjämna skfillnaderna fi hälsa. Eftersom hälsa 

är  kopplat  tfill  utbfildnfingsnfivå,  har  skolan  en  stor  och  vfiktfig  roll.  Har  man 

klarat  skolan  ökar  chanserna  att  komma  fin  på  arbetsmarknaden.  Även  om 

arkfitektur och stadsplanerfing finte hanterar barns utbfildnfing, kan den fysfiska 

utformnfingen  av  barns  mfiljöer  finne  och  utomhus,  stödja  pedagogernas  ar-

bete  med  skolor  och  utemfiljöer  som  främjar  finlärnfing,  fysfisk  aktfivfitet  och 

motorfisk  förmåga.  När  planerfingen  för  nya  byggnader  och  platser  går  över 

tfill byggfasen ges tfillfälle tfill arbetsplatser och byggpraktfik. 

 

Överhuvudtaget  tenderar  stadsplanerfing  att  allt  mer  lfiera  sfig  med  övrfig 

stadsutvecklfing och många dfiscfiplfiner och aktörer sfiktar nu på att arbeta tfill-

sammans för att nå ett stabfilt och hållbart samhälle. Här har planerfingen av 

Törnrosen och Örtagården goda möjlfigheter att vara en spelplan för just den 

sortens stora och breda stadsutvecklfingsarbeten.59 

 

Ett  antal  mål  har  formulerats  för  planprogrammet  som  handlar  om  att 

bygga ett mer attraktfivt Rosengård för att få en bättre lfivsmfiljö, en stadsdel 

som  är  mer  än  bara  boende  och  är  bättre  länkat  tfill  den  omgfivande  sta-

den:60 

 

• Ett Rosengård sammanlänkat med sfin omgfivnfing 

• En tydlfig och tfillgänglfig stadsstruktur  

• Ett blandat Rosengård med levande gaturum  

• Ett Rosengård för alla 

 

Rosengård har redan fidag goda kommunfikatfioner vad gäller kollektfivtraffik 

och cykeltraffik. 25 % reser fi huvudsak med kollektfivtraffik, 28 % cyklar och 

31 % av resorna görs med bfil.61 Kopplfingen mellan Rosengård och centrum 

har  förstärkts  påtaglfigt  med  lfinje  5  MalmöExpressen.  I  planförslaget  lyfts 

byggande  av  en  ny  tågstatfion  fi  Rosengård  som  en  vfiktfig  knutpunkt  som 

kommer att förstärka kopplfingen med övrfiga Malmö än mer. Under avsnfit-

                                                

59 Malmö stad, 2015, Planprogram för Törnrosen och Örtagården fi Rosengård, sfid. 3 
60 Ibfid. sfid. 6 -7 
61 Ibfid. sfid. 71 
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tet  socfiala  konsekvenser  beskrfivs  Rosengårds  statfion  som  en  vfiktfig  knut-

punkt fi Malmörfingen och en sammanlänkande kraft: 

 

Rosengårds statfion och Malmörfingen kan få en stark sammanlänkande kraft. 

Statfionen finnebär att fler männfiskor kan röra sfig tfill och från planprograms-

området enkelt och snabbt. Tågtraffiken på Malmörfingen kommer att koppla 

flera  av  stadens  stadsdelar  fi  en  cfirkulär  rörelse.  Det  finnebär  en  komplette-

rfing tfill de radfiellt gående bussrörelserna.62 

 

I den socfiala konsekvensbeskrfivnfingen lyfts vfikten av att bryta dagens bar-

rfiär som Kontfinentalbanan utgör och byggande av Rosengårds statfion. 

 

Idag  är  Kontfinentalbanan  en  kraftfull  barrfiär  och  området  ett  fingenmans-

land,  med  buffertzoner  som  finte  används,  slänter  och  parkerfingar.  Rosen-

gårdsstråket är en grundförutsättnfing för projektets utvecklfing och fungerar 

fidag  som  den  vfiktfigaste  kommunfikatfionslänken  fi  området.  Gångtunneln  är 

däremot  en  svag  och  ficke  finbjudande  entré  tfill  Törnrosen  och  Rosengård. 

Tunnelns  vfiktfiga  samspel  mellan  de  båda  sfidorna  av  järnvägen  bör  under-

strykas och stärkas när statfionen byggs. 

 

Statfionsområdet kommer att blfi en vfiktfig nod för byten mellan olfika traffik-

slag, därmed även en vfiktfig aktfivfitetsskapande plats. Rörelserna ökar och det 

blfir än vfiktfigare att det ffinns bra och välfungerande vfistelseytor fi närområ-

det.  Verksamheter  och  en  varfierad  användnfing  fi  de  omkrfinglfiggande  bygg-

naderna  kan  bfidra  tfill  att  aktfivera  området.  En  större  målpunkt  finvfid  stat-

fionen centrum skulle öka platsens dragnfingskraft även för övrfiga staden.63 

 

Den socfiala dfimensfionen lyfts fram som en vfiktfig komponent fi Malmös ut-

vecklfing.  Kommunstyrelsens  ordförande  har  ordet  fi  Årsredovfisnfing  2014 

för Malmö stad. 

 

Under  året  antogs  Översfiktsplanen  2030,  ett  vfiktfigt  dokument  som  lägger 

grunden för Malmös fortsatta utvecklfing. Arbetet med att ta tfillvara resulta-

ten från kommfissfionen för ett socfialt hållbart Malmö fortsatte. Ett 30-tal ut-

rednfingsuppdrag  sattes  figång  för  att  närmare  undersöka  hur  vfi  som  kom-

mun  kan  jobba  för  att  mfinska  skfillnaderna  fi  hälsa  tfillsammans  med  olfika 

samarbetspartners finom cfivfilsamhället, närfingslfivet och det offentlfiga.64 

 

                                                

62 Malmö stad, 2015, Planprogram för Törnrosen och Örtagården fi Rosengård, sfid. 46 
63 Ibfid. 
64 Malmö stad, årsredovfisnfing 2014, sfid. 6 
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Den socfiala dfimensfionen kan också kopplas tfillbaka tfill Malmös nya traffik 

och mobfilfitetsplan TROMP. I avsnfittet Männfiskan tar TROMP sfin utgångs-

punkt fi männfiskan som en grundläggande del av traffiksystemet. Tfillgång tfill 

sfin  stad  –  en  mer  jämlfik  stad  där  planerfingen  av  Malmös  framtfida  stads-

mfiljö och traffiksystem ska sträva efter att staden ska vara en attraktfiv mfiljö 

att  leva  fi.  Det  handlar  också  om  att  fidentfiffiera  och  överbrygga  fysfiska  och 

upplevda  barrfiärer  fi  Malmö.  Det  är  också  en  del  fi  det  arbete  att  vfidareut-

veckla Malmö utfifrån den handlfingsplan som framställts av Kommfissfionen 

för  ett  socfialt  hållbart  Malmö.  Vfi  kan  se  att  starta  MalmöExpressen  och 

planerfing  av  en  ny  statfion  Rosengård  och  Malmörfingen  svarar  upp  mot 

männfiskan som del fi traffiksystemet som har såväl en socfial dfimensfion som 

en  mobfilfitetsdfimensfion.  Vfikten  av  samverkan  mellan  cfivfilsamhället,  nä-

rfingslfiv och det offentlfiga blfir allt mer vfiktfigt för att bygga en levande och 

hållbar stad. 

 

 

Kollektfivtraffik för en levande och hållbar stad/regfion som del fi trans-

formatfiv förändrfing av storstadsregfionen Malmö 

Det är flera enskfilda berättelser som speglar pågående transformatfiva pro-

cesser av storstadsregfionen Malmö/Öresund. För att kunna jämföra de tre 

transformatfiva processerna fi Sverfiges tre storstadsområden använder vfi oss 

av de fem finsfikter/utmanfingarna fi Enqufist och Johnson (2013) som analys- 

och  tolknfingsverktyg  för  vår  jämförelse  som  vfi  började  med  fi  kapfitel  4  för 

Stockholmsregfionen. 

 

 

Frfihet fi resandet för resenären, traffik är männfiskor och gods som rör sfig 

– finte fordon 

En övergrfipande prfiorfiterfing är att Malmö främst ska växa finåt. Staden kan 

därmed  få  en  rumslfig  organfisatfion  som  främjar  möten  mellan  männfiskor, 

som bfidrar tfill att mfinska Malmös mfiljöbelastnfing och som ökar attraktfivfi-

teten. Malmö stads Traffik och mobfilfitetsplan 2015 som är kopplad tfill Över-

sfiktsplanen talar om att det är männfiskan som är en grundläggande del av 

traffiksystemet. Det är finte heller  avgränsat tfill en traffikplan utan också en 

mobfilfitetsplan.  En  plan  med  strategfier  för  hållbar  stadsutvecklfing  finom 

Malmö stad där ett helhetsgrepp tas avseende traffiken och mobfilfiteten och 

tydlfiggör  hur  denna  ska  bfidra  tfill  stadens  attraktfivfitet  och  skapa ett  mer 

mfiljömässfigt,  ekonomfiskt  och  socfialt  hållbart  Malmö.  Arbetet  motsvarar 

den metod som används fi Europa för att utveckla Sustafinable Urban Mobfi-
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lfity Plans. Där lfigger Malmö fi tfiden fi förhållande tfill progressfiva städer ute fi 

Europa. 

 

 

Kollektfivtraffik som ett proaktfivt verktyg för att bygga en hållbar 

stad/regfion 

Malmö är en stark knutpunkt för hela Skåne. Här kan Malmö dra nytta av 

de strukturbfildande  finfrastrukturfinvesterfingar  som  gjorts  genom 

Öresundsbron  och  Cfitytunneln  och  bygga  vfidare  för  att  utveckla  staden 

Malmö. I Malmö stads översfiktsplan fastslås att Öresundsregfionen ska vara 

en  motor  för  grön  tfillväxt  och  en  plats  där  tfillväxt  och  hög  lfivskvalfitet  går 

hand  fi  hand.  Köpenhamn–Malmö–Lund  ska  vara  en  sammanhängande 

metropol  som  skapar  ekonomfisk  dynamfik  fi  både  Öresundsregfionen,  Sve-

rfige och Danmark. Malmö är navet fi denna utvecklfing fi Skåne. Den regfion-

ala  kollektfivtraffiken  spelar  en  nyckelroll  fi  denna  strategfi.  Av  det  regfionala 

traffikförsörjnfingsprogrammet  framgår  att  kollektfivtraffiken  har  en  nyckel-

roll  fi  Skånes  utvecklfing  genom  att  stärka  den  fysfiska  tfillgänglfigheten  och 

därfigenom bfinda samman Skåne. En utbyggnad av finfrastruktur och kollek-

tfivtraffik  mfinskar  avstånden  finom  samt  tfill  och  från  Skåne,  vfilket  skapar 

bättre förutsättnfingar för en större och mer sammanhängande arbetsmark-

nad,  med  ökad  sysselsättnfing  och  mfinskad  arbetslöshet  som  följd.  Malmö 

som  knutpunkt  är  här  av  stor  vfikt.  En  fortsatt  befolknfingstfillväxt  ökar 

trycket  på  Malmös  traffikytor  samtfidfigt  som  markanvändnfingen  ska  vara 

effektfiv. Fler kommer att förflytta sfig men gaturummen kan finte blfi större. 

Traffikytor  måste  användas  och  utformas  så  att  de  kan  transportera  så 

många  som  möjlfigt  på  ett  ytsnålt  och  resurseffektfivt  sätt.  Vfisfionen  för 

TROMP  ger  uttryck  för  detta:  Gång,  cykel  och  kollektfivtraffik  är  det  själv-

klara valet för de som bor, arbetar eller vfistas fi Malmö. Detta utgör tfillsam-

mans med effektfiva godstransporter och en mfiljöanpassad bfiltraffik grunden 

fi  den  täta  och  hållbara  stadens  transportsystem.  Ett  transportsystem  an-

passat  tfill  männfiskan  och  för  staden.  Malmö  som  stad  har  mer  än  andra 

städer  fi  Sverfige  utvecklats  tfill  en  cykelstad  där  kollektfivtraffik,  cykel  och 

gång samverkar. MalmöExpressen och Malmörfingen med öppnande av nya 

statfioner som fi Rosengård är möjlfiggörare för att bygga en mer sammanhål-

len stad. 
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Värderfingsdrfiven kollektfivtraffik drfiver värdeskapande för männfiskor och 

hållbarhet för samhälle 

Kommunalstyrelsens  ordförande  fi  Malmö  gör  sfig  tolk  att  Malmö  nu  vfill 

satsa på ett mer sammanhållet och mänsklfigare samhälle där socfiala finve-

sterfingar får prfiorfitet på samma sätt om finfrastrukturfinvestfingar fått prfiorfi-

tet  tfidfigare.  Malmö  stad  tfillsatte  tfidfigt  en  kommfissfion  för  socfialt  hållbart 

Malmö 2011 och som kom med sfin slutrapport 2013.  Kommfissfionens bud-

skap var att socfiala finsatser finte ska ses som kostnader utan mer som finve-

sterfingar. Bra kommunfikatfioner och bra boende är två vfiktfiga komponenter 

för en socfialt hållbar stad. Detta synsätt har tagfit sfig uttryck fi fimplemente-

rfing av MalmöExpressen och planerna krfing Malmörfingen och statfion Ro-

sengård.  Översfiktsplan  om  en  blandad,  tät  och  grön  stad  är  vfisfionsdrfiven 

och  ska  gälla  hela  staden.  Där  får  strategfier  för  fotgängare,  cykel  samt 

strukturbfildande och attraktfiv kollektfivtraffik prfiorfitet.  Men där har Malmö 

också en utmanfing när det gäller att bygga sfin fidentfitet krfing en samman-

hållen  hållbar  och  multfikulturell  stad.  Identfitetsbyggande  har  varfit  och  är 

tudelat.  Varumärket  Malmö  med  Västra  hamnen  och  Hyllfie  är  progressfivt 

och varumärkesbyggande krfing Malmös nya fidentfitet. De mer socfioekono-

mfiskt  svagare  delarna  av  Malmö  fi  mfiljonprogramsområdena  får  fi  de  olfika 

planarbetena uppmärksamhet men de socfiala finvesterfingarna har blfivfit ef-

tersatta.  Det  kommunala  bostadsbolaget  är  ett  vfiktfigt  verktyg  men  har  en 

svår balansakt att balansera marknadsneutralfitet och samhällsnytta. I plan-

programmet  som  Törnrosen  och  Örtagården  som  ett  exempel  talas  om  att 

tfillföra nya dfimensfioner tfill Rosengård där det fidag saknas olfika bostadsty-

per,  arbetsplatser,  restauranger,  och  mer  av  offentlfiga  rum  för  en  bättre 

lfivsmfiljö och en stadsdel som är mer än bara boende och är bättre länkat tfill 

det omgfivande samhället. Malmö stad ser hållbarhet som en helhet där de-

larna har ett finbördes beroende som finnebär att de finte kan ses fisolerat från 

varandra. Den socfiala hållbarheten är målet som skapar goda lfivsbetfingel-

ser,  den  mfiljömässfiga  hållbarheten  skapar  en  ram  för  ett  resurseffektfivt 

samhälle och den ekonomfiska hållbarheten är medlet för att staden och nä-

rfingslfivet ska utvecklas långsfiktfigt. 

 

 

Dedfikerade körfält och BRT-system för ökad effektfivfitet och hållbarhet 

I Regfion Skåne och fi Malmö har spårbunden kollektfivtraffik prfiorfitet. Den är 

strukturbfildande  och  kan  hantera  stora  resenärsflöden.  MalmöExpressen 

har  fått  stor  uppmärksamhet  finte  mfinst  fi  ett  natfionellt  perspektfiv.  Det  är 

dock  ur  plansynpunkt  ett  första  steg  tfill  spårbunden  spårvagnstraffik.  Med 

Malmös Traffik och Mobfilfitetsplan är vfisfionen att kollektfivtraffik, cykel, gång 
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och  en  mfiljöanpassad  bfiltraffik  får  prfiorfitet  fi  den  täta  och  hållbara  stadens 

transportsystem. Ett transportsystem anpassad tfill männfiskan och staden. 

 

 

Tjänstefinnovatfion som utvecklfingsdrfivkraft 

I detta kapfitel har MalmöExpressen, Malmörfingen och det vfisonärt drfivna 

framtfida  Öresundsmetro  beskrfivfits  mer  utfifrån  ett  tjänstefinnovatfionsper-

spektfiv  än  ett  produktfionsperspektfiv.  Med  de  utmanfingar  som  ffinns  fi 

Malmö såväl vad gäller nära, tät, grön stad – en stad med goda lfivsbetfingel-

ser,  kan  utmanfingsdrfiven  tjänstefinnovatfion  vara  en  möjlfiggörare  som  har 

ett  mer  utfifrån  och  fin  perspektfiv  som  är  mer  vfisfions  och  värderfingsdrfivet 

än prognosstyrt. 
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Internatfionella jämförelsestudfier 
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Inlednfing 

I Enqufist & Johnson (2013) ffinns två Europefiska regfionala kollektfivtraffiknätverk be-

skrfivna: Frefiburg och Zürfich. Dessa två nätverk kan beskrfivas som best practfice vad 

gäller sammanhängande kollektfivtraffiksystem, men också som värdenätverk med en 

djupt  förankrad  värdegrund  som  ger  kollektfivtraffik  stor  legfitfimfitet.  Frefiburg  kallas 

Tysklands mfiljöhuvudstad. Idén vfilar på en värdegrund som är djupt förankrad fi reg-

fionen, en partfipolfitfiskt obunden samsyn mellan samhälle och medborgare. Det ffinns 

en  motsvarande  syn  fi  Zürfich,  där  resenärsperspektfivet  och  medborgarperspektfivet 

går hand fi hand vad gäller lfivsmfiljö och kollektfivtraffik. 

 

Inom  ramen  för Karlstad Servfice  Innovatfion  Lab  har  Bo  Enqufist,  Samuel Petros  

Sebhatu  och  Bo-Jacob  Enqvfist  nu  tagfit  fram  ytterlfigare  fem  fallstudfier,  utöver  Frefi-

burg och Zürfich. Dessa fallstudfier beskrfiver utvecklfingen fi London, Parfis, Sfingapore, 

Kapstaden och Buenos Afires. I några av dessa nya fallstudfier har ytterlfigare forskare 

från SAMOT och från CTF/ SAMOTs finternatfionella nätverk varfit finvolverade. Deras 

medverkan redovfisas fi samband med respektfive fallstudfie. 

 

De  finternatfionella  studfierna  redovfisas  finte  lfika  djupgående  som  de  svenska.  De  fin-

ternatfionella fallstudfierna syftar tfill att ge en fördjupad kontextuell förståelse för de 

utmanfingar som ffinns fi städer som är betydlfigt större än de svenska städerna. De re-

dovfisade  finternatfionella  kollektfivtraffiknätverken  vfisar  exempel  där  den  socfiala  och 

mfiljömässfiga kontexten har fått stor betydelse för tjänstefinnovatfionslösnfingar. I ka-

pfitel 7B ges en sammanfattnfing av respektfive fall enlfigt en för ändamålet framtagen 

analys- och tolknfingsram vfilket underlättar jämförelse mellan de olfika fallen. 
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Bfild 1. Frefiburg. Foto: Göran Fält, Traffikverket 
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Regfion Frefiburg, Tyskland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing och platsen 

Frefiburg  framhålls  ofta  som  det  goda  exemplet  finom  kollektfivtraffik  och  som  Tysk-

lands  mfiljöhuvudstad.  Frefiburg  har  varfit  en  finspfiratfionskälla,  tfill  exempel för  re-

sursfintegrerfingstankarna fi K2020 fi Göteborgsregfionen. Frefiburg har satsat medvetet 

på en ökad kollektfivtraffikanvändnfing finom ramen för ett sammanhållet kollektfivtra-

ffiknätverk.  Samhällets  finstfitutfioner  och  traffikföretagen  fann  på  ett  tfidfigt  stadfium 

samverkansformer  där  polfitfik  och  affärsverksamhet  finom  kollektfivtraffik  hölls  åt-

skfilda genom två separata samverkansförbund, men ändå sammankopplade fi ett ge-

mensamt kollektfivtraffiksystem. Det har bland annat skett genom: 

 

• fintegratfion av alla traffikslag: bussar, spårvagnar och tåg (utbud, tfidta-

bell, resekort) 

• fintegratfion av kollektfivtraffiken lokalt (cfity), regfionalt och natfion-

ellt/finternatfionellt 

• tfidfigt utvecklat mobfilfity management-tänkande med ökat användande 

av kombfinerade transportslag som bfil + kollektfivtraffik eller cykel + kol-

lektfivtraffik 

• mfinskat personbfilsanvändande tfill förmån för andra transportslag 

• mfinskat utbud av parkerfingsplatser fi stadskärnan 
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Platsen  

Staden Frefiburg grundades på 1100-talet och är en av de äldsta städerna fi Tyskland, 

belägen  på  gränsen  mellan  Frankrfike  och  Schwefiz.  Staden  utgör  porten  tfill  det  väl-

kända naturområdet Schwarzwald. Under andra världskrfiget blev 80 procent av sta-

den  sönderbombad  och  ödelagd,  men  katedralen  klarade  sfig  nästan  helt  och  hållet. 

För att bevara stadens hfistorfiska arv bestämde stadens polfitfiska församlfing att åter-

uppbygga  stadskärnan  fi  dess  gamla  stfil  med  sandstensbyggnader,  små  gränder  och 

kullerstensgator.  Staden  har  finte  haft  bfilen  som  norm  fi  sfin  stadsplanerfing,  utan  fin-

nerstadens traffikpolfitfik har fistället präglats av ett bfilfrfitt centrum för att bevara den 

hfistorfiska  stadskärnan.  Redan  1973  förbjöds  prfivata  bfilar  fi  stadskärnan,  något  som 

öppnade vägen för en bättre finfrastruktur för kollektfivtraffik, fi ett effektfivt och väl or-

ganfiserat nätverk. 

 

Utmanfingar 

Buehler och Pucher lyfter Frefiburg som det goda exemplet fi Tyskland fi en vetenskap-

lfig artfikel. De pekade på hur många barrfiärer som har kunnat brytas på ett finnovatfivt 

sätt.  Transporter har varfit ett vfiktfigt verktyg fi stadens strävan mot hållbar utveckl-

fing:1 

 

• På 1970-talet motsatte sfig de lokala köpmännen ett bfilfrfitt centrum, ef-

tersom de var rädda för att tappa kunder och omsättnfing. De accepte-

rade lösnfingen när stadslednfingen gfick med på att bygga parkerfingshus 

fi utkanten av den bfilfrfia zonen.   

• 1984 motsatte sfig Frefiburgs traffikoperatör (VAG) finförandet av ett må-

nadskort för kollektfivtraffik av rädsla för mfinskad omsättnfing och ffinan-

sfiell katastrof. För att övervfinna motståndet finförde det regfionala polfi-

tfiska styret en garantfi under fintroduktfionsfasen. Stadslednfingen fi Frefi-

burg tvfingade VAG att finföra månadskortet, som blev en stor succé. 

Idag täcks 90 % av VAGs drfiftskostnader av bfiljettfintäkter. Det har gjort 

Frefiburgs transportsystem tfill det mest välffinansfierade systemet fi hela 

Tyskland. 

• Från början var många finvånare skeptfiska tfill att tfillåta stadstraffik fi bo-

stadsområdena. Först sedan lösnfingen fimplementerats fi några närom-

råden övervanns rädslan hos medborgarna. Idag ffinns 90 % av stadstra-

ffiken finom 30 km/h zoner.  

                                                

1 Buehler and Pucher, 2011 
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• Det har finte alltfid varfit så lätt att samordna närlfiggande samhällen av-

seende markanvändnfing och gemensam transportplanerfing. Många 

transportföretag fi regfionen gfick bara med på att ansluta sfig tfill det ge-

mensamma bfiljettsystemet fi regfionen efter att ha fått kontrakt med ga-

ranterad årsomsättnfing. 

 

 

Styrmodell 

För  att  förstå  utvecklfingen  fi  staden  Frefiburg  och  den  senare  sammankopplfingen  av 

stadstraffik  och  regfiontraffik  har  vfi  tagfit  hjälp  av  Stenerfik  Rfingqvfist.  Han  ger  här  en 

kort hfistorfiebeskrfivnfing av den tyska modellen och hur den har utvecklats över tfid. 

  

Organfisatfionen med Verkehrsverbund etablerades först för taxesamverkan mellan tra-

ffikoperatörer  och  kom  efter  hand  att  utvecklas  vfidare.  Sedan  regfionala  myndfigheter 

etablerades för att också svara för regfional traffik och som upphandlas fidag (både buss 

och tåg) förändrades spelplanen, men stadstraffiken är fortfarande kommunalt ägd fi de 

flesta städerna. Stadstraffiken sker ofta fi företag som också svarar för vatten och el fi stä-

derna och där ffinansfierfingen ofta hade korssubventfioner mellan lönsam el och vatten 

och  olönsam  kollektfivtraffik.  Städerna  har  också  en  stark  posfitfion  fi  kollektfivtraffikens 

organfisatfion.2 

 

Nu  åter  tfill  fallbeskrfivnfingen  av  Frefiburg.  För  att  möta  behovet  av  ökad  rörlfighet 

finom regfionen började utbyggnaden av kollektfivtraffiknätverket fi regfionens centrum, 

staden Frefiburg. Efter hand kom hela regfionen att fintegreras fi ett allt mer samman-

hållande kollektfivtraffiksystem. Systemet hålls sedan 1994 samman organfisatorfiskt av 

ZRF  (Zweckverband  Regfio-Nahverkehr  Frefiburg)  som  är  ett  polfitfiskt  regfionförbund 

med uppgfift att forma den sammanhållna traffikpolfitfiken fi regfionen. 

 

ZRF bfildades genom att de två länen Brefisgau-Hochschwarzwald och Emmendfingen 

gfick samman med staden Frefiburg för att skapa en gemensam lokal- och regfionaltra-

ffik finom ett område med totalt 615 000 finvånare. Staden Frefiburg var föregångare fi 

denna  (även  för  Tyskland)  unfika  samverkan  mellan  offentlfiga  finstfitutfioner  och  prfi-

vata traffikföretag, med avsfikt att skapa ett gemensamt, sammanhållet kollektfivtraffik-

system.  ZRFs  kommunala  bolag,  Regfio-Verbund GmbH  Frefiburg  (RVG),  ser  tfill  att 

den  gällande  lokal-  och  regfional-traffikplanen  förverklfigas  och  att  fidékonceptet  från 

1997  vfidareutvecklas.  RVG:s  uppdrag  är  övergrfipande  planerfing,  strukturerfing  av 

traffiknätverket och organfiserfing av den regfionala traffiken. 

 

                                                

2 Rfingqvfist 2016.02.11 
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Själva  traffiken  bedrfivs  av  ett  kommersfiellt  regfionförbund,  RVF  (Regfion-

Verkehrsverbund Frefiburg), bestående av de 17 traffikföretag som är verksamma fi reg-

fionen. Det största av dessa är det helt kommunalägda traffikföretaget VAG (Frefibur-

ger Verkehrs AG), som ffinns fi en kommunalägd bolagskonstruktfion tfillsammans med 

bolag för el och vatten. VAG drfiver stadstraffiken fi egen regfi. Den regfionala tågopera-

tören BSB (Brefisgau-S-Bahn GmbH), som ägs av delstaten Baden-Württemberg drfi-

ver  tågtraffik  fi  egen  regfi.  En  annan  tågoperatör  som  fingår  fi  konsortfiet  är  Deutsche 

Bahn AG. Det ffinns också ett större bussföretag med fi RVF med namnet SBG Südba-

denbus GmbH, som ägs av ett regfionalt bolag som är dotterbolag tfill Deutsche Bahn 

AG. Övrfiga mfindre operatörer som ffinns med fi RVF är prfivatägda bussoperatörer och 

några  kommunalt  drfivna  bussföretag.  I  RVF:s  uppdrag  lfigger  att  vfidareutveckla  det 

enhetlfiga  bfiljett-  och  säljsystemet,  lfiksom  att  deponera  och  fördela  finkomsterna  tfill 

medlemsföretagen på ett transparent sätt. En annan central uppgfift för de traffikföre-

tag som är medlemmar fi RVF är att omsätta de uppdragna rfiktlfinjerna fi företagspla-

nerfingen  fi  praktfiskt  genomförande.  I  grund-  och  ffinansfierfingsavtalet  har  ZRF  och 

RVF kommfit överens om respektfive uppgfifter och hur en konstruktfiv och nära sam-

verkan ska ske. 

 

De två samverkansformerna ZRF och RVF ger den offentlfiga lokal- och regfionaltraffi-

ken fi regfionen en struktur som jurfidfiskt skfiljer de tre medlemmarna fi ZRF från före-

tagen fi RVF. Modellen fördelar ansvarsområdena på ett tydlfigt sätt mellan polfitfik och 

företag. Ytterlfigare en aktör fi det sammanhållna kollektfivtraffiknätverket är delstaten 

Baden-Württemberg,  med  egenskap  av  beställare  av  lokal-  och  regfionaltraffik  på  de 

sträckor som tfillhör DB Netz AG. Beställnfingarna sker fi nära samråd med regfionen. 

Dessutom främjar delstaten användandet av moderna tåg och deltar fi utbyggnaden av 

finfrastrukturen (hållplatser, banutbyggnad, bytespunkter, banor för Stadtbahn) fi en-

lfighet med vad som föreskrfivs fi Nahverkehrskonzept Brefisgau-S-Bahn 2005. 

 

Transportföretagen ansvarar själva för att utveckla traffiken fi sfina delar av nätverket. 

Företagen är djupt finvolverade vart femte år när den regfionala traffikplanen tas fram 

för  uppdaterfing  av  lfinjesträcknfing,  bytespunkter  och  frekvens.  Aktörerna  styr  själva 

över  vfilka  tfilläggstjänster  de  ska  erbjuda.  Gamla  statfioner  har  byggts  om  och  olfika 

typer  av  servfice  har  uppstått  runt  de  aktfiva  bytespunkterna.  Bussbolagen  står  för 

matartraffiken tfill stomlfinjerna. I varje delregfion ffinns ett så kallat corrfidor manage-

ment. Ett av de ledande traffikföretagen fi RVF har ansvaret för att förbättra traffiken 

och  för  att  lösa  eventuella  samordnfingsproblem  finom  en  delregfion,  tfill  exempel  ge-

nom samordnfing av tfidtabeller. Det ffinns en motsättnfing mellan prfis och kvalfitet. För 

att balansera dessa motsättnfingar ffinns fi varje delregfion ett resenärsråd som har tfill 

uppgfift  att  finfitfiera  förbättrfingsprogram.  Förslagen  rfiktas  dfirekt  tfill  traffikföretagen 

och finte tfill det offentlfigägda regfionförbundet. 
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Uppdraget 

Syftet  med  grundandet  av  ZRF  var  att  göra  lokal-  och  regfionaltraffiken  fi  regfionen 

ännu mer attraktfiv. Men det var också ett sätt att organfisera sfig för att möta framtfida 

krav  fi  samband  med  järnvägstraffikens  regfionalfiserfing,  samt  för  att  kunna  hantera 

den nya lokal- och regfionaltraffiklagen fi Baden-Württemberg. Den offentlfigt organfise-

rade lokal- och regfionaltraffiken utgör ryggraden fi en regfionförstorfing mellan två län 

och en centralort. Den säkerställer att arbets- och utbfildnfingsplatser, lfiksom frfitfids- 

och  kulturaktfivfiteter  kan  nås  daglfigen  på  ett  tfillförlfitlfigt  sätt  även  utan  användande 

av  egen  bfil.  Ambfitfionen  kan  finte  uppnås  genom  ett  utbyggt  enskfilt  resande,  utan 

måste  ske  fi  ett  mer  sammanhängande  traffiksystem.  ZRF  samordnar  och  företräder 

gemensamma  fintressen  hos  de  tre  medlemmarna  på  polfitfisk  nfivå.    Tfillsammans  re-

presenterar ZRF 75 städer och kommuner.  

 

 

Polficydokument och samhällets ffinansfierfing 

En studfie 1997 lade grunden för de traffikpolfitfiska rfiktlfinjer som gäller för lo-

kal- och regfionaltraffiken finom de tre ZRF-medlemmarnas område. Med ut-

gångspunkt fi studfiens rfiktlfinjer utvecklar ZRF tfillsammans med traffikföreta-

gen var femte år en traffikförsörjnfingsplan för lokal- och regfionaltraffiken. ZRF 

delffinansfierar också utvalda finfrastrukturfinvesterfingar som traffikföretagen 

genomför (ungefär 30 tfill 40 procent av bygg- och planerfingskostnaderna). 

ZRF stöder också fordonsanskaffnfingar (ungefär 50 procent av kostnaderna), 

som komplement tfill de medel som kommer dfirekt från delstaten finom ramen 

för kommunaltraffikffinansfierfingslagen. Ytterlfigare en vfiktfig hörnsten fi lokal- 

och regfionaltraffikkonceptet är bfiljettutbudet (Regfiokarte, Punktkarte, etc.), 

där ZRF och delstaten tfillsammans bfidrar med 10 mfiljoner euro årlfigen. 

 

Resursfintegrerfing 

Bytespunkter:  Det  är  fi  Frefiburg  som  resursfintegrerfingen  blfir  som  tydlfigast.  All  fin-

pendlfing  från  regfionen  sker  tfill  Frefiburg.  Staden  har  ett  resecentrum  krfing  central-

statfionen,  som  är  den  stora  bytespunkten  för  tåg-  och  spårvägstraffik.  Dock  finte  för 

busstraffik,  eftersom  den  finte  dras  fin  fi  centrum.  Den  har  fistället  sfin  bytespunkt  vfid 

ändstatfionerna av stadens tre spårvagnslfinjer. All tågtraffik – finternatfionell, natfionell 

och regfional – passerar bytespunkten. Samtlfiga perronger där tåg stannar leder fin fi 

resecentrumet,  vfia  en  tunnel  under  banvallen.  Det  går  också  att  lämna  respektfive 

perrong upp för en rulltrappa som slutar på en gång- och spårvägsbro som sträcker 

sfig över hela banområdet. Där passerar stadens tre spårvägslfinjer och har sfina bytes-
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punkter med tågtraffiken. Gång- och spårvägsbron knyter också samman staden Frefi-

burg, där järnvägsnätet går rakt figenom staden. 

 

Stadstraffik:  År  1969  etablerade  Frefiburg  ett  mobfilfity  management-koncept  för  sta-

den, där det statuerades att transportfinfrastrukturen skulle utformas på ett sätt som 

är  gynnsam  såväl  för  männfiskor  som  för  mfiljö.  För  att  förverklfiga  konceptet  efter-

strävas en jämn fördelnfing mellan alla typer av traffikslag, det vfill säga mellan bfiltra-

ffik, kollektfivtraffik, cykeltraffik och fotgängare. Ett flertal steg har tagfits för att säker-

ställa  förverklfigandet.  Det  sammanhängande  cykelbanesystemet  har  utökats  gradvfis 

och  nu  ffinns  det  mer  än  400  kfilometer  cykelväg  fi  hela  staden. Cykel  och  resa  och 

parkera och resa är koncept för att öka användandet av kollektfivtraffik; stora parke-

rfingsanläggnfingar byggts för cyklar och bfilar fi anslutnfing tfill spårvagnarnas slutstat-

fioner. I motsats tfill de dyrare parkerfingsavgfifterna fi och runtom stadskärnan är avgfif-

ten för parkerfing fi samband med parkera och resa bfillfig och fi vfissa områden tfill och 

med gratfis. På vfissa cykla och resa-ställen kan specfiella cykelboxar hyras tfill en låg 

avgfift. Dessutom har en hastfighetsbegränsnfing på 30 km/h finförts fi många områden 

fi staden. 90 procent av finvånarna bor fi sådana områden. 

 

Det kommunalt ägda bolaget VAG grundades 1972 och fungerar ansvarfig operatör för 

all  kollektfivtraffik  fi  staden  Frefiburg.  VAG  ansvarar  för  konstruktfion,  tfidtabeller  och 

frekvens.  VAGs  styrelse  leds  av  borgmästaren,  omkrfing  50  procent  av  ledamöterna 

kommer från stadsfullmäktfige och resten från VAG. VAGs lösnfingar vägleds av Frefi-

burgs devfis staden med de korta avstånden. Ryggraden fi stadens kollektfivtraffik är de 

tre  spårvagnslfinjerna  med  ett  femtfiotal  spårvagnar  som  ger  snabb  och  komfortabel 

framkomlfighet fi staden. 70 procent av finvånarna bor finom 500 meter från ett spår-

vagnsstopp. VAG bedrfiver också traffik med ett nfittfiotal bussar; de mest moderna och 

mfiljövänlfiga  bussarna  fi  Tyskland.  VAG  har  enlfigt  Andreas  Hfildebrandt,  finformat-

fionschef på VAG, mött konkurrensen från bfiltraffiken med följande lösnfingar: 

 

• Bra tfidtabeller: Avgångstfider består av ett matematfiskt system där fintervallet 

mellan avgångarna är 30, 15 eller 7,5 mfinuter. I stadskärnan har de tre spår-

vägslfinjerna flera gemensamma stopp, vfilket finnebär att väntetfiden för korta 

resor fi centrum är som mest 2,5 mfinuter. Detta system gör det också möjlfigt 

att byta lfinjer och därfigenom att mfinfimera totala väntetfiden för passagerare 

som måste använda mer än en lfinje, eller som kommer från förorten med buss 

och ska vfidare med spårvagn. 

• Centrerade hållplatser: För att mfinfimera avstånden mellan männfiskors hem 

och hållplats ska nya hållplatser placeras fi mfitten av ett bostadsområde. 

• Korta restfider: För att ytterlfigare öka kollektfivtraffikens konkurrenskraft måste 

restfiderna vara så korta som möjlfigt. Frefiburgs spårvagnssystem har något 

som kallas grönt-ljus-företräde vfilket finnebär att spårvagnsföraren är den 

som styr traffikljuset, vfilket tvfingar bfilar att vänta på att spårvagnen ska pas-

sera. Detta är endast nödvändfigt på de gamla spårvagnslfinjerna. De nya lfin-

jerna traffikeras på separata spår skfilda från bfiltraffiken. 
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• Många stopp: Med många stopp ökar restfiden, men för korta resor är det vfik-

tfigare att ha stopp nära bostäder, findustrfi och affärer. 

• Enkelt bfiljettsystem: Det ska vara extremt lätt att matcha resenärens behov 

med de tfillgänglfiga bfiljettalternatfiven. 

 

Regfiontraffik: Regfiontraffikens uppbyggnad baseras på samverkan mellan olfika traffik-

slag  som  regfional  tågtraffik,  regfional  busstraffik,  spårvagnar  och  stadsbussar  fi  Frefi-

burg.  Ryggraden  fi  den  regfionala  traffiken  är  regfiontåg  med  särskfilda  knutpunkter, 

från vfilka regfionbussarna utgår tfill regfionala centra, mfindre städer och småkommu-

ner. Regfionkortet, som gäller för resa finom regfionen och fi Frefiburg, bygger på mottot 

Zug und Bus aus efinem Guss. 

 

 

Socfial och mfiljömässfig kontext 

De två starkaste drfivkrafterna fi värdenätverket är mfiljöutmanfingarna fi regfionen och 

regfional utvecklfing. Dessa två drfivkrafter konkurrerar finte ut varandra, snarare för-

stärker de varandra. Mfiljöargumentet återspeglades fi namnet på det första perfiodkor-

tet  (mfiljökortet).  Regfionen  Frefiburgs  mfiljömedvetenhet  har  tagfit  sfig  uttryck  fi  tydlfig 

prfiorfiterfing av kollektfivtraffik. Det andra argumentet, regfional utvecklfing, har med en 

förstorad arbetsmarknadsregfion att göra. Den hfistorfiska utvecklfingen med ökad bfil-

traffik  för  arbetspendlfing  har  planat  ut.  Men  för  att  konkurrera  med  bfilen  krävs  ett 

rfiktfigt  alternatfiv  för  arbetspendlfing.  Det  räcker  finte  med  några  bussar  med  entfim-

mestraffik.  Det  polfitfiska  systemet  samverkar  blocköverskrfidande  och  tfillsammans 

med  de  kommersfiella  krafterna  fi  värdenätverket.  Inom  ramen  för  ZRF  har  ett  håll-

bart kollektfivtraffiknätverk utvecklats över tfid, med spårbunden traffik som en ryggrad 

vfilket har förffinats allt mer. Värdenätverket arbetar oberoende av polfitfiska och geo-

graffiska begränsnfingar. På det polfitfiska planet ffinns finget domfinerande partfi och den 

polfitfiska enfigheten att satsa på kollektfivtraffik är stor. 

 

 

Källor 

Texten är en förkortad och redfigerad versfion hämtat från kapfitel 9 Kollektfiv-

traffiknätverket fi Frefiburgregfionen, Tyskland, för en dynamfisk hållbar regfion 

författad av Bo Enqufist, Hefiko Gebauer och Mfikael Johnson. Avsnfittet åter-

ffinns fi Enqufist och Johnson (2013) Styrnfing och navfigerfing fi regfionala kol-

lektfivtraffiknätverk Karlstad Unfiversfity Studfies 2013:14 

Bo Enqufist finfitfierade en första studfie av kollektfivtraffiken fi Frefiburg under 

2008, först som ett examensarbete med två svenska studenter, varav en var 

tysktalande, för att sedan göra en egen fältstudfie junfi 2008. Sedan hösten 
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2009 har Bo Enqufist och Mfikael Johnson fi samarbete med professor Hefiko 

Gebauer, gästprofessor vfid Samot och verksam vfid Unfiversfity St Gallen och 

Swfiss Federal Instfitute of Aquatfic Scfience and Technology fi Zürfich, på ett mer 

systematfisk sätt studerat kollektfivtraffiken fi Schwefiz och senare också fi Tysk-

land, med Frefiburg som en av fallstudfierna. I januarfi 2011 genomförde förfat-

tarna en gemensam studfieresa tfill Frefiburg. Fallstudfien bygger på transkrfibe-

rade fintervjuer, fältstudfier, offficfiella dokument och utrednfingsmaterfial som vfi 

har fått ta del av.  

Buehler, R. and Pucher, J (2011) Sustafinable Transport fin Frefiburg: Lessons 

from Germany’s Envfironmental Capfital Internatfional Journal of Sustafinable 

Transportatfion, 5:43-70, 2011. 
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Bfild 1. Regfional- och lokaltraffik på Zürfich Hauptbahnhof. Foto: Hefiko Gebauer  

Bfild 2. Informatfionstavlor för fjärr- och regfionaltraffik på Zürfich Hauptbahnhof. Foto: Hefiko Gebauer 
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Zürfichregfionen, Schwefiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing och platsen 

Förelfiggande fallstudfie betraktar utvecklfingen av kollektfivtraffiknätverket fi Zürfichreg-

fionen utfifrån en tjänste-/servficelogfik, för att bättre förstå varför Schwefiz har haft en 

sådan  gynnsam  utvecklfing  av  sfin  kollektfivtraffik,  trots  avsaknad  av  öppen  marknad. 

Studfien  är  ett  gott  exempel  på  värdeskapande  med  ett  utpräglat  kund-

/resenärsperspektfiv, finom ramen för ett sammanhängande hållbart traffiksystem. Sy-

stemet har fått utvecklas under decennfier och har vunnfit resenärernas förtroende. I 

Zürfichregfionen har fokus på kollektfivtraffiknätverket förskjutfits från en produktfions-

logfik tfill en allt mer framträdande tjänste-/servficelogfik. Det medför posfitfiva effekter 

för  såväl  för  kundvärde  som  för  samhällsnytta  som  för  en  hållbar  stadsutvecklfing. 

Förre borgmästaren fi Zürfich, Josef Estermann, sa vfid en fintervju (genomförd av våra 

masterstudenter) våren 2008: 

 

En europefisk stad kan finte exfistera utan kollektfivtraffik. Den skulle förgöra sfig själv. I 

dagens begränsade tfillgänglfiga urbana utrymme fungerar ett sammansatt traffiksystem 

endast om kollektfivtraffiken får råda över större delen av traffikvolymen. Annars skulle 

utrymmeskravet från personbfilar kunna orsaka stadens undergång.   
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Det vfisar på att bfilen som norm finte gäller fi Zürfich, som är så vanlfigt fi många andra 

Europefiska städer. 

 

 

Platsen 

Regfionen Zürfich omfattas av kantonen Zürfich med staden Zürfich som regfionalt cent-

rum. Regfionen har en populatfion på cfirka 1 mfiljon finvånare. I staden Zürfich bor det 

ca 370 000 och  330  000  männfiskor  jobbar  där.  Zürfich  ffinns  med  bland  de  städer 

som lfigger högst fi mätnfingar av posfitfiv lfivsmfiljö/lfivskvalfitet och kollektfivtraffiken är 

en aktfiv komponent fi den utvecklfingen. 

 

 

Utmanfingar 

Att organfisera ett värdenätverk för kollektfivtraffik utfifrån en tjänstelogfik är en utma-

nfing,  utfifrån  såväl  kundens/resenärens  utgångspunkt  som  ur  samhällets.  Resenä-

rens/kundens  del  av  sfina  vardaglfiga  aktfivfiteter  krfing  ett  värdenätverk  handlar  om 

förflyttnfing från dörr tfill dörr (t.ex. hemmet–kontoret). Kunden har kontroll över och 

access tfill hela nätverket. Men fi tfillägg tfill själva transporttjänsten kan kunden under 

transfertfiden också nyttja bytespunkterna tfill tredjepartstjänster som att handla mat, 

kemtvätt, använda finternet, utföra banktjänster etcetera. Kunden kan också utnyttja 

själva  transporttfiden  tfill  att  förbereda  sfin  dag  genom  läsa,  arbeta  vfia  finternet,  sova, 

äta  frukost, etcetera. Utan  kunders  aktfiva  användande  av  värdenätverket  skulle 

transporttjänsten  att  förflytta  sfig  från  dörr  tfill  dörr  endast  ha  ett  begränsat  värde.  I 

ett  väl  utbyggt  kollektfivtraffiksystem  kommer  kunden  att  fylla  resandet  med  allt  fler 

aktfivfiteter och resandet kan då ses som en naturlfig del av vardagen. 

 

 

Styrmodell 

Regfionen  var  tfidfig  med  att  organfisera  ett  kollektfivtraffiknätverk  för  hela  kantonen. 

Nätverket  har  utformats  som  ett  affärsdrfivande  samverkansorgan;  Zürficher  Verke-

hrsverbund (ZVV). ZVV startade sfin egentlfiga verksamhet 1988. Stommen för stads-

traffiken  fi  Zürfich  är  spårvagnstraffik.  Det  är  dock  pendeltågtraffiken  (S-Bahn),  som 

startade  1990,  som  har  kommfit  att  blfi  ryggraden  fi  systemet.  Befolknfingen  fi  Zürfich-

regfionen är ett pendlande folk. Konstruktfionen med ZVV är unfik för hela Schwefiz och 

har bfidragfit tfill en snabbare kollektfivtraffikutvecklfing de senaste 20 åren än fi övrfiga 

landet.  ZVV  utgörs  av  ett  partnerskap  mellan  kantonen  och  dess  171  självständfiga 

kommuner.  Det  fanns  redan  ett  antal  traffikoperatörer  som  oberoende  av  varandra 

tfillhandahöll  kollektfivtraffiktjänster  utfifrån  egna  tfidtabeller  och  tarfiffer  finnan  ZVV 

bfildades. Med bfildandet av ZVV kunde all regfional- och stadstraffik finordnas finom ett 
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samordnat  kollektfivtraffiknätverk.  Kollektfivtraffiken  fi  Zürfichregfionen  fintegrerar  re-

surser genom att erbjuda ett utbud av sammanhållna resor. Det sker oftast enlfigt fast 

tfidtabell och med ett fintegrerat prfissystem, som är reglerat enlfigt Schwefizfiskt lag och 

lag finom kantonen. Prfissystemet gäller för samtlfiga transportmedel, som hänger fihop 

tfill  ett  sammanhängande  värdenätverk  och  koordfineras  fi  aktfiva  bytespunkter  finom 

regfionen. Värdenätverket är också koordfinerat med övrfiga regfionen för optfimal rese-

upplevelse. 

 

 

Uppdraget 

Förelfiggande  fallbeskrfivnfing  fillustrerar  ett  paradfigmskfifte,  från  en  utpräglad  pro-

duktfionslogfik  tfill  en  kundorfienterat  tjänste-/servficelogfik.  Den  utvecklfing  som  det 

hållbara  värdeskapande  kollektfivtraffiknätverket  fi  Zürfich  har  genomgått,  med  ZVV 

som paraplyorganfisatfion, är finte självklar. Den här typen av paradfigmskfifte fi kollek-

tfivtraffiken  är  bara  möjlfigt  om  det  ffinns  en  klar  strategfisk  motfivatfion  och  ett  starkt 

uppdrag.  Dessutom  måste  det  ffinnas  en  ffinansfierfingsmodell  som  skapar  förutsätt-

nfingar  att  fintegrera  olfika  typer  av  resurser,  transportoperatörer  och  tfilläggstjänste-

försörjare tfill ett sammanhållande värdenätverk, där kunder/resenärer ges utrymme 

att vara en aktfiv resurs fi värdeskapandet.  

 

 

Polficydokument och samhällets ffinansfierfing  

Det jurfidfiska fundamentet för ZVV är transportlagen fi kantonen Zürfich. Den baseras 

fi sfin tur på den kantonala konstfitutfionen och är antagen av kantonens regerfing. La-

gen  föreskrfiver  att  ZVV  ska  arbeta  fi  nära  samarbete  med  persontraffikoperatörerna, 

att  kollektfivtraffiken  ska  drfivas  fi  överensstämmelse  med  ekonomfiska  överväganden 

och att systemet ska erbjuda ett enhetlfigt bfiljettprfis. Det kantonala parlamentet kon-

trollerar den huvudsaklfiga finrfiktnfingen fi ZVV, genom en ram med ffinansfiella anslag 

som bevfiljas för två år fi taget. Kommunerna fi kantonen Zürfich är också finvolverade fi 

utvecklfingen finom ZVV, specfiellt vfid utformnfingen av tfidtabeller och taxor.  

 

Bo Enqufist genomförde en fintervju med planerfingschefen för ZVV 2008. Han förkla-

rade  då  hur  de  ekonomfiska  övervägandena  stäms  av  med  polfitfiken  genom  ett  god-

kännande av budget för två år fi taget, med tfillhörande strategfiplan för ytterlfigare fyra 

år: 

 

Den kopplfing vfi har med polfitfiken är att vfi vartannat gör en tvåårsbudget. Den vfisar på 

vår  medellånga  strategfi.  Genom  godkännande  av  budgeten  så får vfi pengar  för  kom-

mande  tvåårsperfiod. Den  tvåårfiga  budgeten  som  är körplanen,  utökas också med  en 

strategfisk finrfiktnfing på de kommande fyra åren.[…] Vfi får två ffinansfiella potter (resur-

ser) en för drfift och en för finfrastrukturprojekt.  
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Det  finnebär  finte  att  ZVV  är  oberoende  av  polfitfiken  däremellan.  Ffinansfierfingen  för 

transportoperatörerna och reffinansfierfingen av kollektfivtraffiksystemets underskott är 

en svår uppgfift som anförtrotts tfill ZVV. Den årlfiga kostnaden för kollektfivtraffiken fi 

stadsregfionen Zürfich uppgår tfill nära en mfiljard schwefizfiska franc. Beloppet finklude-

rar även ett bruttoavdrag tfill S-Bahnsystemet, pengar som genom dfirekt betalnfing är 

fonderade tfill Swfiss Federal Rafilways (SBB). Alla andra transportoperatörers fintäkter 

går tfill ZVV, som fi sfin tur täcker deras drfiftskostnader. Avtal har slutfits mellan par-

terna  krfing  vfilka  tjänster  som  transportoperatörerna  ska  utföra,  samt  vfilken  ersätt-

nfing de får för sfina kostnader. Intäkter från bfiljetter och övrfig försäljnfing täcker drygt 

50  procent  av  kostnaderna  fi  systemet.  Det  underskott  som  uppstår  täcks  delvfis  av 

federala bfidrag. Det resterande underskottet betalas tfill hälften av kantonen och hälf-

ten av de 171 kommunerna tfillsammans. Bfidraget från varje enskfild kommun beräk-

nas  enlfigt  en  multfifaktor-formel  som  finte  bara  väger  fin  antalet  tfidtabellstopp  finom 

det egna området utan, också kommunernas bärkraft utfifrån sfin finkomstskattsfituat-

fion. 

 

ZVVs har även samordnande roll krfing transportplanerfing.  Syftet med transportpla-

nerfingen är att optfimera tjänsteutbudet och att planera för framtfida tjänster fi stads-

regfionen.  Planerfingen  fastställer  prfincfiperna  för  transporttjänsterna.  De  åtta  trans-

portföretagen  med  regfionalt  marknadsansvar  översätter  själva  dessa  prfincfiper  tfill 

faktfiska  tfidtabeller.  Ett  nära  samarbete  mellan  transportföretagen  säkerställer  att 

tåg-,  buss-,  spårvagns-  och  båttraffik  är  optfimalt  koordfinerade  med  varandra,  vfilket 

mfinfimerar den nödvändfiga tfiden för att göra anslutnfingar vfid planlagda övergångar. 

Transportplanerfingsavdelnfingen övervakar även alla finfrastrukturprojekt. De ser tfill 

att  pågående  processer  finom  utvecklfingsprojekt  framskrfider  smfidfigt  och att  alla 

lagstadgade  och  reglerande  åtaganden  uppfylls.  Företrädare  för  avdelnfingen  deltar 

också  fi  olfika  natfionella  och  finterkantonala  organ  och  ser  tfill  att  ta  tfill  vara  Zürfichs 

behov  när  det  gäller  allmänna  transporter  och  att  kollektfivtraffikens  fintresse  tas  fin  fi 

alla överväganden. 

 

 

Resursfintegrerfing 

Det tog hela fem år att utveckla samarbetet finom ZVV tfill den organfiserfing det har fi 

dag.  ZVV  deffinfierar  de  strategfiska  målen,  ansvarar  för  ffinansfierfingen  och  tar  hand 

om  den  strategfiska  marknadsförfingen.  Kollektfivtraffiken  fi  Zürfich  kan  fidag  mer  ses 

som ett fintegrerat system, som utför en resurssamordnfing av specfialfistföretag.  Fokus 

fi värdeskapandet har flyttats från relatfionen mellan kunden/resenären och en enskfild 

kollektfivtraffikentreprenör, tfill värdeskapande socfiala och ekonomfiska processer som 

sker finom ramen för ett sammansatt nätverk. Detta har resulterat fi att kunderna och 

kollektfivtraffikens tjänsteaktörer, tack vare gemensam finsfikt och kunskap, har kunnat 
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skapa  specfiffika  servficeapplfikatfioner.  Det  är  denna  finteraktfion  mellan  kunders  och 

övrfiga  aktörers  processer  fi  nätverket,  fi  form  av  resurssamordnfing  och  tjänsteerbju-

danden, som tfillsammans skapar värde för såväl kunder som samhälle.  

 

Pendeltåg: 1990 startade ZVV sfin första S-Bahn, något som finledde en ny era för kol-

lektfivtraffiken fi Zürfich. Det gjorde kollektfivtraffiknätverket mer attraktfivt för alla typer 

av resor, oavsett om det var korta eller långa avstånd. S-Bahn byggdes ut och blev ett 

regfionalt  pendeltågssystem.  Grundtanken  är  att  erbjuda  avgångar  var  femtonde  mfi-

nut fi de stora stråken, dfirekttåg mellan vfiktfiga medelpunkter för arbete och boende, 

samt  rent  generellt  snabbare  tåg.  S-Bahns  vfisfion  omfattar  även  arbetspendlfing  från 

närlfiggande kommuner fin tfill Zürfich. 

 

Stads- och  regfionaltraffik:  De  enskfilda  transportoperatörerna  har  gått  samman  och 

genom  ZVV  upprätthåller  de  ansvaret  för  att  transportera  passagerarna.  För  att  sä-

kerställa  effektfivfiteten  har  ZVV  delats  fin  fi  åtta  marknadsregfioner.  Ett  av  de  större 

operatörsföretagen  har  det  övergrfipande  ansvaret  för  respektfive  del  av  regfionen. 

Dessa åtta företag har tfill uppgfift att se tfill att kollektfivtraffiken fungerar smfidfigt finom 

sfitt område, att traffiken följer tfidtabellen och att de budgeterade målen hålls. De ko-

ordfinerar även aktfivfiteterna för de små och medelstora lficensfierade transportopera-

törerna  och  för  avtalsåkarna,  vars  prfimära  åtagande  är  att  köra  på  särskfilda  rutter. 

Denna form av organfiserfing som håller fisär de strategfiska och operatfionella delarna 

har vfisat sfig vara ekonomfiskt, effektfivt och kundvänlfigt. 

 

Bytespunkter: Knutpunkterna har en central roll fi resursfintegrerfingen. De kan också 

ses som kundens upplevelserum. Tfillsammans med SBB (natfionella tågbolaget) fun-

gerar  ZVV  som  en  resursfintegrerare  på  Zürfichs  centralstatfion  och  på  olfika  S-Bahn. 

Dessa bytespunkter har över tfid utvecklats tfill attraktfiva och moderna servficecentra. 

Centrala lägena, flexfibla öppettfider och bra servficeutbud skapar fördelar för kunder-

na. I Zürfichs centralstatfion ffinns omkrfing 300 affärer och servficeställen. För att ga-

rantera kvalfitet på erbjuden servfice på en statfion agerar ZVV, tfillsammans med SBB:s 

frfistående  fastfighetsbolag,  som  resursfintegrerare  mellan  servficeställena.  Genom  att 

fintegrera resurser och kunskap blfir det möjlfigt att optfimera utbudet av produkter och 

tjänster kontfinuerlfigt, utan att tappa fokus på säkerhet, renlfighet eller kundvänlfighet. 

Hela konceptets affärsdesfign och utbud är väl anpassade tfill behovet av mobfilfitet och 

kundgenomströmnfing. 

 

 

Socfial och mfiljömässfig kontext  

Hela ZVVs omvandlfingsprocess från starten 1992 fram tfill fidag kan ses som ett para-

dfigmskfifte från en produktfionslogfik tfill en servficelogfik. ZVV har omprövat synen på 

sfitt tjänsteutbud finom kollektfivtraffiksystemet utfifrån process, funktfion och karakte-
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rfistfika hos transporttjänsten. Paradfigmskfiftet tydlfiggörs genom att ZVV gått från fo-

kus på transport av passagerare tfill ett bredare fokus omfattande partnerskap, relat-

fionsbyggande,  nätverkstänkande,  värdeskapande  och  värdeskapande  samverkan. 

ZVV  uppfattar  att  dess  tre  huvudsaklfiga  uppgfifter  (planerfing,  marknadsförfing  och 

ekonomfi/ffinansfierfing) ska konvergera runt konceptet värdeskapande nätverk, vfilket 

är  ett  centralt  koncept  fi  en  tjänste-/servficelogfik.  ZVV  har  över  tfid  successfivt  åstad-

kommfit ett värdeskapande nätverk genom resursfintegrerfing av självständfiga socfiala 

och  ekonomfiska  aktörer  med  specfialfistkompetens.  ZVVs  roll  fi  nätverket  är  att  göra 

det enklare att: (1) samproducera tjänste-/servficeerbjudanden, (2) skapa utbyte mel-

lan  parterna  och  (3)  skapa  värde  fi  finteraktfion  med  nätverkets  kunder.  De  faktfiska 

transportuppgfifterna  kan  ses  som  underordnade  och  mer  sammanflätade  fi  ett  allt 

mer omfattande värdeskapande nätverk, där kundens egna värdeskapande process är 

den centrala utgångspunkten. 

 

Fallbeskrfivnfingen  vfisar  på  kollektfivtraffikens  goda  förutsättnfingar  och  förmåga  att 

skapa  värden,  finte  bara  för  kunden  utan  också  för  samhället.  Värdeskapandet  för 

samhället  tar  sfig  uttryck  fi  termer  av  samhällsnyttor  som  mfiljövfinster  på  grund  av 

mfinskat  bfilåkande,  ökad  framkomlfighet  fi  städer  och förbättrad säkerhet.  Tjänsten 

nattservfice är ett bra exempel på samhällsnytta fi form av ökad säkerhet för medbor-

gare. Nattservficen mfinskar alkoholrelaterade bfilolyckor påtaglfigt. Denna servfice spa-

rar resurser för samhället samtfidfigt som det skapar en mer attraktfiv lfivsmfiljö fi reg-

fionen Zürfich. Samhällsnytta, företagsnytta och kundnytta behöver finte ses som oför-

enlfiga utfifrån en tjänste-/servficelogfik. Värdet av användandet kan ses utfifrån ett fin-

tressentperspektfiv. 

 

När  ZVVs  verksamhet  tolkas  utfifrån  en  tjänste-/servficelogfik  blfir  det  tydlfigt  att  dess 

roll är att fungera som en resursfintegrerare. Det gäller finte mfinst det fintegrerade bfil-

jettsystemet, samordnande tfidtabeller och attraktfiva upplevelserum som tfillsammans 

leder tfill värde-fi-användnfing för kunderna och för alla fintressenter fi hela nätverket. 

Kunderna har en aktfiv roll som värdeskapare fi hela värdenätverket. Det är detta som 

Vargo (2008) betecknar som value-fin-context och som Lusch and Vargo (2014) vfida-

reutvecklat. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

3 Se kapfitel 2 avsnfitt Tjänstelogfik och Tjänstefinnovatfion 
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Källor 

Texten är en förkortad och redfigerad versfion av kapfitel 10 med rubrfiken: Kollektfiv-

traffiknätverket  fi  Zürfichregfionen,  Schwefiz,  med  utgångspunkt  från  en  tjänste-

/servfice-logfik av Hefiko Gebauer, Bo Enqufist och Mfikael Johnson. Avsnfittet återffinns 

fi  Enqufist  och  Johnson  (2013) Styrnfing  och  navfigerfing  fi  regfionala  kollektfivtraffik-

nätverk, Karlstad Unfiversfity Studfies 2013:14. 

 

Bo Enqufist finfitfierade en första studfie av kollektfivtraffiken fi Zürfich under 2008, först 

som ett examensarbete över en termfin med två tyska masterstudenter, för att sedan 

göra  en  egen  fält-studfie  junfi  2008.  Sedan  hösten  2009  har  Bo  Enqufist  och  Mfikael 

Johnson  fi  samarbete  med  professor  Hefiko  Gebauer,  gästprofessor  vfid  Samot  och 

verksam vfid Unfiversfity St Gallen och Swfiss Federal Instfitute of Aquatfic Scfience and 

Technology fi Zürfich, studerat kollektfivtraffiken fi Schwefiz (och senare också Tyskland) 

på  ett  mer  systematfisk  sätt  utfifrån  en  tjänste-/servficelogfik.  Tyngdpunkten  fi  studfien 

har varfit att samla fin data för att kunna beskrfiva och förstå hur kollektfivtraffiksyste-

met  har  utvecklats  över  de  senaste  åren  och  vfilken  roll  resursfintegratfion  och  vär-

deskapande har spelat fi den utvecklfingen.  

 

Vargo,  S.L.  (2008)  Customer  Integratfion  and  Value  Creatfion:  Paradfigmatfic  Traps 

and Perspectfives, Journal of Servfice Research, Vol. 11 No 2, pp. 211-215. 

 

Lusch, R. and S. Vargo (2014) Servfice Domfinant Logfic. Premfises, Perspectfives, Pos-

sfibfilfitfies, Cambrfidge Unfiversfity Press, Cambrfidge 
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Bfild 1. Year of the Bus Cavalcade 2014. Foto: Transport for London. 

Bfild 2-3. Flat Iron Square. Before and after the Banksfide Urban Forest fimprovements. 

Foto: Transport for London. 
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Storlondon, Storbrfitannfien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing och platsen 

Storlondon  (Greater  London)  som  regfion  består  av  Cfity  of  London  och  32 

kommuner; så kallad. burroughs. Det ffinns ett regfionalt ansvar för kollek-

tfivtraffiken  genom  Greater  London  Authorfity  (GLA).  GLA  utgörs  av  en  dfi-

rektvald borgmästare och en separat vald församlfing (assembly). Kollektfiv-

traffiken (local transport servfices) drfivs av Transport for London (TfL). TfL 

är en myndfighet dfirekt underställd GLA.  Organfisatfionsstrukturen är kom-

plex  med  en  utvecklad  samverkansstruktur.  Borgmästaren  står  för  regfion-

ens traffik-/ transportstrategfi4 och TfL är den organfisatfion som förvaltar och 

genomför strategfin, medan GLA Assembly övervakar. 

 

                                                

4 Den tfidfigare transportstrategfin med finförande av bfiltullar m m och med förre borgmästaren Ken 

Lfivfingston var kanske mer banbrytande fi denna utvecklfing. Transportstrategfin 2010 var egentlfigen 

finte ny men med Borfis Johnson som Mayor utvecklades det vfidare. Han tfillförde även cykel som 

blev hans sfignum (Kommentar från Stenrfik Rfingqvfist) 
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I  transportstrategfin  för  2010  kan  vfi  läsa  om  borgmästarens  vfisfion  för  sta-

den5: 

 

Vfi kan alla tycka att mfindre städer är underbara att leva fi – stfillsamma och 

gröna och försedda med effektfiv kollektfivtraffik 

 

Och så kan vfi tänka på stora städer som är globala ekonomfiska kraftverk – 

myllrande med ljud, energfi och ambfitfioner från mfiljontals männfiskor. 

 

Jag vfill att London ska blfi det bästa av båda världar. 

 

Jag vfill att London ska blfi världens bästa stad på jorden. 

 

Det finnebär en plats som kantas av möjlfigheter och talanger och ekonomfiska 

aktfivfiteter av alla slag, men också en plats där lfivstempot plötslfigt kan redu-

ceras från en gata tfill en annan: där barn kan växa upp tryggt – där männfi-

skor kan ses gående eller cyklande med finget annat syfte än att njuta. 

Det är därför vfi har utvecklat denna transportstrategfi fi samklang med Lon-

don Plan and Economfic Development Strategy, och de tfillsammans hjälper 

mfig att staka ut mfin vfisfion för huvudstaden. 

 

 

Platsen 

Storlondon är ett admfinfistratfivt storstadsområde krfing London med knappt 

8,5 mfiljoner finnevånare. Storlondon är ett av Englands ceremonfiella grev-

skap, men då med Cfity of London exkluderat. En av Englands nfio regfioner 

utgörs av regfionen London. Den utmärker sfig på flera sätt fi Storbrfitannfiens 

admfinfistratfiva  findelnfing,  bland  annat  är London  ensam  om  att  ha  en  dfi-

rektvald borgmästare. Greater London är uppdelat fi 32 London Burroughs, 

som var och en styrs av en London Burroughs Councfil, samt Cfity of London, 

som har ett unfikt styre med anor från 1200-talet.  

 

Professor Tom Rye, tfidfigare knuten tfill Lunds Unfiversfitet och K26, förklarar 

vfilka konsekvenser denna struktur får för styrnfing av kollektfivtraffik:7  

 

                                                

5 Från Storlondons borgmästare Borfis Johnsons förord fi Mayor’s Transport Strategy Executfive 

summary May 2010  
6 Sverfiges natfionella centrum för forsknfing och utbfildnfing om kollektfivtraffik. Knutet tfill Lunds 

unfiversfitet, Malmö högskola och VTI. 
7 Mafilkontakt under 2013 när Tom Rye fortfarande var knuten tfill K2 
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Transport for London (TfL) kontrollerar det strategfiska gatunätet och buss-

prfiorfitet  på  dessa  gator,  bussfinfrastruktur  (hållplatser,  statfioner)  och  alla 

aspekter  krfing  busstjänsteutbudet  och  styr  traffiken  genom  bruttokontrakt 

med fincfitament med de prfivata operatörerna. TfL fimplementerar  borgmäs-

tarens  strategfier  finom  transportområdet  (vars  aktfivfiteter  granskas  av  den 

polfitfiskt  valda  Greater  London  Authorfity),  för  hela  området  med  mer  än  8 

mfiljoner finnevånare.  Det  ffinns  32  kommuner  (burroughs)  och  the  Cfity  of 

London, som admfinfistratfivt arbetar på lokal nfivå, styr sfina respektfive gatu-

nät. TfL måste därför jobba fi partnerskap med dessa bourroughs när buss-

traffiken traffikerar lokala gator just för att förbättra framkomlfigheten fi dessa 

delar  av  gatu-/vägnätet.  På  den  strategfiska  nfivån  är allt  fintegrerat  på  horfi-

sontell nfivå fi samma organfisatfion. 

 

 

Utmanfingar 

Den stora utmanfingen för London är befolknfingstfillväxten som ställer stora 

krav  på  kollektfivtraffiksystemet.  Londons  borgmästare  Borfis  Johnson  har 

gett  kollektfivtraffik  en  central  plats  fi  sfin  strategfi  för  att  hantera  Londons 

växande befolknfing8: 

 

Ett effektfivt transportsystem är, som jag framhöll fi mfin vfisfion 2020, helt vfi-

talt för framtfiden. Från år 2011 tfill 2021 kommer Londons befolknfing att ha 

ökat med en mfiljon och det är därför som vfi kommer att behöva ha en bättre 

fintegrerad kollektfivtraffik, som kan transportera männfiskor fi staden tfill sfina 

jobb och hem. Vår framtfida välfärd är beroende av ett transportsystem som 

kan stödja denna stora befolknfingstfillväxt. 

 

En stor utmanfing som London har klarat av är de olympfiska spelen somma-

ren 2012. Borgmästaren lyfter fram framgången:9 

 

Om  Londons  tunnelbana,  tåg,  bussar  och  vägar  hade  brutfit  samman  av 

trycket från de olympfiska och paraolympfiska spelen, då skulle Storbrfitannfi-

ens  rykte  ha  blfivfit  skadat  fi  omvärldens  ögon.  Vårt  transportsystem  kollap-

sade finte, det trfiumferade. Det har finneburfit att huvudstadens rykte som en 

plats att leva, arbete och finvestera fi aldrfig har varfit bättre än nu. 

 

Transport  for  London  (TfL)  har  uppdraget  att  förverklfiga  borgmästarens 

strategfier. TfL har fi detta arbete några stora utmanfingar framför sfig10: 

                                                

8 Borgmästarens förord fi Annual Report and Statements of Accounts 2012/13 för TfL 
9 Ibfid. 
10 John Barry mars 2014 
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• Stödja en växande befolknfing och en större arbetsmarknad, upp-

rätthålla servficenfivån utan ökade subventfioner  

• Bfidra tfill Londons lfivskvalfitet - mellan generatfioner, luftkvalfitet, 

tfillgänglfighet, hälsa och utbfildnfing  

• Upprätthålla tfillförlfitlfigheten av servfice och kostnadskontroll som 

del fi Londons utvecklfing 

 

 

Styrmodell 

London  gfick  figenom  en  stor  finstfitutfionell  förändrfing  år  2000. Greater 

London Authorfity Act of 1999 skapade en styrmodell med en polfitfiskt vald 

London  Assembly,  en  dfirektvald  borgmästare  (med  utökad  makt).  Trans-

port  for  London  (TfL)  bfildades  och  blev  dfirekt  underställd  London 

Assembly.  TfL  blev  en  verkställande  organfisatfion,  även  den  med  utökad 

makt. TfL finkluderar nu den tfidfigare London Transport (som var ansvarfig 

för  tunnelbanan)  och  det  mesta  av  busstraffiken,  men  ffick  också  utökad 

makt över taxfilficensfierfing, flodtraffik och styrnfing av gatunätet. Myndfighet-

er  på  lokal  nfivå,  Londons  kommuner  (burroughs),  spelar  dock  fortfarande 

en avgörande roll vad gäller finflytande över det lokala gatu-/vägnätet, tra-

ffikplanerfing  och  parkerfing.  Busstraffiken  prfivatfiserades  under  tfidfigt  1990-

tal och nästan all busstraffik utförs numera genom kontrakt med TfL.11  

 

Patrfik  Gottfrfidsson,  som  deltog  fi  vår  gemensamma  studfieresa  tfill  London 

våren 2014, har mer fi detalj beskrfivfit styrmodellen och kontraktsförhållan-

det fi busstraffiken12: 

 

År  2000  var  busstraffiken  nästan  helt  ffinansfierad  av  egna  bfiljettpengar  och 

de  utsläppsavgfifter  som  tas  ut  av  fordonstraffikanterna  fi centrala  London. 

Mellan år 2000–2008 genomfördes stora kvalfitetsförbättrfingar som finte var 

självffinansfierande,  vfilket  ledde  tfill  att  statlfiga  medel  behövde  skjutas  tfill. 

Från  2008  tfill  fi  dag  har  de  tfillskjutna  pengarna  mfinskat  tfill  hälften  enlfigt 

Professor Whfite (Westmfinster Unfiversfity). 

 

Londons bussnätverk är reglerat på ett sådant sätt att det ger möjlfighet att 

planera, upphandla och styra kollektfivtraffiktjänsterna på ett enhetlfigt sätt. 

Själva  busstraffiken  sorterar  under  ett  offentlfigt  bolag  som  heter  London 

                                                

11 Whfite, 2010, sfid. 116-117 
12 Gottfrfidsson, 2014  
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Bus Servfices Lfimfited. Bolaget planerar rutter, bestämmer servficenfivåer och 

sörjer  för  att  kvalfiteten  på  tjänsterna  uppnår  adekvat  nfivå.  Busstraffiken  fi 

sfig är organfiserad fi separata lfinjer, som var och en är upphandlad fi enlfighet 

med EUs regler avseende offentlfig upphandlfing. Bussoperatörer konkurre-

rar om kontrakt på de ca 700 lfinjerna, avseende rätten att leverera specfiffi-

cerade tjänster. Kontraktstfiden är upp tfill sju år. Urvalet sker utfifrån prfin-

cfipen bäst och mest traffik för pengarna. Kontrakten som används är så kal-

lad Qualfity  Incentfive  Contracts  där  den  mfinsta  acceptabla  traffikmängden 

anges (tätheten mellan bussar på högtraffikerade gator och fi förhållande tfill 

tfidtabellen  på  lågtraffikerade  dfiton).  Ersättnfingen  är  baserad  på  mängden 

körda kfilometer och en vfiss turtäthet. Om bussoperatörerna överträffar de 

förutbestämda målen utfaller bonus. Bedömnfingskrfiterfierna är baserade på 

Excess Wafitfing Tfime (rutter utan tfidtabell) och On tfime (tfidtabellsbaserade 

rutter).  För  varje  nfivå  bättre  än  kontraktens  stfipulerade  nfivåer  kan  man 

erhålla en extra ersättnfing på 1,5 % av det totala kontraktsbeloppet (upp tfill 

totalt  15  %  beroende  på  kontraktsform  och  maxfimalt  10  %  avdrag  om de 

finte når nfivån). Tack vare att alla bussar är utrustade med GPS-system som 

regfistrerar  och  lagrar  en  mängd  finformatfion  fi  realtfid,  så  kan  kvalfitetsa-

spekter  studeras  och  bedömas  fi  detalj  när  operatörerna  utvärderas.  Kon-

trakten är utformade för att ge mest värde för pengarna och för att balan-

sera kundernas förväntnfingar mot kostnaderna för att tfillhandahålla tjäns-

ten.13 

 

 

Uppdraget 

I maj 2010 formulerade Londons borgmästare en ny transportstrategfi, med 

nya  målsättnfingar  och  en  ambfitfionshöjnfing  för  den  kommande  20-

årsperfioden.  Borgmästarens  transportstrategfi  (MTS  –  The  Mayor's  Trans-

port Strategy) precfiserade sex målsättnfingar: 

 

• Stödja ekonomfisk utvecklfing och befolknfingstfillväxt 

• Bfidra tfill lfivskvalfitet för alla londonbor  

• Förbättra trygghet och säkerhet för alla londonbor  

• Förbättra transportmöjlfigheterna för alla londonbor 

• Reducera transportsektorns negatfiva bfidrag tfill klfimatföränd-

rfing och förbättra dess flexfibfilfitet krfing hållbarhet 

                                                

13 Gottfrfidsson, 2014  
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• Stödja genomförandet av 2012 års olympfiska och paraolym-

pfiska spel och stödja dess legfitfimfitet 

Den  polfitfiskt  tfillsatta  församlfingen  London  Assembly  och  dess Transport 

Commfittee kom med en egen utrednfing krfing Bus servfices fin London fi ok-

tober 2013. Kommfittén vfille sätta press på borgmästaren och TfL genom att 

göra  dem  uppmärksamma på  utvecklfingen  av  Londons  busstraffik  fi  förhål-

lande tfill utbyggnaden av den spårbundna traffiken. Kommfittén konstaterar 

att det kommer att blfi ett ökat tryck på busstraffik, på grund av en ökad be-

folknfingstfillväxt, men den ser finte att borgmästaren och TfL har några pla-

ner på hur de ska möta denna ökade efterfrågan. Kommfittén vfill att borg-

mästaren och TfL ska klargöra hur de kommer att möta kravet på en lång-

sfiktfig utvecklfing av bussnätet. Kommfittén påpekar att det saknas en regel-

bunden  rapporterfing  för  busstransportanvändnfing  (särskfilt  fi  rusnfingstra-

ffik),  och  jämför  med  den  rapporterfing  som  ffinns  avseende  tågtraffik.  Den 

önskar också se andra åtgärder som upprätthåller ett effektfivt busstraffiknät, 

finklusfive förändrfingar fi den framtfida tjänsteservficeplanerfingen för busstra-

ffik. De vfill även se en plan för en mer mfiljövänlfig bussflotta.14  

 

 

Rollfördelnfing 

Organfiserfing och rollfördelnfing fi Londons bussnätverk är enlfigt föl-

jande15: 

• Borgmästaren står för strategfierna.  

• Transport for Londons (TfLs) styrelse, där borgmästaren är 

styrelseordförande, sätter bfiljettprfiserna. 

• TfL står för verkställfigheten genom: 

- Servficeplanerfing och kontraktsupphandlfing 

- Uppföljnfing av leverans och kvalfitet 

- Konsultatfion och engagemang 

- Bfiljetter och finfrastruktur 

- Hållplatser och statfioner 

- Informatfion 

- Utvecklfing och rådgfivnfing 

 

  

                                                

14 Bus report, 2013 
15 Johns Barry, mars 2014 

264



Internatfionella jämförelsestudfier – Storlondon, Storbrfitannfien 

• Prfivata tjänsteleverantörer står för: 

- Upphandlfingsofferter finom ramen för kontraktsupp-

handlfing 

- Drfift av busservficen enlfigt TfL:s standard 

- Arbetsgfivaransvar för busschaufförer, arbetsledare, fin-

genjörer och drfiftpersonal  

- Egna finvesterfingar av bussar och depåer 

 

 

Resursfintegrerfing   

I årsredovfisnfingen för TfL för 2012/13 görs en uppföljnfing av de olfika tra-

ffikslagen  utfifrån  borgmästarens  sex  strategfier  från  2010.  Den  stora  utma-

nfingen med Londons befolknfingstfillväxt möts med det största finvesterfings-

programmet för kollektfivtraffik sedan 1930. Londons busstraffik utgör 54 % 

av Londons kollektfivtraffik, tunnelbanan står för 28 % och järnvägstraffiken 

utgör 18 %.16 

 

Tunnelbana: Ryggraden fi Londons fintegrerade kollektfivtraffiksystem utgörs 

av  tunnelbanan,  som  ffirade  sfitt  150-års  jubfileum  år  2012.  Det  året  slog 

Londons tunnelbana alla tfidfigare rekord. Tfillförlfitlfigheten fi traffiksystemet, 

mätt  som  försenfingar,  nådde  den  lägsta  nfivån  sedan  mätnfingarna  började 

1999. För att säkerställa framgång även under de kommande 150 åren be-

höver tunnelbanan kontfinuerlfigt genomgå stora förbättrfingsprogram. Detta 

är  en  krfitfisk  framgångsfaktor  för  att  hålla  jämna  steg  med  en  växande  be-

folknfing  fi  London.  Den så  kallade  Jubfileumslfinjen  presterade  sfitt bästa  år 

hfittfills under de olympfiska spelen och fortsätter att prestera tack vare kom-

pletterande  uppgraderfingar.  Lfinjen  Vfictorfia  Lfine  kör  med  33  tågsätt  per 

tfimma (det är mfindre än 2-mfinuterstraffik per tfimma fi högtraffik) vfilket fin-

nebär att passagerna har fått snabbare, mer tfillförlfitlfiga och bekvämare re-

sor. De framtfida planerna för tunnelbanenätet finkluderar ett ambfitfiöst pro-

gram för att reducera försenfingar med 30 % fram tfill 2015. Tunnelbanenä-

tet håller fortfarande på att byggas ut.17 

 

Bytespunkter: London har börjat bygga fintegrerade statfioner där olfika tun-

nelbanelfinjer,  busslfinjer  och  även  järnvägslfinjer  möts.  Dessa  statfioner  har 

också  ett  väl  utvecklat  servficeutbud  med  affärer,  restauranger  och  kaféer. 
                                                

16 TfL annual report, 2012/13 
17 Ibfid. 
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Den  mest  utvecklade  statfionen  är  Stratford  som  är slutstatfion  för  platsen 

där  de  olympfiska  spelen  genomfördes.  Där  går  Central  Lfine  och  Jubfilee 

Lfine samman. Här ffinns ett av Europas största shoppfingcentra med fler än 

200 butfiker, bfiografer och restauranger. Kollektfivtraffik (finte bfil) är här det 

vanlfigaste  färdmedlet  tfill  detta  upplevelsecentrum.  En  betydlfigt  mfindre, 

men mer fintegrerad statfion, är Hammersmfith Statfion, där Pficcadfilly Lfine, 

Vfictorfia Lfine och de nybyggda Hammersmfith and Cfity Lfine möts. Busslfin-

jerna ffinns på det övre planet av statfionsområdet.18 

 

Pendeltåg:  Det  kompletterande The  Overground  togs  fi  bruk  2007  för  att 

förbättra förbfindelserna mellan ytterområdena och Londons centrala delar. 

Mellan  2007  och  2011  har  TfL  renoverat  alla  statfioner  och  satt  fin  62  nya 

tågsätt.  Nya  lfinjer  har  öppnats  och  några  har  förlängts.  En  av  lfinjerna  når 

21  av  Londons  33  burroughs  och  har  blfivfit  en  av  de  mest  populära  och 

punktlfiga lfinjerna fi hela Storbrfitannfien mätt utfifrån kundnöjdhet.19 

 

Buss: Efterfrågan på bussresor har ökat snabbt fi London sedan 2000. Mel-

lan 1999/2000 och 2012/13 har antalet resor ökat med 64 % från 1,4 mfil-

jarder resor tfill 2,3 mfiljarder resor per år. Route 25 är den mest frekventa 

rutten  med  sfina  64 000  passagerare  per  dag, vfilket  är  64  %  mer  än 

2002/200320.  Kapacfiteten  har  utökats  genom  ökad  turtäthet,  men  också 

genom  ny  nattraffik,  ökad  servficenfivå  under  lågtraffik,  kvällar  och  helger, 

samt öppnande av några nya lfinjer. Efterfrågeöknfingen är väsentlfigt högre 

än vad som hade kunnat förväntas, tack vare förbättrad servfice och föränd-

rfing av bfiljettsystemet. Trängselskatten har bara haft margfinell betydelse.21 

TfLs  budget  för  busstraffik  är  under  ständfig  press.  Transportkommfitténs 

beräknfingar vfisar att kollektfivtraffik med buss är lfika kostnadseffektfiv som 

tunnelbana och mer kostnadseffektfiv än pendeltåg och Docklandssystemet. 

Bussystemet  och  tunnelbanesystemet  lever  delvfis  parallella  lfiv.  I  London 

har det finte blfivfit som fi andra storstäder att bussystemet är matartraffik tfill 

det spårbundna traffiksystemet.22 En orsak tfill detta kan vara att det fortfa-

rande är bfillfigare att åka enbart finom bussystemet. Det är främst bussrese-

närer  fi  lågfinkomstområdena  som  finte  åker  tfill  en  bytespunkt  för  tunnel-

bana, utan fistället färdas även längre sträckor med buss. En annan orsak är 

                                                

18 Studfieresa mars 2014, John Barry och Peter Whfite 
19 TfL annual report, 2012/13  
20 Bus report, 2013 
21 Peter Whfite, mars 2014 
22 Ibfid. 
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att  bussystemet  täcker  hela  Londonområdet,  på  ett  sätt  som  den  spår-

bundna traffiken finte gör. 23 

 

Cykel: Sedan 2000/2001 har TfLs cykelnät utökats med 173 %. Utvecklfing-

en lfigger fi lfinje med borgmästarens plan att göra cykel tfill en fintegrerad del 

av  stadens  transportnätverk.  En  del  fi  strategfin normalfisera  cyklfing  och 

göra detta transportslag enkelt och bekvämt för alla.  Borgmästaren påtalar 

att Barclays cykeluthyrnfingskoncept har blfivfit mycket vfiktfigt för att främja 

cyklfing som en naturlfig del fi varje männfiskas vardagslfiv.  Han har avfiserat 

att  Londons  budget  för  cykeltraffik  ska  dubblas  tfill  närmare  400  mfillfioner 

pund över nästa treårsperfiod. TfL planerar att göra avsevärda förbättrfingar 

vad avser vägkorsnfingar och cykelsäkerhet och etablera ett rfiktfigt cykelväg-

nät  genom  hela  staden.  Borgmästarens  cykelvfisfion  finkluderar  15  engelska 

mfil med cykelvägar med separerade körfält genom hela London, från föror-

terna fi väst tfill Barkfing fi öst. Det är planerat att blfi den längsta cykelvägen fi 

en Europefisk stad med delade mötande vägbanor.24 Trots att cykel har ökat 

med över 100 % de senaste åren så utgör det fortfarande endast 2 % av sta-

dens mobfilfitet. 

 

Bfiltull: Efter många års debatt fintroducerades trängselskatt fi februarfi 2003. 

De centrala  delarna  av  staden påverkades  och  dess  förlängnfing  tfill  södra 

delen av Themsen. Man observerade en mfinsknfing på 15 % av motorfordon 

finom  trängselskattzonerna.  Mfinsknfingen  var  större  vad  gäller  prfivatbfilfism 

(runt  33  %).  Bfiltullarna  har  medfört  påtaglfiga  förbättrfingar  när  det  gäller 

traffikens  hastfighet  och  tfillförlfitlfighet  fi  de  centrala  delarna,  vfilket  har  varfit 

särskfilt gynnsamt för busstraffiken.25 

 

Övrfigt: Vfid tunnelbanenedgångar och varje busstopp fi de centrala delarna 

av London ffinns en karta på hur långt man tar sfig tfill fots fi omgfivnfingen på 

fem mfinuter, lfiksom hur långt man tar sfig på fem mfinuter på cykel. Avsfik-

ten  är  att  motverka  överbelastnfing  fi  de  centrala  delarna  av  tunnelbanesy-

stemet och bussystemet fi rusnfingstfid.26 

 

 

                                                

23 John Barry, mars 2014 
24 TfL annual report, 2012/13 
25 Whfite, 2010 
26 Studfieresa mars 2014, Peter Whfite  
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Socfial och mfiljömässfig kontext 

År 2012 fanns 420 dfiesel/el hybrfidbussar fi London. De är en del fi TfLs ar-

bete med att förbättra huvudstadens luftkvalfitet. Under 2013 finförskaffades 

ytterlfigare 200 bussar. TfL har också en ny generatfion bussar på gång som 

de kallar New Bus for London, även dessa med hybrfidteknfik. Det totala an-

talet hybrfidbussar beräknas vara uppe fi 1600 bussar tfill år 2016.27 

 

London  har  precfis  som  tfill  exempel  Sfingapore,  en  relatfivt  låg  andel  bfiläg-

ande medborgare och en hög användnfing av kollektfivtraffik. Polficyåtgärder 

som  kollektfivtraffikfinvesterfingar  och  trängselskatt  kan  ha  bfidragfit  tfill  den 

sfituatfionen. London har finga uttalade restrfiktfioner för bfilägande fi sfig. An-

delen bfilägare har dock varfit anmärknfingsvärd stabfil under de senaste åren 

och har finte följt den allmänna finkomstutvecklfingen, vfilket man hade kun-

nat  förvänta  sfig.28  Att  London  har  lägre  andel  bfilägande  per  hushåll  än 

andra  delar  av  Storbrfitannfien  kan  tfillskrfivas  att  kollektfivtraffiken  är  så  väl 

utbyggd och pålfitlfig. Det reducerar behovet att ha egen bfil.29 

 

På huvudstråken, som TfL kontrollerar, är systemet med prfiorfitet för buss-

traffik relatfivt bra utbyggt. I ytterområdena, där gatunätet kontrolleras av de 

32  kommunerna,  är  polficyn  krfing  bussprfiorfitet  skfiftande  beroende  på  hur 

varje kommun väljer att ge prfiorfitet eller finte.30 

 

 

Källor 

Professor Bo Enqufist, Dr. Carolfina Camén och Docent Patrfik Gottfrfidsson, 

som alla tre är kopplade tfill SAMOT, besökte London fi mars 2014. De stu-

derade  traffiksystemet  på  plats  och besökte  transportforskaren  Professor 

Peter Whfite vfid Westmfinster Unfiversfity, London. De gjorde ett studfiebesök 

på  TfL  (Transport  for  London)  vfid  dess  huvudkontor  och  ffick  där  en  före-

dragnfing av John Barry, Head of Network Development Buses Dfirectorate. 

De  besökte  en  bussoperatör  vfid  en  av  Londons  bussdepåer,  fi  syfte  att  lära 

mer  krfing  uppbyggnaden  av  kollektfivtraffiken  fi  London,  kontraktsstyrnfing 

och olfika parters affärsmodeller. Utfifrån denna förförståelse och ytterlfigare 

                                                

27 John Barry, mars 2014 
28 Whfite, 2010 
29 Peter Whfite, mars 2014 
30 Ibfid. 
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dokumentstudfier  har  Bo  Enqufist  tagfit  fram  förelfiggande  fallstudfiebeskrfiv-

nfing.  

 

Bus  report  (2013) Bus  servfice  fin  London,  London  Assembly,  Transport 

Commfittee, October 2013 

 

Gottfrfidsson, P. (2014) Fallstudfie krfing kontraktsrelatfioner fi London base-

rad på studfieresa med Bo Enqufist, Carolfina Camén och Patrfik Gottfrfidsson 

mars 2014 

 

TfL  (2012) Annual  Report  and  Statement  of  Accounts  2012/13 Mayor  of 

London &Transport for London 

 

Whfite, P. (2010) Transport and Communficatfions Cfitfies fin Kallfidafikurfichfi, 

S & Yuen, B. (eds.) (2010) Developfing Lfivfing Cfitfies – From Analysfis to Ac-

tfion World Scfientfiffic Publfishfing Co. Pte. Ltd., Sfingapore 

 

TfL OH materfial från John Barrys dragnfing 

 

Tom Rye (2013) (mafilkontakt klarläggande krfing Storlondons organfiserfing) 

 

 

Intervjuer (transkrfiberade) 
 

Peter Whfite, 13 mars 2014 

 

John Barry, 14 mars 2014 

 

Operatör Tower Transfit, 14 mars 2014 
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Bfild 1. Parfis Safint-Lazare Trafin Statfion. Foto: Stenerfik Rfingqvfist 

Bfild 2. TZen lfine (BRT bussystem), Île-de-France. Foto: Stenerfik Rfingqvfist 

270



Internatfionella jämförelsestudfier – Storparfis, Frankrfike 

Storparfis (Île-de-France), Frankrfike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing och platsen 

Storparfis (Île-de-France) är en regfion med 11,8 mfiljoner finnevånare och en 

stor  finpendlfing  tfill  centrum.  Parfis  är  en  av  världens  stora  turfist-  och 

evenemangstäder och har därför en stor andel besökare utfifrån. Detta stäl-

ler  extra  stora  krav  på  kollektfivtraffiksystemet  och  på  en  utbyggnad  fi  takt 

med utvecklfingen. Kollektfivtraffiken fi Storparfis organfiseras av den regfionala 

kollektfivtraffikmyndfigheten  Stfif  (Syndficat  des  Transports d'Île-de-France). 

All expansfion av traffiken sker finom ramen för kollektfivtraffik, gång och cy-

kel. Integratfion mellan olfika traffikslag är extra vfiktfig. Stadens metrosystem 

med 16 lfinjer är ryggraden fi kollektfivtraffiksystemet. Parfis har helt slutat att 

bygga nya motorvägar. 

 

 

Platsen 

Régfion Île-de-France, som Storparfis heter på franska, består av åtta depar-

tement;  staden  Parfis  och  sju  andra Île-de-France-departement.  Regfionen 
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täcker tfillsammans en yta på 12 000 km2. Området har 11,8 mfiljoner finne-

vånare  vfilket  utgör  nästan  20  %  av  hela  Frankrfikes  finvånarantal.  Parfis  är 

samtfidfigt en av världens mest besökta turfistdestfinatfion. Det ffinns fyra ad-

mfinfistratfiva  nfivåer  fi  regfionen;  1  280  prfimärkommuner,  115  finterkommu-

nala myndfigheter (fintermunficfipalfitfies), 8 departement (countfies) och 1 reg-

fional councfil (regfionfullmäktfige).31 

 

 

Styrmodell och rollfördelnfing 

I  Frankrfike  ffinns  fyra  admfinfistratfiva  nfivåer:  staten,  regfion,  departement 

och kommuner. Kommunerna har ansvar för traffiken fi tätortsområden, de-

partementen för traffiken mellan städerna och regfionen har ansvaret för reg-

fional buss- och tågtraffik av regfionalt fintresse.  Som följd av det stora anta-

let  kommuner  (36  000)  hanteras  80  %  av  den  lokala  kollektfivtraffiken  av 

finter-kommunala  myndfigheter  (Communautés  urbafines  eller  Communau-

tés d́agglomeratfion), som samordnar och avtalar om den lokala kollektfiv-

traffiken  finom  ett  större  stadsområde.  Kollektfivtraffiken  regleras  av  en  lag 

från 198232. Lagen uppdaterades 1999 vfilket möjlfiggjorde förenklfingar och 

etablerfingen av gemensamma organfisatfioner med syftet att underlätta finte-

grerade traffiklösnfingar. Traffiken  utförs  genom  kontrakt  med  traffikföretag, 

antfingen genom ett helägt bolag eller genom externa bolag vfia konkurrens-

utsatt upphandlfing. Kontrakten är tfill 90 % tjänstekoncessfioner (nettokon-

trakt) som ger traffikföretagen ett helhetsansvar för planerfing och utförande 

av traffiken. 

 

Parfisregfionen har en särskfild lagstfiftnfing från 1959 som reglerar organfisat-

fionen  av  kollektfivtraffiken.  Samordnfingen  sker  vfia  myndfigheten  Stfif,  som 

etablerades efter en lagändrfing 2004. 

 

• Stfif planerar, organfiserar och säkerställer ffinansfierfing av all 

kollektfivtraffik fi hela regfionen. 

• Stfif koordfinerar alla fintressenter fi kollektfivtraffiknätverket Île-

de-France-regfionen (finkluderande resenärer, valda represen-

tanter, tfillverkare, traffikoperatörer och finfrastruktur) 

                                                

31 Monnet, Stfif , november 2014 
32 Lofi d’orfientatfion des transports fintérfiurs  1982 
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Stfif har kompetens för alla traffikslag som används fi regfionens 

kollektfivtraffiknätverk.33 

 

I  styrelsen  för  Stfif,  som  har  29  ledamöter,  ffinns  finte  längre  någon  statlfig 

representant.  Regfionens  styrelse  har  majorfitet  fi  styrelsen  med  15  platser. 

Regfionstyrelsens  ordförande  finnehar  också  ordförandeposten  fi  Stfif.  Parfis 

stad  har  sju  platser,  departementen  har  fem  och  regfionens  handelskam-

mare har en plats. De lokala kommunerna företräds av en gemensam repre-

sentant.  

 

Stfifs uppdrag (mfissfion) är: 

 

• Deffinfiera och organfisera kollektfivtraffikservfice (metro, regfion-

altåg, buss, spårvagn, BRT), taxepolfitfik, deffinfiera utbud krfing 

varje traffikslags nätverksstruktur, sätta kvalfitetsmål 

• Upprätta kontraktsrelatfioner med nätverksoperatörerna och 

följa upp fingångna kontrakt 

• Mobfilfitetsplanerfing 

• Genomföra förstudfier och uppföljnfing av finvesterfingar för 

uppgraderfing och utbyggnad av kollektfivtraffiknätverket 

• Utfärda rekommendatfioner krfing fintermodularfitet 

• Säkerställa en balanserad ffinansfierfing av kollektfivtraffiknät-

verket och dess utbyggnad34    

 

De ansvarfiga myndfigheterna skall enlfigt lagen från 1982 upprätta Plans de 

déplacements  urbafin (PDU),  motsvarande  dagens  SUMP  (Sustafinable  Ur-

ban  Mobfilfity  Plan).  Inlednfingsvfis  var  förfarandet  ett  krav  för  städer  över 

100  000  finvånare,  med  det  tfillämpas  fidag  även  för  mfindre  städer.  Dessa 

PDU ger ett underlag för beslut om traffik och prfiser och för avtal med ope-

ratörer. Från och med 2012 ställs också krav på analys av planens påverkan 

på CO2-emfissfioner. PDU skall utvärderas efter 5 år. 

 

Ffinansfierfing  av  fransk  kollektfivtraffik  (utanför  Parfisregfionen)  sker  med  ca 

1/3 från bfiljettfintäkter, 1/3 från arbetsgfivaravgfifter och med 1/3 från skat-

tebfidrag  från  den  lokala  och  regfionala  nfivån.  Staten  medverkar  med  stöd 

tfill  finvesterfingar  fi  kollektfivtraffikens  finfrastruktur.  Arbetsgfivaravgfifterna 

(Versement  Transport)  finfördes  först  fi  Parfisregfionen  1973  och  utökades 

                                                

33 Stfif, Actfivfity Report, 2012  
34 Monnet, Stfif, november 2014 
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sedan  tfill  att  omfatta  samtlfiga  stadsområden  med  mer  än  300  000  finvå-

nare. Idag omfattas alla stadsområden med mer än 10 000 finvånare av av-

gfiften. Denna särskfilda arbetsgfivaravgfift tas ut av alla företag med mer än 

nfio anställda och utgör således en betydande del av kollektfivtraffikens ffinan-

sfierfing. 

 

Stfif  som  är  regfionens  myndfighet  för  kollektfivtraffik  och  operatörerna  har 

sfinsemellan  olfika  roller.  Operatörerna  har  haft  koncessfion  och  ensamrätt 

tfill  traffik  enlfigt  förhandlade  långtfidskontrakt  med  Stfif.  Regfionens  resurs-

starka  operatörer  RATP  och  SNCF  är  båda  statsägda,  medan  operatören 

Optfile, som traffikerar fi förorterna, är ett samverkansbolag mellan en mängd 

prfivata och offentlfigt ägda bussföretag som t ex Keolfis och Transdev. Som 

en följd av EU-förordnfingen 1370/2007 kommer traffiken fi Parfisregfionen fi 

framtfiden  att  upphandlas  fi  konkurrens  genom  offentlfig  upphandlfing,  men 

först när nuvarande avtal upphör. För busstraffiken är detta år 2024 och för 

spårvägen kommer det att ske år 2029. De nuvarande kontrakten är brutto-

kontrakt med fincfitament. 

 

I Stfifs uppdrag fingår även att utveckla regfional transportpolficy och att deffi-

nfiera transportnätverkets utbrednfing, utbud och tarfiffer.  Denna typ av go-

vernance-styrnfing regleras fi Stfifs kontrakt gentemot operatörerna, som fi sfin 

tur operatfionalfiserar sfitt kontraktsuppdrag genom nätverkslednfing. 

 

Stfif har sedan 2012 upprätthållfit ett strfikt kontraktsförhållande mellan sfig 

själv  som  beställare/uppdragsgfivare  och  operatörerna  RATP,  SNCF  och 

buss-operatörssammanslutnfingen Optfile som har koncessfion/ensamrätt på 

lfinjer  och  områden.  De  nya  kontrakten  mellan  Stfif  och  operatörerna  ska 

säkerställa att resenären sätts fi första hand. 

 

Stfif  deffinfierar  den  strategfiska  finrfiktnfingen,  som  sedan  översätts  tfill  före-

tagsmålsättnfingar och överenskommelser med operatörerna avseende nfivå, 

kvalfitet och kostnad på den servfice som ska tfillhandahållas resenären. Kon-

traktet ska stfimulera tfill förbättrfingar finom alla tre områdena och kontrak-

tet  bygger  på  ett  ömsesfidfigt  ansvar,  där  varje  part  har  att  fullfölja  sfin  del. 

Kontraktet  ska  säkerställa  servficenfivå,  kvalfitet,  kostnad  och  partsförhål-

lande:35 

 

• Bättre servfice för resenärerna fi regfionen Île-de-France  

                                                

35 Stfif, new contracts, 2012 
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• Säkerställa stfipulerad servficenfivå: tfill exempel beskrfivnfing av ser-

vfice-erbjudandet, regelbundenhet, tfillgänglfighet, bfiljettdfistrfibutfion, 

hållplatsservfice, finformatfion, fordonens pålfitlfighet 

• Uppföljnfing genom mätnfing och finspektfioner, samt resultatdelnfing 

fi förhållande tfill uppfyllda mätbara mål (bonus/böter) 

• Strfiktare och mer dfifferentfierade krav vad gäller lfinjer, frekvens 

vfilka dagar och när på dagen. 

• Tydlfigare och mer motfiverande metoder för kompensatfion, som se-

parerar ersättnfing för finvesterfingskostnader och ersättnfing för pro-

duktfionskostnader. 

• Ambfitfiöst flerårfigt finvesterfingsprogram för att modernfisera nätver-

ket, såväl finfrastruktur som fordon36  

 

Stfif  är  kravställare,  men  det  är  operatörerna  som  drfiver  traffiken  och  som 

också  genomför  uppgraderfing  av  kollektfivtraffiksystemet.  Det  är  operatö-

rerna  som  ansvarar  för  fordonsflottan.  Stfif  och  operatörerna  delar  på  an-

svar  och  rfisk  för  drfift,  underhåll  och  modernfiserfing.  Operatören  ansvarar 

sedan för genomförandet utfifrån årlfigt traffikprogram och fastställda kvalfi-

tetskrfiterfier.  Ersättnfing  baseras  på  verklfiga  produktfionskostnader.  I  kon-

traktet  för  2012–2015  ffinns  ett  fyraårfigt  finvesterfingsprogram,  där  Stfif  ffi-

nansfierar  50  %  av  fordonsflottan  och  100  %  av  nyförvärven.  Provfisfion  på 

kvalfitet för utfört arbete styrs av ett bonus- och bötessystem.37  

 

En vfiktfig del fi styrmodellen är ffinansfierfingen, avseende drfift och utbyggnad 

av  kollektfivtraffiksystemet.  Drfiftskostnaden  för  2013  för  hela  det  regfionala 

traffiknätverket  var  8  993  mfiljoner  euro.  Av  drfiftsffinansfierfingen  kommer 

19,4 % från staten (av vfilket 2/3 ska täcka statfionskostnader, en mfindre del 

är  statens  subventfioner  tfill  kollektfivtraffik  och  specfiella  socfial  program), 

38,1 % kommer från arbetsgfivaravgfifter (Versement Transport) och 39,8 % 

kommer från bfiljettfintäkter och fintäkter från arbetsgfivare som subventfion-

erar  månadskort  för  anställda.  Övrfig  ffinansfierfing  uppgår  tfill  2,7  % där tfill 

exempel fintäkter från reklam fingår.38 Investerfingskostnaderna för uppgra-

derfing  och  utbyggnad  av  transportsystemet  ökar  för  varje  år.  För  2011  var 

finvesterfingskostnaderna uppe fi 2 601 mfiljoner euro. Investerfingarna förde-

las  på  förnyelse  och  uppfräschnfing  av  fordonsflottan,  ny  finfrastruktur,  fy-

sfiska finvesterfingar för fintermodularfitet, samt uppgraderfing av exfisterande 

                                                

36 Monnet, Stfif, november 2014 
37 Ferrfier, RATP group, november 2014 
38 Ibfid. 
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finfrastruktur.39 Varje projekt ska vara ffinansfierat fullt ut. Det finnebär att fi 

ffinansfierfingen är en vfiktfig del fi finvesterfingsplanarbetet. 

 

 

Utmanfingar 

Syfte med regfionens strategfiska plan (master plan) är att styra och följa upp 

den demograffiska och urbana tfillväxten och användandet av ytor (land-use) 

fi  regfionen.  I  master  plan  2030  fokuserar  regfionen  på  tre  stora  utmanfing-

ar:40 

 

• Arbeta för en bättre och mer sammanhållen regfion, genom att 

hantera socfiala, mfiljömässfiga och mobfila ojämlfikheter fi reg-

fionen 

• Föregrfipa mfiljömässfiga förändrfingar och klfimatutmanfingar 

• Återta Île-de Frances attraktfivfitet som världsstad och stödja 

det ekologfiska samtalet och den socfiala ekonomfin 

 

Vardagslfivet för regfionens finnevånare måste förbättras. I utmanfingen lfigger 

att  bryta  bfilen  som  norm  och  desfigna  transporter  som  är  mfindre  bfilbero-

ende, fi avsfikt att skapa en ännu bättre urban mfiljö. Målsättnfingen är att: 

 

• Omstrukturera Île-de Frances ekonomfiska dynamfik 

• Bygga ett transportsystem som utvecklar och vårdar attraktfi-

vfitet  

• Öka lfivskvalfiteten fi regfionen 

• Hantera det naturlfiga ekosystemet fi regfionen på ett hållbart 

sätt och öka resfilfiensen fi Île-de-France 

 

Männfiskors  rörlfighet  fi  regfionen  har  förändrats  över  en  tfioårsperfiod  vad 

gäller  val  av  färdmedel.  Fortfarande  är  bfilen  vfiktfig,  särskfild  fi  ytterområ-

dena. Hela 37,8 % av resorna sker med bfil, men bfilens andel krymper dock 

för varje år. Tfio år tfidfigare var andelen bfilresor 43,9%. Det vanlfigaste färd-

sättet fi regfionen är gång (38,7 %). Kollektfivtraffikens andel ökar successfivt 

(20,1 %), lfiksom cykel (1,6 %) och vespa/motorcykel (1,4 %) som ökar rela-

tfivt snabbt men från en låg nfivå.41 

                                                

39 Ferrfier, RATP group, november 2014 
40 Master Plan 2030 
41 Jämförelse görs mellan 2001 och 2010, Monnet, Stfif, november 2014 
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Uppdraget 

Uppdraget  för  kollektfivtraffik  tar  sfin  utgångspunkt  från  regfionens  master-

plan. Den som gäller nu är masterplan 2030. För att förverklfiga denna plan 

ffinns  en  utvecklfingsplan  (PDU)  för  2020,  som  omfattar  alla  traffikslag  fin-

klusfive  gång  och  cykel.  PDU  motsvarar,  som  tfidfigare  nämnts,  begreppet 

Sustafinable  Urban  Mobfilfity  Plan  (SUMP).  Det  har  hfistorfiskt  sett  skett  en 

utbyggnad av finfrastrukturen fi Parfisregfionen fi rfiktnfing mot en allt mer fin-

tegrerad kollektfivtraffik. Den regfionala traffiken fintegrerades med Parfis un-

der  1980-talet.  Utbyggnaden  av  motorvägar  var  också  vfiktfig,  för  att  skapa 

rfingtraffikleder runt finnerstaden. Den strategfiska planen 1994 handlade om 

utbyggnad  av  metro,  spårvagn  och  nya  busslfinjer  fi  de  mest  centrala  föror-

terna.  Utbyggnad  av  motorvägar  hade  redan  mfinskat  sedan  1990-talet,  tfill 

förmån  för  utbyggnad  av  andra  traffiklösnfingar.  I  slutet  av  1990-talet  be-

traktades  spårvagn  som  lösnfing  för  att  skapa  en  rfing  runt  Parfis,  men på 

grund av spårvagnens jämförelsevfis låga kapacfitet har dessa planer kommfit 

att förändras. 

 

Den nuvarande strategfiska planen och planen för hållbar mobfilfitet beskrfi-

ver en ny hfierarkfi vad gäller färdmedel. I regfionaltraffiknätverket prfiorfiteras 

pendeltåg,  metro,  spårvagn,  BRT  och  expresslfinjer.  Avseende  den  lokala 

traffiken  förordas  buss-  och  flodtraffik.42  Bussystemet  Parfis  Mobfilfien är 

busslfinjer med egna körfält på sträckor som förbfinder vfiktfiga knutpunkter fi 

Parfis.  Ett  exempel  är  lfinje  91,  som  förbfinder  tre  järnvägsstatfioner  (Mont-

parnasse, Austerlfitz, Gare de Lyon), fyra pendeltågsstatfioner, tfio metrostat-

fioner, sex sjukhus och 18 busslfinjer. Turtätheten är fem mfinuter från klock-

an 07.00 tfill 22.00. Efter klockan 22 och hela natten är turtätheten 15 mfi-

nuter.  Nya  hybrfidbussar  sätts  succesfivt  fi  traffik  på  lfinjen.  Markerfingen  av 

busskörfält har gjort med vfita fält längs hela sträckan, vfilket har skapat bra 

synlfighet.  I  korsnfingar  markeras  hela  ytan,  vfilket  gör  det  väldfigt  tydlfigt. 

Området lfiknar snarare en torgyta.43  

 

I  planarbetet  utvecklas  nya  planerfingsverktyg  för  stadsutvecklfing,  som  är 

mer finrfiktade på transformerfing och som utgår från de centrala utmanfingar 

som utpekats fi masterplanen 2030; val av traffikslag kopplat tfill dfiagnostfise-

rat  servficebehov,  fidentfiffierfing  av  utbyggnadsmöjlfigheter  och  flaskhalsar  fi 

                                                

42 Debrfincat, Stfif, november 2014 
43 X2AB studfieresa Parfis 

277



 

traffiknätet,  scenarfioteknfik  för  nya  lfinjer,  genomförande  och  kostnadsbe-

räknfingsstudfier etcetra.44 

 

 

Resursfintegrerfing 

Île-de-Frances  kollektfivtraffiknätverk  består  av  ett  antal  olfika  trans-

portslag45 som är fintegrerade med varandra. 

 

Metro:  16  tunnelbanelfinjer,  varav  två  är  förarlösa  och  helautomatfiserade. 

Metrosystemet omfattar totalt 219 km och har 301 statfioner och hanterar 1 

527 mfiljoner resor per år. 

 

Spårvagn: sex spårvagnslfinjer med 190 mfiljoner resor per år. 

 

BRT:  Stfif  har  utvecklat  ett  BRT-system  för  franska  förhållanden  som  har 

lanserats  under  varumärket  TZen  lfine.  En  första  TZen  lfine  ffinns  redan  fi 

drfift på totalt 14,7 kfilometer  med tolv statfioner.  Lfinjen är under uppbygg-

nad  och  fler  lfinjer  planeras.  BRT-systemet  är  del  fi  en  matartraffik  för tun-

nelbanan, men utgör även ett modernt kapacfitetsstarkt system för nya om-

råden fi Parfis utkanter. 

 

Pendeltåg: Det regfionala järnvägsnätverket består av fem lfinjer för regfional 

pendeltågstraffik, det sträcker sfig över 1 525 kfilometer och har 448 statfion-

er.  Lfinjerna  hanterar  1  998  mfiljoner  resor  per  år.  Operatörerna  är  RATP 

och SNCF. Merparten av järnvägsnätet tfillhör French rafilway network, som 

ägs av det statlfiga järnvägsföretaget RFF. 

 

Buss: Bussnätverket består av 1 510 lfinjer och omfattar totalt 25.000 kfilo-

meter med  ca  40  000  busshållplatser  och  9  053  bussar.  Systemet  utför  1 

283 mfiljoner resor per år. Den största operatören är RATP med 347 lfinjer 

och 4 490 bussar. Den andra stora aktören är Optfile, en sammanslutnfing av 

74 prfivata och offentlfigägda bussoperatörer. 

 

  

                                                

44 Debrfincat, Stfif , november 2014 
45 Monnet, Stfif, november 2014 
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Socfial och mfiljömässfig kontext 

PDU för Île-de-France ska säkerställa en hållbar balans mellan behovet av 

mobfilfitet,  bevarande  av  mfiljön  och  stabfil  ffinansfierfing.  Denna  balans  ska 

enlfigt  planen  säkerställa  Parfisregfionens  attraktfivfitet  och  garantera  socfial 

sammanhållnfing  fi  regfionen.    För  detta  krävs  förändrfing  av  attfityder  och 

beteende, men också förändrfing av vfillkoren för mobfilfitet.46 

 

Förändrfing av vfillkoren för mobfilfitet finnebär att:47  

 

− göra kollektfivtraffik mer attraktfiv 

− återställa gång som den vfiktfigaste delen fi mobfilfitetskedjan 

− göra cyklfing mer attraktfiv 

− ändra på vfillkoren för findfivfiduellt bfilåkande 

− göra hela resekedjan mer tfillgänglfig för alla 

− ratfionalfisera godsleveranser och stödja modal förflyttnfing 

 

Påverkan av attfityder och beteende finnebär att:48 

 

− tfillfredsställa nyckelspelarna och stfimulera vfiljan tfill samverkan 

− öka medborgarnas medvetenhet 

 

 

Källor 

X2ABs  styrelse  anordnade  en  studfieresa  tfill  Parfis  och  Rouen  fi  Frankrfike 

den  6–7  november  2014.  Utöver  lednfingen  och styrelsen  för  X2AB  deltog 

representanter för Traffikverket, en forskare från K2 och Bo Enqufist fi egen-

skap av forskare från SAMOT. Stenerfik Rfingqvfist organfiserade resan. Besök 

gjordes hos Parfis största operatör, det statlfiga bolaget RASP som presente-

rade sfin verksamhet och hos operatörernas branschorgan UTP, som förkla-

rade  samspelet  mellan  uppdragsgfivare/beställare  och  tjänsteleveran-

tör/utförare.  Besök  gjordes  också  fi  Rouen  fi  Normandfie,  som  har  ett  BRT-

system  sedan  ett  decennfium  tfillbaka.  Under  resan  besökte  Stenerfik  Rfing-

qvfist  och  Bo  Enqufist  huvudmannen  för  kollektfivtraffiken  fi  stor  Parfis;  Stfif. 

                                                

46 Monnet, Stfif,  november 2014 
47 Ibfid. 
48 Ibfid. 
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Även detta besök organfiserades av Stenerfik Rfingqvfist. Studfiebesök gjordes 

också på den nyöppnade BRT-lfinjen fi södra Parfis. 

 

Utfifrån denna förförståelse och ytterlfigare dokumentstudfier har Bo Enqufist 

tagfit  fram  förelfiggande  fallstudfiebeskrfivnfing.  Stenerfik  Rfingqvfist  har  gjort 

kompletterfingar  fi  skrfivnfingen  och  avsnfittet  styrmodell  och  rollfördelnfing 

har först samman tfill ett gemensamt avsnfitt. 

 

Jean-Chrfistophe Monnet, Stfif (Dfirector fin charge of Passenger, Instfitutfion-

al and Internatfional Relatfions) November 5th 2014 The STIF: the organfiz-

fing authorfity for transport and mobfilfity fin Parfis and Île-de-France. 

 

Laurence  Debrfincat,  Stfif,  November  5th  2014  Plannfing  for  new  publfic 

transport finfrastructure fin Île-de-France. 

 

Stfif New  contracts  2012:  The  new  contracts  between  STIF/RATP  and 

STIF/SNCF ensure that the passenger comes ffirst. 

 

Stfif Actfivfity Report 2012. 

 

Master plan 2030: Plannfing the Île-de-France regfion of 2030: A framework 

for realfizfing the sustafinable development of Île-de-France. 

 

X2AB Studfieresa Parfis & Rouen 6-7 november 2014, Rfingqvfist, RTM Kon-

sult. 

 

RATP group, Natacha Ferrfier – Internatfional Relatfions 6 November 2014.

280



 

  

281



 

 

 

 
Bfild 1. The LTA Engfineerfing Challenge for Sustafinable Future Mobfilfity. Copyrfight: LTA 
Sfingapore 
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Sfingapore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing och platsen 

Sfingapore har mycket specfiella förutsättnfingar för att bedrfiva kollektfivtra-

ffik.  Staden  är  en  av  få  storstadsregfioner  fi  världen  som  har  utvecklat  ett 

sammanhängande kollektfivtraffiksystem med mycket låga subventfioner från 

samhället, men som samtfidfigt har en mycket stark reglerfing krfing markan-

vändnfing.  Professor  Sun  Sheng  Han,  professor  fi urban  plannfing  vfid  Unfi-

versfity of Melbourne har studerat utvecklfingen av landtransporter fi Sfinga-

pore ur ett polficyperspektfiv49. 

 

Han vfisar fi sfin fallstudfie hur landtransporter formar en stads täthet, effek-

tfivfitet och lfivskvalfitet, genom att påverka lokalfiserfing av ekonomfiska aktfivfi-

teter  fi  samklang med  boende, tfillgång  tfill  servfice  och  mfiljöutmanfingar50. 

Sfingapore  har  präglats  av  en  mycket  långsfiktfig  polficyplanerfing  utfifrån  en 

                                                

49 Han, 2012 
50 Han, 2012, sfid. 45 
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dualfistfisk  utgångspunkt,  med  en  kontrollerad  öknfing  av  bfiltraffik  (reglerat 

genom  Vehficle  Quata  System  och  vägtullar)  samt Low  Carbon  Cfity  Plan-

nfing  som  ger  prfiorfitet  tfill  cykel,  gång  och  kollektfivtraffik51.  Sfingapore  har 

varfit  specfiellt  framgångsrfikt vad  gäller sfitt  Mass  Rapfid  Transfit-system 

(MRT).  Det  var  fingen  självklarhet  att  en  spårbunden  metrolösnfing  skulle 

prfiorfiteras.  Beslutet att  satsa  på en  spårbunden  metrolösnfing  togs  först 

1982 efter tfio års polfitfisk debatt och många års utredande krfing valet mel-

lan ett spårbundet system och ett vägbaserat bussystem52. Sfingapores Land 

Transport  Authorfity  (LTA)  som  har  ansvaret  för  planerfing,  drfift  och  ut-

vecklfing av landtransporter fi Sfingapore konstaterade en bfit fin på 2000-talet 

att fintegrerfingen mellan traffikslaget buss och MRT behövde förbättras. LTA 

har  nu påbörjat  ett  utvecklfingsarbete  för  att  skapa  en  bättre  prfiorfitet  för 

traffikslaget buss och få tfill stånd en bättre fintegratfion med MRT-systemet. 

Det sker finom ramen för myndfighetens långsfiktfiga utvecklfingsarbete A Pe-

ople-Centred Land Transport System, vfilket är en Land Transport Master 

Plan som startade 2008 och sträcker sfig över 15 årsperfiod.53 Planen uppda-

terades 2013.54 

 

En finternatfionell utvärderfing av Sfingapores kollektfivtraffik lfigger tfill grund 

för Land Transport Master Plan 2008. Utvärderfingen gjordes av det obero-

ende utvärderfingsföretaget Booz Allen Hamfilton (BAH) Australfia Ltd. Här 

följer två av BAHs fem rekommendatfioner:55 

 

• Ge  traffikslaget buss  samma  förutsättnfingar  som  spårbunden  traffik  fi 

termer  av  förvaltnfingsstöd  krfing  planerfing  och  utvecklfing, finklusfive 

access tfill finfrastrukturfinvesterfingsmedel; 

• Ge LTA mandat att tfill fullo fintegrera de olfika transportmedlen med 

varandra. 

 

I analysen pekade också BAH på vfikten av att finkludera styrnfing av bfilan-

vändnfing och att prfiorfitera kollektfivtraffik för ökad framkomlfighet. En avgö-

rande framgångsfaktor för att genomföra BAHs föreslagna reform är LTAs 

engagemang för en fullt fintegrerad kollektfivtraffik.56 Det är denna utmanfing 

som  myndfigheten  nu  aktfivt  arbetar  med.  Vfi  kommer att  se  närmare  på 

detta förändrfingsarbete fi vår studfie krfing Sfingapore. SAMOT/CTF, genom 

                                                

51 Han, 2012,. sfid. 50 
52 Ibfid. sfid. 56 
53 LTA master plan 2008 
54 LTA master plan 2013 
55 LTA master plan 2008, revfiew, sfid. 95-101 
56 Ibfid. 
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Bo Enqufist och Bo Edvardsson, gjorde ett studfiebesök hos LTA fi Sfingapore fi 

maj 2012 och ffick ta del av deras ambfitfiösa förbättrfingsarbete. Sedan dess 

har den strategfiska planen uppdaterats och nu har Sfingapore Land Trans-

port Master Plan 2013 kommfit på plats. Fem år har då gått sedan 2008 års 

plan och mycket har förändrats, framförallt vad gäller kundfokus och finteg-

ratfion mellan olfika transportslag.57 

 

I LTAs årsredovfisnfing för 2012/2013 berättar styrelseordföranden Mfichael 

Lfim om ambfitfionen att bygga ett fintegrerat transportnät fi världsklass. 

 

Ett  omfattande  transportnät  är  blodomloppet fi alla  städer.  Vfi  på  LTA  är 

övertygade om att fi Sfingapore är transporter mer än att resa från en punkt 

tfill  en  annan.  Vårt  landtransportsystem  sammanför  männfiskor  på  det  mest 

tfillförlfitlfiga,  komfortabla  sättet, utfifrån  våra  drömmar  och  ambfitfioner.  På 

LTA drfivs vfi av åtagandet att bygga ett transportsystem som gör det möjlfigt 

för alla att resa.58  

 

Den nya planen är mer förankrad fi allmänhetens önsknfingar om en förbätt-

rad kollektfivtraffik med fler destfinatfioner, bättre servfice och en levande och 

mer finkluderande stad.59 Ordföranden redovfisar höga ambfitfioner för trans-

formerfing  av  det  daglfiga  resandet  fi  Sfingapore.  Hans  uttalanden  fi  årsredo-

vfisnfingen är en uppföljnfing av 2013 års revfiderade Master plan och ska ses 

som ett tjänstelöfte (commfitment) från LTA. 

 

Frasen förändra det daglfiga resandet (transformfing your dafily journeys) är 

hämtat från LTAs omfattande arbete avseende spår, buss, vägar, cykel, pla-

nerfing, IT … allt som konstfituerar landtransporter.60  

 

Mfichael Lfim fortsätter: 

 

Att dubblera det spårbundna nätet, att förändra vårt sätt att drfiva vårt buss-

system, att förstå upplevelserna av daglfigt pendlande från våra gångtraffikan-

ter,  cyklfister  och  äldre  eller  handfikappade;  allt  detta  kräver  expertkunskap 

och engagemang från många grupperfingar som jobbar åt samma håll för för-

bättrfingar. Vår  vfisfion A  People-Centred  Land  Transport  System gör  oss 

mycket målmedvetna och fokuserade. Och vfi gör det fihop med många part-

                                                

57 LTA master plan 2013, sfid. 3 
58 LTA Annual Report, 2012/2013, sfid. 3 
59 LTA master plan 2013, sfid. 3 
60 LTA Annual Report, 2013/2014, sfid. 4 
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ner och fintressenter som bfidrar tfill att förbättra dagens och framtfidens Sfing-

apore.61   

 

 

Platsen 

Sfingapore  är  en  stadsstat.  Det  offficfiella  namnet  är  Republfiken  Sfingapore 

(Republfic of Sfingapore). Det är en självständfig stat tfillfika ett örfike med ett 

60-tal öar fi Sydostasfien. Landet är helt urbanfiserat och det ffinns mycket lfite 

kvar av de ursprunglfiga naturområdena. Det moderna Sfingapore grundades 

1819 som en handelsplats (tradfing post) för brfittfiska Ostfindfiska Kompanfiet. 

Engelsmännen  tog  över  landet  1824  och  styrde  ända  fram  tfill  Sfingapores 

självständfighet,  med  undantag  för  tfiden under  andra  världskrfiget,  då 

ögruppen  stod  under  japanskt  styre.  Sfingapores  självständfighet  utropades 

1964.    Sfingapore  är  en  parlamentarfiskt  uppbyggd  demokratfi  som  leds  av 

People’s Actfion Party, ett partfi som har domfinerat stadsstatspolfitfiken ända 

sedan självständfigheten. Sfingapore har världens tredje högsta finkomst per 

capfita.  Sfingapore  har  runt  5,5  mfiljoner  finnevånare.  Befolknfingen  är  fi  hu-

vudsak asfiatfisk, med en mycket hög andel kfineser (75 %).62 

 

 

Utmanfingar 

Det  är  fintressant  att  ta  del  av  den  socfiala  och  mfiljömässfiga  kontexten  fi 

Sfingapore.  Under  den  kommande  tfioårsperfioden  förväntas  en  öknfing  av 

antalet daglfiga resor från nästan 9 mfiljoner resor per dag tfill mer än 14 mfil-

joner. Denna öknfing måste tfill största delen ske genom kollektfivtraffik. Or-

sakerna  bakom  den  förväntade  öknfingen  ffinns  fi  regfionens  snabba  tfillväxt, 

såväl befolknfingsmässfigt som ekonomfiskt. Det ställer högre krav på prfiorfi-

terfing av kollektfivtraffik med tydlfigt resenärsfokus. 

 

Det ffinns tre fidentfiffierade nyckelutmanfingar:63 

 

Ändrade förväntnfingar och normer hos pendlarna: Sfingapores BNP ökade 

med 28 % mellan 2008 och 2012. Allmänhetens återkopplfing tfill LTA speg-

lade önskemål om att vara sammankopplad med fler platser och att nå dem 

snabbare och bekvämare.  Allt fler männfiskor engagerar sfig även fi transport-

                                                

61 LTA Annual Report, 2013/2014, sfid. 4  
62 Sfingapore. (2014.12.12) Wfikfipedfia. 
63 LTA master plan 2013, sfid. 14-15. 
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systemets finverkan på mfiljön avseende buller, koldfioxfidutsläpp och dess på-

verkan på grön- och rekreatfionsområden.    

 

Växande befolknfing och ekonomfi: Sfingapores befolknfing växte från 4,8 mfil-

joner  männfiskor  2008  tfill  5,3  mfiljoner  2012.  Idag  görs  12,5  mfiljoner  resor 

varje dag på ön. De senaste årens befolknfingsöknfing har skyndat på några av 

LTAs  redan  lagda  planer.  Sfingapores  ekonomfi  förväntas  fortsätta  att  växa 

med tre tfill fyra procentenheter per år under de kommande tfio tfill 15 åren. 

LTA  förväntar  sfig  att  antalet  daglfiga  resor  kommer  att  ha  ökat  med  50  % 

fram tfill år 2030. 

 

Effektfivare  markanvändnfing  och  fler  och  svårare  avvägnfingar: Vägarna 

upptar redan 12 % av Sfingapores totala markyta, jämfört med 14 % för bygg-

nader.  Avvägnfing  mellan  markanvändnfing  för  vägar  och  användnfing  för 

andra ändamål kommer att aktualfiseras under kommande år. LTA förväntar 

sfig  en  begränsad  tfillväxt  fi  vägnätet.  Istället  ges  prfiorfitet  tfill  busstraffik  med 

utökat antal destfinatfioner. Kollektfivtraffik är den enda hållbara lösnfingen för 

att  hantera  en  allt  svårare  avvägnfing  mellan  ökad  traffik  och  markanvänd-

nfing.  

 

 

Styrmodell 

LTA  är  en  myndfighet  som  är  dfirekt  underställd  transportmfinfisterfiet  och 

ansvarar  för  planerfing,  drfift  och  underhåll  av  finfrastruktur  och  system  för 

Sfingapores  landtransporter.  Myndfigheten etablerades  1995  med  samma 

befogenheter  som  Transport  for  London,  men  utan  den  komplexfitet  som 

Londons Boroughs roll  medför.64  LTAs  målsättnfing  är  att  placera  använ-

darna – fordonsförarna och kollektfivtraffikpendlarna – fi hjärtat av traffiksy-

stemet. 

 

 

Uppdraget 

Uppdraget  är  att  utveckla  ett  transportsystem för  männfiskor  (people-

centred), med en ambfitfion att alla fi framtfiden kan nå såväl fler destfinatfion-

er, nå dem snabbare och med bättre komfort, såväl med tåg, buss och cykel 

som  vfia  finbyggda  gångstråk.  Ambfitfionen  är  att  stegvfis  förbättra  kvalfiteten 

på transportservficen och att stödja nya möjlfigheter med bfilpooler.65 

                                                

64 Whfite, 2010 
65 LTA master plan 2008 och 2013 
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I  årsredovfisnfingen  för  2013/14  återges  ett  skärpt  uppdrag,  där  fokus  nu 

läggs på transformerfing. Av LTAs mfissfion framgår att: 

 

We’re dofing the best we can to keep Sfingapore movfing.  And, we’re makfing 

bfig changes so that your travellfing experfience wfill be better than ever before. 

Come wfith us, as we take you behfind the scenes to see how we’re Transform-

fing Your Dafily Journeys66   

 

LTAs vfisfion är att åtta av tfio hushåll fi Sfingapore skall bo finom tfio mfinuters 

gångväg  från  en  tågstatfion  senast  år  2030;  att  85  %  av  kollektfivtraffikre-

sorna (som är kortare än 20 km) skall vara nåbara finom 60 mfinuters restfid; 

och att 75 % av alla resor fi rusnfingstfid skall ske med kollektfivtraffik.67 

 

 

Resursfintegrerfing 

I  många  år försörjdes  Sfingapores  stadstraffik  fi  prfincfip av  traffikslaget  buss. 

Första  etappen  av  tunnelbanesystemet  (MRT-systemet)  öppnades  198768. 

Idag  har  Sfingapore  ett  fullt  fintegrerat  transportsystem  som  expanderar 

gradvfis  med  ständfiga  förbättrfingar  fi  form  av  fler  destfinatfioner,  bättre  ser-

vfice/tjänster: 

 

MRT:  Mass  Rapfid  Transfit  är  fidag  ryggraden  fi  transportsystemet.  Sedan 

2008  har  längden  på  nätet  ökat  från  138  km  tfill  178  km.  The  Boon  Lay-

förlängnfingen öppnade under 2009, Cfircle Lfine öppnade successfivt mellan 

2009 och 2011 och Cfircle Lfine-förlängnfingen öppnade under 2012. LTA har 

nu påbörjat arbetet med Downtown Lfine och förlängnfingen av North-South 

Lfine, Tuas West förlängnfing av East-West Lfine och the Thomson Lfine. LTA 

har byggt ytterlfigare en plattform vfid Jurong East Interchange statfion och 

utökat  traffiken  med  ytterlfigare  22  tågsätt  på  North-South  och  East-West 

Lfines.69  

 

Bytespunkter: Integrerade transportknutpunkter (hubbar) är en vfiktfig del fi 

transportsystemet  som  ger  ökad  bekvämlfighet  och  komfort.  LTA  har  gjort 

shoppfing  och  resande  ännu  smfidfigare  genom  att  förlägga  bussbyten  vfid 

                                                

66 LTA Annual Report, 2013/2014, sfid. 3 
67 LTA master plan 2013 
68 Whfite, 2010 
69 LTA Annual Report 2012/2013 
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MRT-statfioner och köpcentra. Det ffinns redan fidag sex sådana knutpunkter 

och ytterlfigare sju planeras att byggas finom en tfioårsperfiod. LTAs fidé är att 

utveckla  bytespunkterna  tfill lfivstfilshubbar,  där  pendlare  kan  shoppa  och 

äta finnan de klfiver på bussen eller tåget tfill nästa destfinatfion.70 

 

Buss: LTA tog över huvudplanerfingen för drfiften av bussnätet 2009, vfilket 

redan  har  resulterat  fi  bättre  busservfice.  Planerfingsansvaret  låg  tfidfigare  på 

de  två  bussoperatörerna  SBS  Transfit  (SBST)  och  SMRT  Buses  (SMRTB). 

LTA arbetar nära de olfika kommunerna och bussoperatörerna för att fidentfi-

ffiera  förbättrfingsområden  för  busservficen.  Några  bussrutter  har  ändrats 

och nya turer har lagts tfill för att skapa fler pendlfingsmöjlfigheter med buss 

och  för  att  göra  det  lättare  att  nå  MRT-statfioner  och  nyckeldestfinatfioner. 

LTA  har  också  dubblerat  antalet  Premfium  Bus  Servfice  (dfirektbussar)  på 

fem år. LTA har skärpt busstandarden, Qualfity of Servfice (QoS) standards fi 

syfte att reducera väntetfid och trängsel. Nu traffikeras fyra av fem busslfinjer 

med  10-mfinuterstraffik  (kortare  fintervaller  under  rusnfingstfid),  vfilket  är  en 

standardhöjnfing  jämfört  med  2008  års  plan  med  15-mfinuterstraffik  under 

vardagar fi rusnfingstraffik. Matarbusstraffiken är också mer frekvent nu med 

90 % matartraffikservfice med ett fintervall på tfio mfinuter eller mfindre under 

rusnfingstfid  på  vardagar.  Sedan  junfi  2010  har  LTA  en  kvartalsuppföljnfing 

med  bussoperatörerna  SBST  och  SMRTB  avseende  de  mest  frekventa  lfin-

jerna.  Som resultat av uppföljnfingen har fler bussar satts fin med tätare tu-

rer och högre kapacfitet för att bättre matcha efterfrågan.71 

 

Transport Informatfion: 2008 lanserade LTA sfin hemsfida PublficTransport 

för att hjälpa pendlare med reseplanerfing fi kollektfivtraffiksystemet. Den fin-

teraktfiva planerfingskartan täcker alla buss- och tåglfinjer på ön och den fin-

nehåller  också  en  enkel  kalkylator  för  att  beräkna  det  totala  bfiljettprfiset. 

Under  2011  fintroducerade  huvudmannen MyTransport,  en  portal  som 

sammanställer  finformatfion  och  e-tjänster  för  alla  användare  av  landtrans-

porter, finklusfive bfilåkare och cyklfister.72 

 

Cykel:  Allt  fler  männfiskor  väljer  att  cykla  för  att  ta  sfig  tfill  MRT-statfioner, 

bussbytespunkter  och  platser  för  kommunal  servfice.  För  att  stödja denna 

utvecklfing  har  ytterlfigare  1  500  cykelställ  finstallerats  sedan  2012  på  tfio 

MRT-statfioner. Sedan 2009 är det tfillåtet under lågtraffik att ta med sfig cy-

kel  på  tåg  och  bussar.  Fler  cykelvägar  har  byggts  fi  fem  av  Sfingapores  för-

                                                

70 LTA Annual Report 2012/2013 
71 Ibfid. 
72 Ibfid.  
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ortsstäder för att stödja säkra och trevlfiga cykelmfiljöer. Cyklfisterna kan lätt 

ffinna  all  finformatfion  om  cykelvägar  fi  portalen  MyTransport  och  fi  en  mo-

bfilapp.73 

 

Prfivatbfilfism:  Som  nämndes  fi  finlednfingen  av  detta  kapfitel  begränsas  prfiv-

atbfilfismen av det så kallade Vehficle Quata Systemet och av vägtullar. Brfis-

ten  på  tfillgänglfig  mark  gör  att  Sfingapore  finte  kan  bygga  fler  vägar  för  att 

hysa  mer  personbfilstraffik.  Vägarna  upptar  redan  fidag  12  %  av  den  totala 

landytan. Det är därför finte realfistfiskt för Sfingapore att planera för att varje 

hushåll ska ha en egen bfil. 45 % av alla hushåll har fidag egen bfil, vfilket är en 

uppgång från 40 % år 2008. Bfil är finget måste fi Sfingapore, som har ett så 

lättfillgänglfigt  och  utbyggt  kollektfivtraffiktraffiksystem.  Sfingapore  kommer  fi 

framtfiden endast att bygga nya vägar fi huvudsak för att stödja nya bostads-

områden  och  andra  satsnfingar.  Exfisterande  vägar  kommer  att förbättras fi 

syfte  att  stödja  utbyggnaden  av  bussystemet  och för  att  skapa  en  bättre 

reseupplevelse  med  kollektfivtraffik.  Sfingapore  kommer  att  fortsätta  med 

restrfiktfioner  vad  gäller  bfilägande  och  bfilanvändande  för  att  säkerställa  att 

vägtraffiken kan flyta utan trängselproblem. På det hela taget har denna po-

lficy fungerat väl. Andersson et al. (2014) förklarar hur den rörlfiga prfissätt-

nfingen för trängselavgfift fungerar fi Sfingapore. 

 

I  Sfingapore  har  en  rörlfig  prfissättnfing  finförts  så  att  avgfifterna  regleras  må-

natlfigen beroende på traffikträngseln. Denna mäts utfifrån den hastfighet med 

vfilken  fordonen  framförs.  Om  trängseln  ökar  och  genomsnfittshastfigheten 

mfinskar höjs avgfiften och tvärtom… Genom att regelbundet justera avgfifter-

na fi enlfighet med denna kunskap kan ett mera optfimalt traffikflöde uppnås.74 

 

Sfingapore kommer att justera polficyn fi takt med att bättre lösnfingar och ny 

teknologfi  för  optfimerfing  av  väganvändnfingen  utvecklas,  så  att  så  många 

som möjlfigt kan nyttja det begränsade vägutrymmet.75 

 

 

Socfial och mfiljömässfig kontext 

Sfingapores hållbara transportstrategfier är ett av de stora bfidragen tfill Asfi-

ens utvecklfing. Sfingapore har lyckats med att skapa hög kvalfitet fi de vfiktfig-

aste transportstråken, vfilket har gett effekt för ökad framkomlfighet. Gång- 

                                                

73 LTA Annual Report 2012/2013 
74 Andersson et al., 2014 sfid 85 
75 LTA Annual Report 2012/2013 och LTA master plan 2013 
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och cykelstrategfier har däremot finte prfiorfiterats fi takt med behoven. Istället 

har  enorma  resurser  lagts  på  styrnfingsåtgärder  för  ökad  framkomlfighet  fi 

centrum. Det har ännu finte byggts plug-fin finfrastruktur för elbfilar men det 

är en trolfigt, finnovatfivt utvecklfingsområde för staden. På grund av den be-

gränsade ytan regleras traffiken alltmer runt staden.76   

 

Professor  Sun  Sheng  Han  menar,  utfifrån  erfarenheten  från  Sfingapore, att 

polficyutvecklfingen  finte  nödvändfigtvfis  är  antfingen  eller  vad  gäller  person-

bfils-transporter kontra kollektfivtraffik. Genom att använda sfig av dual-track 

development  model  kan  ett  balanserat  ökat  personbfilsanvändande  tfillåtas, 

samtfidfigt som det görs en medveten satsnfing på kollektfivtraffik. Sfingapore-

fallet är finte unfikt. Även andra städer och länder som vfill utveckla hållbara 

städer  kan  tfillämpa  kunskapen  från  Sfingapore,  menar  professor  Han. 

Mycket kan göras för att bryta bfilberoendet och öka användnfingen av kol-

lektfivtraffik,  om  det  ffinns  en  vfisfion  om  hållbar  transportsystemutvecklfing 

som är kopplad tfill en effektfiv polficy och stödjande mekanfismer. Kollektfiv-

traffiksystemet fi Sfingapore har utvecklats fi finteraktfion med forsknfing, krfing 

tfill exempel stödjande faktorer för en ökad efterfrågan med hjälp av bättre 

utbud,  prfisnfivå  och  vänte-  och  gångtfid  fi  ett  hela-resan-synsätt.  Innovatfiv 

polficyutvecklfing  behöver  stödjas  av  antropologfiska,  polfitfiska,  psykologfiska 

och ekonomfiska perspektfiv menar professor Han.77        

 

 

Källor 

SAMOT/CTF,  genom  professor  Bo  Enqufist  och  professor  Bo  Edvardsson, 

gjorde ett studfiebesök hos LTA fi Sfingapore fi maj 2012 och ffick ta del av LTA 

ambfitfiösa  utvecklfingsarbete  och  ffick  vfid  besöket  också  med  sfig  en  hel  del 

dokumentatfion. All dokumentatfion av polficy och planarbete ffinns tfillgäng-

lfigt på engelska. LTA ställde vfid besöket upp med sex höga befattnfingsha-

vare  med  vficedfirektören  fi  spetsen  och också  den  stabsansvarfiga  för  trans-

portslaget buss och stabsansvarfig för forsknfing och utvecklfing.   
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76 Newman, 2010 
77 Han, 2012, sfid. 58 och 60 
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Bfild 1. Implementera MyCfiTfi-finfrastruktur (Integrated Rapfid Transfit) fi Kapstaden, Sydaf-

rfika. Copyrfight: Davfid Hugo, Transport for Cape Town. 
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Regfion Kapstaden, Sydafrfika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing och platsen 

Kapstaden lfigger fi den sydvästra delen av Sydafrfika vfid Atlantkusten längs 

bukten  som  kallas Table  Bay. Staden  är  domfinerande  fi  Western  Cape-

provfinsen. Hela 64 % av Western Capes befolknfing bor här. 

 

Staden är landets andra största stad och den lagstfiftande huvudstaden, vfil-

ket  finnebär  att  parlamentet  har  sfitt  säte  fi  Kapstaden,  medan  regerfing  och 

presfident har sfin hemvfist fi Pretorfia. Kapstaden utgör ffinansfiell motor fi sfin 

egen  provfins,  Western  Cape,  och  är  också  ett  av  Afrfikas  större  ffinansfiella 

centra vfid sfidan av Johannesburg. Kapstaden beskrfivs som fi hög grad mul-

tfikulturell  och  drar  tfill  sfig  en stor andel  fimmfigranter  och  utländska  med-

borgare som valt att bosätta sfig där. Det är en omtyckt turfistdestfinatfion och 

regfionen har fått många utmärkelser finom turfismområdet. The Cfity of Cape 

Town har fidag en folkmängd på över 4 mfillfioner finvånare. Hela storstads-

området sträcker sfig över en yta på uppemot 2500 kvadratkfilometer. 
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Sedan 1994 har Sydafrfikas städer förändrats mycket. Det mest påtaglfiga är 

avskaffande  av  aparthefid  systemet  som  följts  av  nya  lagar  och  polficyrefor-

mer.  Efter  det  att  ANC  (Afrfican  Natfional  Congress)  kom  tfill  makten  1994 

har ANC finfört ett brett urval av åtgärder med syfte att uppnå en ökad socfi-

al jämlfikhet. Skyddstullar har avskaffats, vfissa statlfiga tfillgångar har prfiva-

tfiserats  och  finternatfionell  konkurrens  har  ökat  globalfiserfingen  fi  regfionen. 

Trots många progressfiva åtgärder ffinns stora motsättnfingar kvar. 

 

Kapstaden har en stor finpendlfing från de större områdena runt staden men 

också  från  förorter  fi  dfirekt  anslutnfing  tfill  staden.  Det  ffinns  ett  tydlfigt  arv 

kvar av segregatfion där socfioekonomfiskt starka bostadsområden fi och runt 

staden och olfika förortsområden med olfika status och finformella kåkstäder 

runt  staden  är  separerade  från  varandra.  Dessa  fysfiskt  segregerade  områ-

den  tfillsammans  med  hög  krfimfinalfitet,  otrygghet  och  arbetslöshet  gör  att 

den nuvarande admfinfistratfionen fi staden har utvecklat ambfitfiösa planer för 

att skapa en mer finkluderande stad där kollektfivtraffik ses som en möjlfiggö-

rare. Cfity of Cape Town antog fi junfi 2007 den fintegrerade transportplanen 

(ITP), vars vfisfion var att utveckla ett hållbart transportsystem fi världsklass 

med uppgfiften att transportera männfiskor och varor på ett effektfivt, säkert 

och kostnadseffektfivt sätt. ITP fi sfin tur styrs av det strategfiska budget- och 

utvecklfingsplanverktyget  IDP  (Integrated  Development  Plannfing)  som  ut-

görs av 5-årsplaner. 

 

Det är bfilen som är det mest använda färdmedlet för de som har råd. Den 

kollektfivtraffik som har funnfits hfistorfiskt sett är fragmentfiserad och täcker 

mer  socfioekonomfiskt  starkare  områden. För  att  lyckas  med  att  använda 

kollektfivtraffik som transformatfiv kraft fi Kapstaden måste fenomenet mfinfi-

bus  taxfis  (paratransfit  transport  system)  redas  ut.  Om  mfinfibus  taxfis  skulle 

lämnas  utanför  ITP-arbetet  så  skulle  det  blfi  en  motkraft  tfill  planerna  med 

en  kollektfivtraffik  fi  världsklass.  Mfinfibus  taxfis  karakterfiseras bland  annat 

av:78 

 

1. Operatörerna kör utan fastställd tfidtabell och på långa löst de-

ffinfierade ruter. 

2. De flesta operatörerna kör med mfinfibussar 

3. De flesta operatörerna tfillhör en taxfi-organfisatfion (assocfiat-

fion) och det är den organfisatfion som fi praktfiken reglerar 

denna finformella marknad. 

                                                

78 Schalenkamp and McLachlan, 2016, sfid. 175 
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Det  ffinns  en  hfistorfisk  kopplfing  tfill  en  mfisstro  mot  regfionens  organfiserfing 

av  subventfionerad  kollektfivtraffik  med  tåg  och  bussar.  Mfisstroendet  ffinns 

fidag hos dagpendlarna från förorterna och kåkstäderna (finte mfinst den s k 

svarta  och  färgade  befolknfingen).  Mfinfibus  taxfis  var  en  del  av  frfigörelse-

kampen och täcker stora delar av regfioner med sämre finfrastruktur och är 

fortfarande  en  del  fi  den  finformella  ekonomfin.  Hälften  av  mfinfibussarna  är 

ficke lficensfierade.79 

 

 

Utmanfingar 

Kapstaden som stadsregfion har avsevärt förbättrats sedan 1994. Det var då 

Aparthefidsystemet  avskaffades  och  verklfig  demokratfi  finfördes.  Men  sta-

dens  utmanfingar  är  tfill  vfiss  del  de  samma  nu  som  då.  Det  handlar  om  att 

hantera  hög  arbetslöshet,  fattfigdomsbekämpnfing,  olaglfig  utbrednfing  av 

staden där staden vuxfit fi yta snarare än fi täthet. Detta har även fått mfiljö-

konsekvenser fi form av ökade utsläppsnfivåer. 

 

Enlfigt  Borgmästaren  fi  the  Cfity  of  Cape  Town  har  staden  sedan  2006  för-

ändrat  sfig  mer  mot  ett  ekonomfiskt  och  tjänstelevererande  tankesätt  och 

därmed fått en större ekonomfisk bärkraft. Med denna nyvunna ekonomfiska 

uppgång  har  staden  också  upplevt  ökade  utmanfingar.  Under  det  senaste 

decennfiet  har  fattfigdomen  ökat  dubbelt  så  mycket.  Även  bostadssegrege-

rfingen har ökat kraftfigt. Narkotfikarelaterad brottslfighet har tredubblats och 

hfiv-prevalensen har tfiodubblats. 

 

Det ffinns också en stor utmanfing på grund av brfistande finfrastruktur. Resor 

fi Sydafrfika och södra Afrfika fi allmänhet, är mycket skev på grund av avsak-

nad av tfillräcklfig bra finfrastruktur och brfist på kollektfivtraffik. Bfilen är det 

mest  använda  motorfiserade  färdmedlet  för  de  som  har  råd.  Den  domfine-

rade färdmedlet bland de fattfiga är gång (ofta stora avstånd på stfigar av då-

lfig kvalfitet) och kollektfivtraffik genom prfivata mfinfibussar. Den kollektfivtra-

ffik som ffinns fi form av pendeltåg, BRT-bussystem och vanlfiga bussar upp-

levs väldfigt fragmenterad och dålfigt fintegrerad. Det gör att många av Kaps-

tadens finvånare helt eller delvfis använder sfig av mfinfibusstaxfi för att ta sfig 

ända fram tfill sfin arbetsplats. 2012 bfildades the Transport Authorfity för att 

skapa en mer fintegrerad och sömlöst resande. 

 
                                                

79 Bruun et al., 2016, sfid. 30 
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Kapstaden är fortfarande tfillsluten genom att många vägar och gator är seg-

regerade. Det beror ofta på att de är prfivata och kan finte användas av alla. 

Det ffinns många finnevånare fi Kapstaden som fidag anser att kåkstäderna är 

skrämmande platser och vfill därför finte besöka dem. 

 

Reformerfingen  av  Sydafrfika  efter  1994  har  naturlfigtvfis  präglat  regfionen 

Kapstaden.  Från  att  tfidfigare  haft  39  lokala  polfitfiska  myndfigheter  och  19 

förvaltnfingar  fanns  ett  behov  av  att  få  bort  rasrelaterade  polfitfiska  och  ad-

mfinfistratfiva  funktfioner.  I  hela  landet  fanns  samtfidfigt  tusentals  lokala  en-

heter som var alldeles för små för att vara effektfiva. Lösnfingen fi Kapstaden 

blev tfill att börja med att omvandla det polfitfiska och admfinfistratfiva syste-

met tfill sju enheter och skapa paraplyorganfisatfionen (kommunalförbundet) 

Metropolfitan Area of Cape Town. Den består av sex kommuner och själva 

staden. Men på grund av ett natfionellt reformarbete ändrade Kapstaden sex 

år senare findelnfingen tfill den så kallade Unficfity där kommunerna gfick fihop 

med  staden  och  bfildade  en  enhet: the  Cfity  of  Cape  Town.  Företrädare  för 

staden  beskrfiver  processen  som  en  enorm  utmanfing  att  omorganfisera 

kanslfi,  funktfioner,  system,  finfrastruktur  och  utrustnfing  från  sju  admfinfist-

ratfioner tfill en. 

 

För att säkra medborgarnas återkopplfing av upplevd kvalfitet av den offent-

lfiga tjänsteservfice som de har rätt tfill har man delat upp stadsregfionen fi 24 

subcouncfils.  Dessa  underenheter  skapar  en  form  av  lokalt  decentralfiserad 

styrelsesätt. 

 

Parlamentet fi the Cfity of Cape Town består av 221 valda ledamöter som fi sfin 

tur  väljer  en  borgmästare.  Borgmästaren  väljer  en så  kallat  Cfity’s  Mayoral 

Commfittee  (Mayco)  som  är  en  lokal  regerfing  bestående  av  11  ledamöter 

(councfillors).  De  polfitfiskt  tfillsatta  ledamöterna  får  ansvar  för  olfika  funkt-

fioner  som  stadens  ffinanser;  boendefrågor;  transport  (Transport  for  Cape 

Town); samhällsservfice; turfism, ekonomfisk utvecklfing och marknadsförfing; 

säkerhet och trygghet; energfifrågor, mfiljömässfig och fysfisk planerfing; tjäns-

ter  tfill  företag;  socfiala  frågor  finklusfive  socfiala  utvecklfingsfrågor  rörande 

barndom;  hälsa och  specfiella  projekt.  Den  högste  tjänstemannen cfity  ma-

nager är en ficke-polfitfisk chef för stadens förvaltnfing. 

 

En  hjälp  fi  styrnfingen  har  varfit  det  5-årfiga  strategfiska  budget  och  utveckl-

fingsverktyget IDP som står för Intergrated Development Plannfing. IDP är 

lagstadgat genom Munficfipal Systems Act of 2000 och utgör ett planerfings-

hjälpmedel  för  att  sköta,  förbättra  och  utveckla  hela  regfionen  Kapstaden. 

Det  gäller  finte  bara  något  eller  några  utvecklfingsområden  utan  finbegrfiper 
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ett helhetsgrepp för hela regfionens utvecklfing. Inom ramen för IDP har the 

Cfity of Cape Town upprättat en vfisfion, pekat ut nyckelutvecklfingsområden, 

gjort  avvägda  prfiorfiterfingar,  utvecklat  organfisatorfiska  strukturer  och  sy-

stem som stöder de prfiorfiterade områdena samt tfillfört ekonomfiska medel 

för att genomföra arbetet. Kapstaden har använt IDP sedan 2002. 

 

Kollektfivtraffik och dess finfrastruktur ses av staden som ett av verktygen för 

att skapa  en  attraktfiv  mfiljö  där  finvesterfingar  kan  växa  och  jobb  kan 

skapas.  Regfionen  Kapstaden  har  utvecklat  sfitt  kollektfivtraffikprogram  som 

enlfigt dem själva främst handlar om att staden ska sätta männfiskor, kollek-

tfivtraffik  och  lfivskvalfitet  först.  Kollektfivtraffiken  (vfilket  finkluderar  dess  fin-

frastruktur), har därför en vfiktfig plats fi IDP. 

 

År 2012 bfildades the Cfity of Cape Town's Transport Authorfity (TCT) genom 

en lokal lag som ett svar på den nya transformatfiva förändrfing av storstads-

områdets transportbehov. TCT uppdrag finnefattande alla typer av aspekter 

finom transportområdet som staden ansåg nödvändfig för att uppnå sfin vfis-

fion om en stad där männfiskan sätts fi förgrunden. TCT är en lednfingsstruk-

tur för att möjlfiggöra ett sammanhållet kollektfivtraffiksystem som fi framtfi-

den  är  fullständfigt  fintegrerat,  drfiftkompatfibelt  och  fintermodalt.  I  TCT  har 

åtta organfisatorfiska funktfioner/avdelnfingar för att kunna fullgöra sfitt upp-

drag:  Planerande  myndfighetsutövnfing  och  enhet  för  kommunal  tfillsyn; 

Upphandlande  myndfighet;  Nyckeltals-,  resultatövervaknfing  och  utvärde-

rfing;  Ffinansfiell  styrnfing;  Brottsbekämpande  finom  kollektfivtraffikområdet; 

Samråd,  Kommunfikatfion  och  fintressentdfialog;  Styrnfing  och  underhåll  av 

finfrastruktur samt Verksamhetsstyrnfing. 

 

TCT  styrs  av  en  femårfig  övergrfipande  fintegrerad  transportplan: 

Comprehensfive Integrated Transport Plan. Denna plan har brutfits ner för 

respektfive  avdelnfing.  På  kollektfivtraffiksfidan  är  TCT  ansvarfig  för  all  finfra-

struktur och anläggnfingar samt alla transportslag som bussar, tåg och taxfit-

ransporter.  Transportslagen  styrs  av  en  myndfighet  vfilket  fi  förlängnfingen 

lättare kopplar samman alla transportslag tfill ett system.80 

 

Vfisfionen för the Cfity of Cape Town handlar om fattfigdomsbekämpnfing ge-

nom  ekonomfisk  tfillväxt  och  jobbskapande.  Kapstadens  strategfi  för  fattfig-

domsbekämpnfing genom ekonomfisk tfillväxt som borgmästaren har arbetat 

fram finnebär att hon vfill trygga utvecklfingen och ge varje finvånare en möj-

lfighet för att skapa ett bättre lfiv och förverklfiga vfisfionen om en verklfigt fin-

                                                

80 Cfity of Cape Town, 2009, Integrated transport plan for the Cfity of Cape Town: 2006 to 2011 
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kluderande stad. Trots stora ambfitfioner för reformarbete efter aparthefid så 

dröjde det tfill 2006 finnan the Cfity of Cape Town hade förändrat sfin struk-

tur för att fi större utsträcknfing förbättra sfina tjänster och möta medborgar-

nas behov. 

 

Även om den femårfiga planen IDP är ett rättslfigt krav, är det också ett stra-

tegfiskt  styrverktyg  fi  uppdraget  att  skapa  förbättrfingar  genom  ett  proaktfivt 

reformarbete för att hantera en växande storstadsregfion. En vfiktfig del fi ar-

betet med IDP är att den upprättas med hjälp av en process som finkluderar 

allmänhetens  deltagande.  IDP  bygger  på  fem  pelare  (kärnvärden)  för  sta-

den:  välskött,  säker, med omtanke,  finkluderande  och  möjlfiggörande  stad. 

Dessa  kärnvärden  realfiseras  genom  ett  antal  prfimära  mål  som  stöds  av 

praktfiska åtgärder. De är baserade på återkopplfing och finspel från medbor-

gare, samhällsfunktfioner och företag fi Kapstaden. 

 

IDP vägleds av konstfitutfionen, som ger särskfilda befogenheter och ansvar. 

Den  lokala  förvaltnfingen  ansvarar  för  att  tfillhandahålla  vägar,  eldfistrfibut-

fion,  vatten-  och  avloppssystem,  vattenrenfing,  folkhälsa,  traffik,  stadsplane-

rfing etcetera. Denna ansvarsfördelnfing mellan olfika sfärer är vfiktfig men har 

sfina begränsnfingar. Lokalförvaltnfingen kan exempelvfis finte ta fitu med pro-

blem fi skolor, sjukhus och sydafrfikanska polfisen. Dessa funktfioner är under 

kontroll av delstatsregerfingen. 

  

 

Uppdraget 

Det  första  årtfiondet  efter  att  demokratfin  fi  Sydafrfika  återfinfördes  och 

Aparthefid avskaffades har the Cfity of Cape Town fortfarande stora problem 

när det gäller utmanfingar som är kopplat tfill Sydafrfikas kraftfiga urbanfise-

rfing. Bostadsbyggande, arbetslöshet, krfimfinalfitet och upplevd otrygghet är 

några av dem. 

 

År  2006  vfisade the  Cfity  of  Cape  Town  fi  en  rapport  de  största  utvecklfings-

problem  som  Kapstaden  står  finför.  Det  var  ett  djärvt  grepp  där  akademfi, 

kommun och cfivfilsamhälle gfick samman för att kartlägga stadens problem. 

Utmanfingen  beskrevs  som  enorma  och  spänner  över  ett  brett  område.  I 

rapporten  vfisades  också  att  de  resurser  som  ffinns  tfillgänglfiga  för  att  lösa 

problemen är väldfigt begränsade. Därför, enlfigt rapporten, krävs nya prfiorfi-

terfingar, nya bredare former av ledarskap och en större delaktfighet av cfivfil-

samhälle och närfingslfiv. Staden talar hela tfiden om fintegrerade lösnfingar 
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relaterat  tfill  dessa  utmanfingar  finom  exempelvfis  områden  som  stadsplane-

rfing, närfingslfivsklfimat, kollektfivtraffiksystem, och så vfidare.81 

 

Efter  att  ha  gjort  noggranna  utrednfingar  av  de  vfiktfigaste  utmanfingarna  fi 

Kapstaden,  och  efter  att  ha  finhämtat  allmänhetens  synpunkter,  beslutade 

stadens lednfing att det främsta fokusområde för IDP (Integrated Develop-

ment Plan)  är en satsnfing på finfrastruktur som ska leda tfill ekonomfisk tfill-

växt. Staden vfill använda servficetjänster och finvesterfingar fi finfrastruktur på 

ett sätt som kommer att göra Kapstaden mer attraktfivt för finvesterare och 

kvalfifficerade  arbetstagare,  och  mer  globalt  konkurrenskraftfigt.  Investerare 

skapar arbetstfillfällen och bfidrar tfill att drfiva utvecklfingen82. 

 

I  IDPn för  Kapstaden  beskrfivs  åtgärder  för  förbättrat  företagsklfimat,  ökad 

kompetensförsörjnfing,  effektfivare  kommunorganfisatfion  och  tfillhandahål-

lande av effektfiva kommunala tjänster samt skapandet av ett nytt BRT sy-

stem som ska fintegreras fi beffintlfigt kollektfivtraffiksystem finklusfive förbätt-

rad regfiontågtraffik. Detta sammankopplas också med den utmanfingen som 

då  var  aktuell  nämlfigen  att  logfistfiskt  klara  av  2010  FIFA  World Cup  som 

hölls fi Sydafrfika83. 

 

Få storstadsregfioner fi världen ser en lfika uttalad kopplfing mellan att satsa 

på ett finkluderande och tfillgänglfigt kollektfivtraffiksystem finklusfive dess fin-

frastruktur  och  fattfigdomsbekämpnfing.  Tfillhandahållande  av  land  och  bo-

städer lfigger egentlfigen finte fi stadens ansvarsområde men är ändå prfiorfite-

rat. År 2007 räknade staden med en brfist på legala bostäder med 400 000 

hus-enheter. Satsnfingar på ett effektfivare och mer tfillgänglfigt kollektfivtra-

ffiksystem  kopplas  samman  fi  IDPn  tfillsammans  med  andra  satsnfingar  på 

tfilldelnfing  av  mark,  bostäder,  drficksvatten,  energfiförsörjnfing,  sanfitet  och 

möjlfighet tfill mfikroffinansfierfing samt mer fimmaterfiella tfillgångar som sjuk-

vård/hälsa  och  utbfildnfing.  Detta  är  stadens  så  kallade delade  tfillväxtstra-

tegfi.  Genom  att the  Cfity  of  Cape  Town  medverkar  tfill  att  tfillhandahålla 

dessa  ovan  nämnda  tfillgångar  tfill  alla  medborgare  fi  staden,  finte  bara  väl-

bärgade  och  högutbfildade  finvånare,  ger  staden  finvånarna  resurser  för  att 

alla  skall  kunna  delta  fi  ekonomfiska  aktfivfiteter  och  lättare  kunna  ta  del  av 

ekonomfisk tfillväxt. Tfillväxtstrategfin blfir därmed lfika mycket en strategfi för 

fattfigdomsbekämpnfing.84 

                                                

81 Cfity of Cape Town, 2006, State of Cape Town Report 2006. 
82 Cfity of Cape Town, 2007, Integrated Development Plan (IDP), 2007/08 – 2011/12. 
83 Ibfid. 
84 Cfity of Cape Town, 2012, Integrated Development Plan (IDP), julfi 2012–junfi 2017. 

301



 

 

 

Resursfintegrerfing 

The  Cfity  of  Cape  Town  antog  fi  junfi  2007  den  fintegrerade  transportplanen 

(ITP),  som  beskrev  vfisfionen  om  ett  hållbart  transportsystem  fi  världsklass 

och transportera männfiskor och varor på ett effektfivt, säkert och kostnads-

effektfivt  sätt.  Det  är  grundat  fi  ett  fintegrerat  synsätt  för  ett  sammanhållet 

kollektfivtraffiksystem  IRT  (Integrated  Rapfid  Transfit)  som  är  baserat  på  en 

femårsplan  2006–2011.  The  Cfity  of  Cape  Town  Integrated  Rapfid  Transfit 

System (IRT-system) lanserades under varumärket MyCfiTfi med fintentfion-

en att utveckla kollektfivtraffiksystemet tfill ett högkvalfitatfivt system för hög 

kundupplevelse.85 

 

Målet med IRT-projektet fi Kapstaden var att omvandla stadens vägbaserade 

transportsystem tfill ett BRT-finspfirerat system som finkluderar kontrakt med 

finvolverade operatörer, och reformera finvolverade finstfitutfioner tfill ett mer 

kundorfienterat  synsätt.  Det  finkluderar  också  att  fintegrera  mfinfibuss-taxfis 

(para-transfit  servfices)  fi  systemet  för  att  skapa  ett  sammanhållet,  säkrare 

och hållbart system för alla samhällsgrupper. I lfinje med de prfincfiper som 

anges fi ITP, har staden nu utvecklat en fintegrerad Rapfid Transfit system för 

Kapstaden. Bus Rapfid Transfit (BRT) är en hörnsten fi det nya transfiterfings-

systemet. Syftet är att fintegrera BRT-tjänsten MyCfiTfi, med ett uppgraderat 

järnvägssystem och ett nätverk av gång- och cykelvägar. MyCfiTfi konceptet 

kommer  så  smånfingom  att  ersätta  beffintlfiga  busslfinjer  och  mfinfibuss  taxfi. 

Järnvägstraffik förblfir ryggraden fi kollektfivtraffiken, eftersom det kan trans-

portera många fler männfiskor snabbare än något annat transportslag. My-

CfiTfi-tjänster kommer att länkas tfill beffintlfiga järnvägsförbfindelser och tra-

ffikera de områden där fingen järnvägsförbfindelse ffinns. Staden strävar efter 

att ha en busshållplats finom 500 meter av de flesta hem fi staden när syste-

met är klart, vfilket gör det möjlfigt att resa från någon punkt fi Kapstaden tfill 

någon  annan  plats  med  en  säker,  effektfiv  och  fintegrerad  kollektfivtraffik. 

Stadens vfisfion är att åstadkomma en fintegrerad kollektfivtraffik (Integrated 

Rapfid  Transport  System,  IRT-system) där  resenärerna  får  ett  sömlöst  re-

sande.86 

 

Stadens Mayoral Commfittee beslutade fi junfi 2014 om en fintegrerad kollek-

tfivtraffik  plan  (IPTN)  för  de  kommande  18  åren  för  att  möta  kraven  på  en 

                                                

85 Cfity of Cape Town, 2009, Integrated transport plan for the Cfity of Cape Town: 2006 to 2011 
86 Cape Town, 2015, MyCfiTfi, Busfiness Plan 2015, Update 
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befolknfing som förväntas öka från 4,1 mfiljoner 2012 tfill cfirka 5,6 mfiljoner 

2032. Denna fintegrerade plan bekräftar stadens åtagande att förbättra mo-

bfilfitet,  elfimfinera  barrfiärer  för  ett  mer  sammanhållet  system,  mfinska  kost-

naderna och bryta arvet från aparthefid som ffinns kvar fi den fysfiska plane-

rfingen. 

 

MyCfiTfi-bussar försörjde tfidfigare mer välbärgade områden. Staden säger att 

den försöker blfi en mer finkluderande stad. Staden Kapstaden har nu offficfi-

ellt lanserat MyCfiTfi Bus Express servfice tfill alla delar av staden. Beslut om 

tfio nya lfinjer har tagfits som succesfivt håller på att fimplementeras. 

 

MyCfiTfi servfice har successfivt byggts ut för att fi januarfi 2015 på daglfig basfis 

bestå av 28 rutter, 35 utbyggda statfioner och mer än 300 hållplatser, cfirka 

400  bussförare,  320  bussar  och  50 000  passagerare.  Fas  1  har  setts  som 

starten för att fintroducera IRT (fintegrated rapfid transfit), testa nya metoder, 

ny teknologfi och finnovatfiva affärsupplägg. Det har fi de flesta fall varfit fram-

gångsrfika försök och det har nu byggts en bra plattform för expansfion och 

förbättrfingar. Målet är ett skapa en ännu mer fintegrerad kollektfivtraffik och 

det ffinns behov av såväl konsolfiderfing, förbättrfingar som expansfion.87 

 

Stadens  tjänstemän  arbetat  för  att  föra  samman  bussoperatörs-systemet 

med mfinfibuss taxfi och stärka utbyggnaden av tjänsten. Men det har funnfits 

ett  vfisst  motstånd.  I  boken Paratransfit  fin  Afrfican  Cfitfies88 beskrfivs  mer  fi 

detalj  utmanfingen  krfing  reformarbete  med  Mfinfibus  Taxfis.  Ett  av  kapfitlen 

har  följt  reformarbetet  fi  Kapstaden  och  arbetet  med  att  fintegrera  Mfinfibus 

Taxfis som en fintegrerad del av MyCfiTfi servfice.89 Kapfitlet vfisar bland annat 

på att det funnfits en dålfig matchnfing mellan polficyreformarbetets målsätt-

nfing  och  på  den  grund  reformarbetet  vfilade  på.  Det  har  också  funnfits  en 

brfist på förståelse bland Mfinfibus Taxfis operatörer för de förslag som lanse-

rats för att Mfinfibus Taxfi ska blfi en del av MyCfiTfi servfice. Det har resulterat 

fi många och komplficerade förhandlfingar mellan parterna. Om Mfinfibus Taxfi 

skulle lämnas utanför MyCfiTfi servfice skulle det finnebära att konceptet finte 

skulle kunna byggas ut på grund av att ett konkurrerande parallellt system, 

som  oftast  bygger  på  en  finformell  ekonomfi  och  ett  för  lågt  passagerarun-

derlag blfivfit följden. Det skulle förhfindrat att systemet byggs ut fi hela reg-

fionen.90 Borgmästaren säger att de nu åstadkommfit ett värdefullt partner-

                                                

87 MyCfiTfi, Busfiness Plan 2015, Update, sfid. 8 
88 Behrens et al., 2016 
89 Schalenkamp and McLachlan, 2016 
90 Schalenkamp and McLachlan, 2016  
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skap mellan Cfity of Cape Town, bussbolagen och mfinfibusstaxfiförarna. Det 

är  bara  genom  att  detta  partnerskap  lyckas  som  det  kan  hjälpa  pendlarna 

med en tfillförlfitlfig och effektfiv tjänst. Bakom detta uttalande ffinns en stort 

och mödosamt arbete. 

 

I MyCfiTfi Busfiness Plan 2015 Update ffinns en redogörelse för hur detta fin-

tegratfionsarbete har genomförts. Här talas det om att MyCfiTfi fimplemente-

rfingen också kan ses som en transformerfingsprocess för att Mfinfibus Taxfi-

branschen kan blfi en del av den formella sektorn. Två av de tre operatörer-

na  (TPI  och  Kfiddrogen)  har  skapats  ur  den  transformerfingsprocess  som 

genomförts av små Mfinfibus Taxfi-operatörer som varfit del av den finformella 

sektorn och som nu blfivfit del fi en formell företagssektor finom transportnä-

rfingen. Dessa två företag täcker nu 80 % av fas 1s nuvarande volym. 

 

Förhandlfingsprocessen med Mfinfibus Taxfi-branschen, för att forma företag 

fi  den  formella  sektorn  och  genom  att  framförhandla  långsfiktfiga  kontrakt, 

har varfit mfinst sagt utmanande och har tagfit fem år fi anspråk under fas 1. 

Genom  fas  1s  goda  exempel  har  fimplementerfingen  fi  nästa  fas  gått  mycket 

snabbare.  Det  ffinns  nu  en  modell  för  rollfördelnfing  där  en  ny  affärskultur 

för Mfinfibus  Taxfi  har  utvecklats  och  med  en  finkluderande  aktfieägarmodell 

som  bygger  på  regfionalt  baserade  företag  som  bygger  på  att  fler  taxfi-

organfisatfioner kan finkluderas och samtfidfigt att MyCfiTfi-system kan vfidare-

utvecklas tfill nya geograffiska områden. Det här är en modell som nu lfigger 

tfill grund för de andra fem regfionala Mfinfibus Taxfi-områdena.91  

 

Även cykel och gång har kommfit fin fi planerfingen.  Mfindre än 2 % av sydaf-

rfikanerna  pendlar  med  cykel.  Det  behövs  en  solfid  och  omfattande  finfra-

struktur för att ge färdmedlet cykel en fysfisk legfitfimfitet och skapa den krfi-

tfiska massa som gör cyklfing säker och attraktfiv. Redan 2010 aktualfiserades 

ficke-motorfiserade transporter som gång och cykel (NMT) (gång och cykel) fi 

samband  med  VM  fi  fotboll.  Kommunen  skapade  då  ett  cykelnät  på  cfirka 

450 km med populära sträckor som slfingrar sfig figenom Table Vfiew, Obser-

vatory och CBD-området. Det pågår åtgärder för att länka beffintlfiga cykel-

banor fi attraktfiva ytterområden med stadens centrum.  

 

 

  

                                                

91 MyCfiTfi, Busfiness Plan 2015, Update, sfid. 8 
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Socfial och mfiljömässfig kontext 

Som tfidfigare beskrfivfits har mycket fi Kapstaden förändrats sedan demokra-

tfin finfördes. Den kommunala admfinfistratfionen har arbetat hårt för att sta-

bfilfisera  sfina  strukturer  och  göra  dem  mer  effektfiva  och  mer  ansvarsta-

gande. Utmanfingarna för Kapstaden är enorma. Med tanke på omfattnfing-

en  av  de  krav  och  de  begränsade  resurser  som  ffinns  tfillgänglfiga,  är  det 

oundvfiklfigt att val måste göras när det gäller att prfiorfitera och rfikta finveste-

rfingar  och  resurser.   I  Kapstaden  har  befolknfingen  ökat med  40  % sedan 

1985.  Huvuddelen  av  den  urbana  tfillväxten  under  de  senaste  20  åren  har 

varfit ad hoc, och den har skett mestadels utan samordnad rfiktnfing, förvalt-

nfing  eller  anpassnfing  tfill  tfillhandahållandet  av  finfrastruktur.  Det  har 

tvfingat fram reaktfiva och ficke koordfinerade offentlfiga finvesterfingar fi finfra-

struktur  som  resulterar  fi  fineffektfiv  och  ohållbar  stadsutvecklfing.  Den  geo-

polfitfiska  splfittrfingen  av  samhället  har  ökat,  med  tfillhörande  dysfunktfion-

alfitet såväl socfialt som ekonomfiskt. 

 

Den ekonomfiska tfillväxten har från början finte haft fokus på att lfindra fat-

tfigdom,  och  strategfierna  för  ekonomfisk  utvecklfing  har  finte  varfit  kopplade 

tfill  lämplfiga  rumslfiga  förutsättnfingar  och  finfrastrukturutvecklfing  för  att 

bfidra tfill ekonomfisk tfillväxt för alla. De fattfiga har blfivfit allt mer margfinalfi-

serade  tfill  utanförskap  och deras  ekonomfiska  möjlfigheter  för  att  förbättra 

sfin ekonomfiska sfituatfion har varfit närmast obeffintlfig. 

 

Tfillväxten  har  äventyrat  naturresurserna  fi  området  och en utbrett  och 

ökande tung mfiljömässfig belastnfing har skett fi form av exempelvfis luftför-

orenfingar, översvämnfingar och bränder. Tfillväxten har också saknat en fin-

tegrerad strategfi för transporter och markanvändnfing, vfilket lett tfill fineffek-

tfiva  och  kostsamma  transportsystem  och  negatfiva  socfiala  och  ekonomfiska 

effekter. 

 

Kapstaden stod finför ett vägskäl. Utmanfingarna fi staden måste hanteras på 

ett mer fintegrerat sätt, genom att utveckla ett bredare ledarskap av staden 

tfill att omfatta en större roll för det cfivfila samhället och den prfivata sektorn. 

Denna bfild tecknas av rapport State of Cape Town Report 200692 som tfidfi-

gare  redogjorts  för.  Huvudsyftet  med  rapporten  var  att  ge  en  uppdaterad 

ögonblficksbfild av de mest relevanta frågor som påverkar tfillståndet fi Kaps-

taden.  Det  belyser  några  av  de  möjlfigheter  och  utmanfingar  stadens  olfika 

ansfikten  står  finför  belyst  fi  en  finternatfionell,  natfionell  och  lokal  kontext. 
                                                

92 Cfity of Cape Town, 2006,  State of Cape Town Report 2006: Development fissues fin Cape Town 
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Rapporten  försöker  ge  konkreta  förslag  tfill  överväganden  för  att  hantera 

stadens utmanfingar. Rapporten är avsfiktlfigt skrfiven att vara en anfing pro-

vocerande för att uppmuntra berörda parter att anamma, dfiskutera och de-

battera en ny agenda för Kapstaden utvecklfing. Staden Cape Town kan finte 

lösa problemen på egen hand och det ffinns ett behov av kompetens och del-

tagande  av  verksamheter  från  andra  områden  såväl  finom  offentlfig  förvalt-

nfing, prfivata företag, som det cfivfila samhället. Grunden för vägen framåt att 

ta fitu med stadens utmanfingar lfigger fi en fintegrerad lednfing av staden som 

drfivs  genom  partnerskap  mellan  de  vfiktfigaste  aktörerna  fi  staden,  enlfigt 

rapporten.  Förutom  att  fungera  som  en  fingång  tfill  IDP  ger  rapporten  om-

världsanalys för att finformera och stödja framtfida strategfier fi staden. 

 

 

Källor 

I november 2011 besökte Samuel Petros Sebhatu och Bo Enqufist Kapstaden 

och gjorde en förstudfie krfing hur BRT-systemet fungerade och gjorde en del 

fintervjuer för att skapa en förförståelse. Samuel Petros återvände fi oktober 

2012 och gjorde en mer omfattande studfie och fintervjuade Mr Dave Hugo 

som är dfirektör och ansvarfig för IRT projektets fimplementerfing fi Kapsta-

den, Mr Ronald Kfingma marknadschef för MyCfiTfi samt genomförde delta-

gande observatfioner fi kollektfivtraffiksystemet finkluderande också finfor-

mella fintervjuer med resenärer.  

Samuel Petros Sebhatu sammanställde ett första utkast på engelska hösten 

2014. 

Bo-Jacob Enqvfist har skrfivfit en utvfidgad svensk versfion där mer av styr-

nfings och polficy-utvecklfingen tagfits med lfiksom utvecklfingen av stads-

rummet med gång och cykel samt de socfiala och mfiljömässfiga utmanfingar-

na fi staden. 

I förelfiggande versfion har ett antal styrdokument och handlfingsplaner stu-

derats 

Cfity of Cape Town (2007) Integrated Development Plan (IDP) 2007/08 – 

2011/12. Cape Town, Cfity of Cape Town. 

Cfity of Cape Town (2009) Integrated transport plan for the Cfity of Cape 

Town: 2006 to 2011. Cfity of Cape Town, Cape Town. 

Cfity of Cape Town (2012) Integrated Development Plan (IDP) July 2012 – 

June 2017. 

Cape Town (2015) MyCfiTfi Busfiness Plan 2015 Update 
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https://www.capetown.gov.za/en/MedfiaReleases/Pages/Cfitywfidepublfictra

nsportplantoensuremobfilfityfintotheyear2032.aspx 

Smfith, K., (2005) The Status of Cape Town: Development Overvfiew. Cape 

Town: Isandla Instfitute. http://fisandla.org.za/publficatfions/88/ 

http://www.capetown.gov.za/en/stats/CfityReports/Documents/CoCT_Cou

ncfillor_handbook_v3.pdf 

Cape Town Comprehensfive Integrated Transport Plan: 2013-2018 

Cfity of Cape Town (2006) State of Cape Town Report 2006: Development 

fissues fin Cape Town. Cape Town, Cfity of Cape Town.  

The 2012 MyCfiTfi Busfiness Plan 

Behrens, R, Mccormfick, D. and Mffinanga, D. (eds.) (2016) Paratransfit fin 

Afrfican Cfitfies – Operatfions, Regulatfion and Reform, Earhscan from 

Routledge, Abfingdom 

Bruun, E., Del Mfistro, R., Venter, Y. and Mffinanga, D (2016) The state of 

publfic transport systems fin three Sub-Saharan Afrfican cfitfies, fin Behrens et 

al. (eds.) (2016) Paratransfit fin Afrfican Cfitfies – Operatfions, Regulatfion and 

Reform, Earhscan from Routledge, Abfingdom 

Schalekamp, H. and McLachlan, N. (2016) Mfinfibus-taxfi operator rreforms, 

engagement and attfidudes fin Cape Town, fin Behrens et al. (eds.) (2016) 

Paratransfit fin Afrfican Cfitfies – Operatfions, Regulatfion and Reform, 

Earhscan from Routledge, Abfingdon
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Bfild 1. San Martín-avenyn där Metrobus-systemet traffikerar fi dedfikerade körfält för buss. 

Copyrfight: Buenos Afires Cfiudad. 

Bfild 2. Omvanlfing och prfiorfiterfing av forgängare fi Mficrocentro-området. Copyrfight: Bue-

nos Afires Cfiudad.  
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El Área Metropolfitana de Buenos Afires,       

Argentfina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing 

Buenos Afires är huvudstad och en självstyrande provfins fi Argentfina. Staden 

är en turfistmetropol som är känd för sfin arkfitektur fi europefisk stfil och sfitt 

rfika kulturlfiv. Stadens folkmängd uppgår tfill blygsamma tre mfiljoner män-

nfiskor, utan någon som helst befolknfingsöknfing. Omkrfinglfiggande dfistrfikt 

har däremot stått för en enorm befolknfingstfillväxt, vfilket gör hela regfionen, 

the  Metropolfitan  Area  of  Buenos  Afires,  förkortat  MABA,  tfill  en  megastad 

med 12,8 mfiljoner finvånare. Staden har därmed en enorm finpendlfing. Hela 

48 % av männfiskorna som arbetar finom stadsgränserna bor någon annan-

stans. 

 

Det  ffinns  många  lfikheter  mellan  Buenos  Afires  och  Parfis  fi  Frankrfike.  Den 

sydamerfikanska staden har också haft en väl utvecklad multfimodal kollek-

tfivtraffik sedan länge, med olfika typer av bussar, tunnelbana, pendeltåg och 

taxfitransporter.  Men  tfill  skfillnad  från  Parfis  är  ryggraden  finte  enbart  tun-

nelbana, utan också busstraffik. Bussarna transporterar ungefär 50 % av de 

200  mfiljoner  resor  som  görs  varje  månad.  33  %  av  resorna  sker  med  bfil. 

Traffiken fi staden kännetecknades tfidfigare som kaosartad, med stor trängsel 
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och  mfiljöproblem.  Buenos  Afires  präglas  också  av  stor  segregatfion  mellan 

olfika delar av staden och mellan olfika provfinser fi MABA. 

 

De senaste 10 åren har Buenos Afires genomgått något av en mobfilfitetsrevo-

lutfion med stora finvesterfingar fi kollektfivtraffik, gångfinfrastruktur och cykel-

finfrastruktur. Två handlfingskraftfiga program har radfikalt ändrat funktfion-

en  och  atmosfären  fi  stadens  finre  delar.  Effekterna  sprfider  sfig  längre  och 

längre  ut  från  stadskärnan.  Det  ena  programmet  är  finförandet  av  BRT-

systemet  Metrobus,  som  var  vfiktfig  del  fi  stadens  Hållbara  Mobfilfitetsplan. 

Det  andra  är  finförandet  av The  Prfiorfity  for  Pedestrfians  Plan  (Prfiorfidad 

Peatón).  Buenos  Afires  tfilldelades  2014  Sustafinable Transport  award för 

sfina  radfikala  förändrfingar.  Staden  uppmärksammades  för  ökad  mobfilfitet 

med BRT-systemet på de största avenyerna, ett massfivt främjande av cykel-

användandet, uppbyggnaden av ett nätverk av cykelleder, samt transforme-

rfingen av gågator fi stadens centrum. Ryggraden fi kollektfivtraffiksystemet är 

nu dels BRT-systemet Metrobus fi sju korrfidorer med 73 lfinjer som försörjer 

1,2 mfiljoner passagerare daglfigen och dels tunnelbanan Subte med 1,7 mfil-

joner resor/dag. 

 

Stadens  ökade  mobfilfitet  utgör  fidag  en  framgångsfaktor  för  staden. 

Dessvärre gäller det omvända för bostadssfituatfionen. De socfiala skfillnader-

na mellan olfika områden är fortfarande ett väldfigt stort problem, med seg-

regatfion och undermålfiga och fibland olaglfiga bostäder. 

 

 

Platsen 

Huvudstaden  fi  Argentfina  lfigger  på  västra  kustremsan  av  Río  del  la  Plata. 

The Metropolfitan Area of Buenos Afires (MABA) består dels av själva staden 

Buenos Afires, dels det som kallas the Greater Buenos Afires, med en befolk-

nfing på 12,8 mfiljoner finvånare. Den senare är den största urbana stadsmfil-

jön fi landet och den näst största fi Sydamerfika. Själva staden Buenos Afires 

yta  mäter  202  kvadratkfilometer.  Staden  har  ett  eget  verkställande,  lagstfif-

tande och jurfidfiskt styre, lfiksom egen polfismyndfighet. Den kvalar fin bland 

de städerna som har högst lfivskvalfité fi Latfinamerfika och finkomsten per ca-

pfita är den tredje högsta fi regfionen. Vfidare är det den mest besökta staden fi 

Sydamerfika  och  den  är,  som  tfidfigare  nämnts,  känd  för  sfin  arkfitektur  och 

sfitt rfika kulturlfiv. 
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Utmanfingar  

Syftet  med  Buenos  Afires  hållbarhetsplan  och  översfiktsplanen, Planen  för 

prfiorfitet av fotgängare, är att transformera den självstyrande staden fi lfinje 

med  vfisfionen  om  att  prfiorfitera  männfiskor  framför  bfilar.  Det  finnebär  att 

allmänna ytor, vägar och traffikerade gator nu håller på att omvandlas.  Sta-

den motverkar olovlfig parkerfing för att öka mobfilfiteten och för att förbättra 

männfiskors  lfivskvalfitet.  Transformerfingen  finnebär  också  att  hfistorfiska 

byggnader rustas upp för att motverka förfallet fi den vfiktfiga stadskärnan. 

 

Borgmästaren Maurficfio Macrfi har under sfitt styre satsat väldfigt mycket på 

mobfilfitet  och  på  en  mer  gång-  och  cykelvänlfig  stadskärna.  Nu  skall  trans-

formerfingen fortsätta fi angränsande områden. Det finnebär utmanfingar som 

att: 

 

• bygga ut Metrobussystemet (ryggraden) ytterlfigare och skapa effektfiva och 

attraktfiva knutpunkter tfill tunnelbana, pendeltåg, etcetra 

• prfiorfitera fotgängare och rusta upp byggnader fi stadens nya gatuutrymmen 

• fortsätta  hanterfingen  av  mfiljöproblem  genom  avfallshanterfing,  återvfin-

nfingsprogram, energfieffektfivfitet fi byggnader och att sanera mfiljöer som lfi-

der av dumpade avfall och farlfiga tungmetaller 

• fortsätta  den  strategfi  som  utvecklats  för  att  motverka  motstånd  mot  sta-

dens transformerfingsprocess 

• förbättrfing av undermålfiga bostäder och fillegala bostadsområden med stor 

fattfigdom och socfiala problem 

• producera bfillfiga bostäder för att komma tfill rätta med bostadsbrfisten 

• utjämna  och  förbättra  kvalfiteten  på  skolor,  sjukhus,  underhåll  av  parker 

och andra allmänna utrymmen fi olfika delar av staden. 

 

Det kvarstår många stora utmanfingar som är svårare att lösa fi den begrän-

sade jurfisdfiktfion som själva staden utgör. Här måste staden överbrygga de 

admfinfistratfiva barrfiärer som kännetecknar provfinsen MABA och dess pro-

blem  och  hfitta  vägar  tfill  provfinsfiella  och  natfionella  styrande  församlfingar 

(finklusfive  guvernör  och  presfident).  Genom  samverkan  och  gemensamma 

ansträngnfingar  kan  man  åstadkomma  fungerade  fintegrerade  transportsy-

stem för hela MABA. Provfinsen har nästan 40 % av Argentfinas befolknfing. 

Genom  låneprogram  fi  Världsbanken  har  man  hfittfills  fått  figång  projekt  för 

att förbättra pendeltågens finfrastruktur. Dessutom har det skett en utvfidg-

nfing av Metrobussystemet utanför stadens gränser, genom en 26 km BRT-

korrfidor fi den folkrfikaste provfinsen La Matanza fi MABA. 

 

De största utmanfingarna fi MABA är: 
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• program för att hantera undermålfiga bostäder 

• fattfigdomsbekämpnfing och att mfinska de socfio-ekonomfiska klyftorna 

• att MABA omfamnar stadens vfisfion om att sätta männfiskor framför bfilen 

• mobfilfitetsutmanfingar, där  regfionen  är  beroende  av  den  stora  finpendlfing 

som  sker  fi  staden.  Det  handlar  om  effektfivare  transporter  genom  bättre 

framkomlfighet,  samt  säkerhet  och  upplevd  trygghet  fi  anslutnfing tfill per-

sontransporterna 

• hanterfing av avfalls- och sanfitetsproblem 

 

 

Styrmodell och rollfördelnfing 

Staden  Buenos  Afires  är  finte  en  del  av  provfinsen  Buenos  Afires  och  den  är 

finte provfinsens huvudstad. Staden är som tfidfigare nämnts helt självständfig. 

Att staden Buenos Afires är en annan jurfisdfiktfion än provfinsen BA medför 

att lagar och polficyer är olfika fi olfika delar av MABA. Detta får även konse-

kvenser för kollektfivtraffiken. 

 

Hfistorfiskt har den natfionella nfivån fi Argentfina ansvarat för all kollektfivtra-

ffik, så också fi Buenos Afires, men fi det större området, MABA, ffinns två olfika 

(jurfidfiska) ansvarsnfivåer: 

 

• den natfionella nfivån (The natfional Government), som ansvarar för busslfin-

jerna,  sträcknfingarna,  servficen  och  avgränsnfingen  vad  som  finnefattas  av 

verksamheternas olfika delar 

• staden Buenos Afires, som ansvarar för finfrastrukturen (exempelvfis vägar), 

busshållplatser och traffikregler. 

 

Samordnfingen mellan staden, provfinsen MABA och den natfionella nfivån är 

helt  avgörande.  De  grundläggande  lösnfingarna  för  mobfilfitet  fi  staden  är  fi 

stor utsträcknfing beroende av de beslut som tas av den federala regerfingen. 

Staden har dock valt att använda sfin autonomfi för att påverka det som de 

kan  förändra  för  att  förbättra  mobfilfiteten  fi  staden. Om  det  ffinns  många 

restrfiktfioner så ffinns det också många möjlfigheter att omvandla verklfig-

heten, menar mfinfisterfiet för stadsplanerfing fi Buenos Afires stad. 

 

För att förstå etablerfingen av Metrobussystemet är det nödvändfigt att förstå 

den  rättslfiga  ram  som  reglerar  systemet.  Den  offentlfiga  busstraffiken  drfivs 

av prfivata operatörer. Sedan 2003 är den mesta av stadens samhällsservfice, 

finklusfive tunnelbana, tåg och bussar och taxfi, avreglerad och delffinansfieras 

av  statlfiga  subventfioner  (för  att  täcka  nettokostnader  efter  bfiljettfintäkter). 
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Tjänsteleverantörernas underskott är en följd av det nya natfionella polficy-

arbetet som går ut på att låsa fast prfiset för samhällsservfice fi avsfikt att be-

gränsa finflatfionen. Idag ffinansfieras 50 tfill 60 % av kostnaderna för kollek-

tfivtraffiken  med  subventfioner.  De  omfattande  subventfionerna  medför  att 

tjänsteleverantörer/bussföretag har få fincfitament att förbättra servficen. 

 

Generaldfirektören  för  Buenos  Afires  transportorganfisatfion  Gufillermo 

Krantzer, ansökte 2008 om att finföra ett BRT-system fi staden enlfigt nedan. 

 

• En  projektlednfingsenhet  upprättades  med  målen  att  koordfinera,  planera 

och fimplementera Metrobus 

• Ett avtal upprättades med ITDP (the Instfitute for Transportatfion and De-

velopment Polficy) 

• Stadens  lagstfiftnfing  ändrades  (Law  2992)  vfilket  skapade  förutsättnfingar 

för  att  fimplementera  systemet  med  snabbgående  kollektfivtraffiksystem 

(BRT) fi varje del av staden.  Förändrfingen av regelverket säkerställde nu-

varande och framtfida finförandeprocesser för alla framtfida Metrobuskorrfi-

dorer.  

 

Vfid samma tfidpunkt flyttades stadens transportmfinfisterfium tfill mfinfisterfiet 

för stadsutvecklfing. Det var en symbolfisk handlfing med stor praktfisk bety-

delse.  Det  satte  fokus  på  kopplfingen  mellan  stadsutvecklfing,  stöd  för 

mänsklfig  utvecklfing  och  transporter.    Förändrfingen  tydlfiggjorde  synsättet 

att det är männfiskor som rör sfig fi staden, finte fordon. Att det är männfiskors 

mobfilfitet som ska hanteras, finte traffikproblemen. 

 

 

Uppdraget 

Traffikproblemen  fi  Buenos  Afires  hade  en  mfiljömässfig  dfimensfion.  Trans-

portsektorn  släppte  ut  5,7  mfiljoner  ton  CO2 år 2008,  vfilket  motsvarade     

35  %  av  stadens  totala  utsläpp.  Beräknfingar  vfisade  att utsläppen  skulle 

komma att öka tfill 7,1 mfiljoner ton CO2 år 2030. Hela 90 % av transporter-

na kom då från prfivata transporter. Stadens styre konstaterade att detta var 

ett  ohållbart  scenarfio.  Ur  ett  mfiljöperspektfiv  borde  staden  fistället  gynna 

mobfilfitet  för  fotgängare,  ficke  motorfiserade  fordon  och  kollektfivtraffik,  på 

bekostnad av mobfilfitet för personbfilar. 

 

Uppdraget  att  effektfivfisera  persontransporterna  fi  de  centrala  delarna  av 

staden  startade  formellt  2008  genom  finförandet  av the  Sustafinable  Mobfi-

lfity Plan (SMP), ett finstrument som fidag styr varje aktfivfitet krfing mobfilfitet 

fi Buenos Afires. SMP är uppdelad fi fyra olfika delar (så kallade pelare): 

313



 

 

• Kollektfivtraffikens prfiorfitet 

• Traffiksystem och traffiksäkerhet 

• Hälsosam mobfilfitet 

• Intellfigent mobfilfitet 

 

Alltsedan SMP fimplementerades måste alla ny program från Buenos Afires 

styre sammankopplas med mfinst en av de fyra pelarna. Metrobussystemet 

assocfieras med pelare nummer ett, två och fyra. De dedfikerade busskörfält-

en och de delade boulevarderna kan assocfieras med pelare ett och två. För 

att cfitera Horacfio Rodrfiguez Larreta (stadslednfingens stabschef):  

 

Det gäller fi Buenos Afires precfis som fi alla andra rfiktfigt stora städer fi världen, 

kollektfivtraffik måste vara prfiorfiterat. Vfi styr bussar på gator och boulevarder 

så att männfiskor kan resa bättre och snabbare.   

 

Mfinfisterfiet  för  stadsutvecklfing,  finklusfive  transportsekretarfiatet,  satte  upp 

följande målsättnfingar: 

 

• Förbättra tfillgänglfigheten för finvånarna 

• Prfiorfitera användandet av kollektfivtraffik och dess olfika färdsätt och 

ficke motorfiserad traffik 

• Prfiorfitera en dfifferentfierfing av gatorna fi staden efter det domfine-

rande användandet 

• Separera traffikslagen på allmänna vägar 

• Mfinska trängsel och störnfingar fi traffiken 

• Optfimera godstransporter 

• Bfidra tfill att begränsa externa transporter 

• Mfinska olyckor genom att åtgärda eller begränsa orsakerna 

 

Lednfingen  fi  staden  vägleddes  av  den  övergrfipande  fidén  om  att  gynna  en 

kultur där männfiskor prfiorfiteras framför bfilen. Därför skapades tolv trans-

formatfiva  processer,  där  de  två  vfiktfigaste  handlade  om  att  effektfivfisera 

blodomloppet fi staden det vfill säga bussystemet och att förändra hur män-

nfiskor  använder  stadsrummet.  Avsfikten  var  att  prfiorfitera  männfiskors  tfid, 

säkerhet  och  komfort.  Mobfilfitetsprogrammets  mål  blev  helt  enkelt  att  för-

bättra medborgarnas lfivskvalfitet. 

 

BRT-systemet Metrobus finfördes på mycket kort tfid. Systemet ffick dedfike-

rade körfält fi separerade korrfidorer, fibland bestående av alléer fi huvudga-

tor/boulevarder. För att förstå omfattnfingen på omvandlfingen kan nämnas 
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att under 3–4 år (fram tfill utgången av 2015) påverkades ungefär 1,2 mfiljo-

ner passagerare dfirekt av systemet varje dag. Systemet gav en genomsnfittlfig 

restfidsbesparfing från 50–55 mfinuter tfill 18 mfinuter. Det handlar totalt om 

BRT-korrfidorer  med  en  sammanlagd  sträcknfing  på  56  km,  uppdelat  fi  sex 

korrfidorer där en av dem mer lfiknar en oval cfirkel. I dessa korrfidorer ffinns 

73 busslfinjer. 

 

När BRT-systemet först konstruerades skapades på kort tfid tre korrfidorer, 

som alla var av olfika karaktär. Metrobussystemet är fintressant då det vfisar 

sfig att fingen av sträckorna helt och hållet följer BRT-standarden från Instfi-

tute of Transportatfion and Development Polficys (ITDP) och dess poängsy-

stem. Staden ansåg det vfiktfigare  att  anpassa  sträckorna  tfill  platsernas  lo-

kala  förutsättnfingar  och  vfiktfiga  fintressenter.  Implementerfingen  gjordes 

etappvfis fi en specfiell ordnfing för att vänja stadens medborgare vfid de nya 

förutsättnfingarna.  Våra  forskare  fi  Buenos  Afires,  som  tog  fram  det  första 

grundmaterfialet  fi  studfien,  talar  om  vfikten  av  att  använda  flexfibfilfitet  på 

mfikroplanet (eng. mficro-envfironmental flexfibfilfity) för att förstå fimplemen-

terfingsprocessen.  Idag  har  staden,  baserat  på  sfina  erfarenheter,  utvecklat 

en  4-punkts-strategfi  för  att  motverka  motstånd  mot  stadens  transforme-

rfingsprocess. 

 

1. Övertygelse bland polfitfiker och tjänstemännen. 

2. Beslutsamhet och hängfivenhet från högsta polfitfikerna. 

3. Förklarfingsprocess.  Konsensus  uppnås  genom  att  vfisa  tålamod  och  ge 

detaljerade svar. 

4. Följa en strategfi. Alla projekt måste vara välplanerade och utföras fi rätt 

ordnfing för önskad acceptans. 

 

Det var av strategfisk betydelse att korrfidoren fi Juan B. Justo omvandlades 

först. Först därefter omvandlades korrfidoren 9 de Julfio, eftersom det är en 

av  stadens  vfiktfigaste  symboler  och  en  av  världens  bredaste  boulevarder. 

Ombyggnatfionen av 9 de Julfio gjordes på en mycket kort perfiod (endast 7 

månader), vfilket också hade betydelse för mottagandet enlfigt stadens före-

trädare.  Trots  det  var  omvandlfingen  hårt  krfitfiserad  av  lokala  mfiljöorganfi-

satfioner,  främst  på  grund  av  att  många  stora  träd  var  tvungen  att  tas  ner 

eller flyttas. Intressenterna gfick tfill domstol för att stoppa projektet. 

 

Skapandet av Metrobus ledde senare fram tfill en lfika stor transformerfings-

process; Prfiorfitet av fotgängare (Prfiorfidad Peatón). Att koncentrera buss-

lfinjerna  frfigjorde  kfilometervfis  av  kvarter  fi  centrum  som  tfidfigare  var  över-

fulla  med  bussar. Stadens få beffintlfiga  gågator  kompletterades  på  kort  tfid 

tfill  ett  33  kvarter  stort  gatunätverk  med gemensamma  gator,  som  senare 
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byggdes ut tfill 100 kvarter. På de gemensamma gatorna råder gånghastfig-

het (10 km/h hastfighetsbegränsnfing för all traffik). De har breda trottoarer, 

markerade cykelvägar och ett totalförbud för parkerfing. Bfiltraffik är endast 

tfillåten på gångtraffikanternas vfillkor. För att en bfil ska få parkera fi ett ga-

rage fi centrum krävs ett specfiellt tfillstånd, vfilket bfidrar ytterlfigare tfill att det 

blfir krånglfigt och dyrt att välja bfil för persontransport. 

 

Staden  kallar  denna renoverfing  av  Downtown  och  av  det  offentlfiga  rum-

met. Infitfiatfivet finkluderar sfittmfiljöer och ny belysnfing. Även avlopp-, dag-

vatten- och elnät har dragfits om och vfiktfiga hfistorfiska byggnader har reno-

verats. Eftersom gång, cykel- och bfiltraffik är på samma nfivå uppmanar man 

fotgängare att nyttja bfiltraffikens körbanor. När planen är slutförd kommer 

sammanlagt 5,5 km gång- och cykelväg ha byggts fi Downtown. Renoverfing-

en ökar komfort, trygghet och lfivskvalfiteten för stadens finvånare och besö-

kare menar stadens företrädare. Ett hyrcykelsystem har också utvecklas för 

att ytterlfigare främja cyklfing. 

 

Nästa steg är att förändra förutsättnfingen för fotgängare fi bostadsområden fi 

staden och få bort bfilar från trånga gator och öka tfillgänglfigheten fi närom-

rådet. Transformerfing har finletts på många ställen fi staden med syftet är att 

prfiorfitera fotgängare och skapa offentlfiga rum för samexfistens. Det offent-

lfiga  rummet  ska  vara  en  gemensam  mötesplats  där  stadens  finvånare  och 

aktörer måste samverka. 

 

 

Resursfintegrerfing 

Buenos Afires kollektfivtraffiknätverk består av ett värdenätverk av delvfis fin-

tegrerade  kollektfiva  traffikslag,  knutpunkter  mellan  Subte  (tunnelbana), 

Metrobus (BRT) och pendeltåg, samt cykel- och gångstråk. Under 2015 har 

Metrobus lfinjer börjat byggas fihop tfill en helhet, vfilket ökar resursfintegre-

rfingen.  Nya  knutpunkter  har  också  byggts,  exempelvfis Congreso  de 

Tucumán,  som  sammankopplar  en  ny  Metrobuslfinje  med  tunnelbanans 

lfinje D. Det kvarstår dock en hel del samordnfing för att skapa enhetlfiga bfil-

jetter och bfiljettsystemlösnfingar. 

  

Behovet  av  resursfintegrerfing  fi  staden  vfisar  att  BRT-systemen  finte  kan  de-

sfignas  fisolerat.  BRT-system  måste  fintegreras  fullt  ut  och värde  fi  använd-

nfing för passagerare och andra fintressenter måste blfi större, för att stadens 

ambfitfion för kollektfivtraffiksystemet (att underlätta männfiskors vardag) ska 
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kunna blfi verklfighet. Idag begränsar sfig systemet alltför mycket tfill att för-

flytta männfiskor från A tfill B, på bekostnad av reseupplevelsen. 

 

Vfidareutvecklfingen  av Metrobus-systemet  fi  de  sju  stråken  sköttes  och  an-

svarades av en särskfild projektgrupp för Metrobus. Den arbetade proaktfivt 

för att motverka de praktfiska svårfigheter som fanns. En av projektgruppens 

vfiktfigaste lärdomar var att vara flexfibel för att underlätta resursfintegrerfing fi 

olfika delar av Buenos Afires. Utvecklfingen av stråket Juan B. Justo vfisar ex-

empelvfis  på  flera  konkreta  sfituatfioner:  En  prfivat  bussoperatör  förändrade 

sfina körvägar och uppgraderade delar av sfin busspark för BRT, vfilket ffinan-

sfierades med lån fi bank. BRT experter bfidrog med sfitt kunnande och erfa-

renheter. Boende fi närmfiljön bjöds fin på möten med SPU. 

 

Metro: Tunnelbanan fi Buenos Afires, Subte (tren subterraneo), består av sex 

lfinjer  under  jord  och  en  spårvagnslfinje,  totalt  ca  59  km  med  83  statfioner.  

Totalt  görs  1,7  mfiljoner  resor  per  dag  fi  systemet.  Det  ffinns  också  långtgå-

ende planer på att expandera tunnelbanesystemet tfill totalt tfio lfinjer och 16 

nya kfilometer tunnelbana. 

 

Buss: Colectfivo är prfivatägda kommersfiella bussar som förbfinder olfika de-

lar av staden och MABA med staden. De är bfillfiga och går regelbundet utan 

tfidtabell. Det ffinns över 180 lfinjer som försörjer hela MABA. 

 

BRT-system:  Metrobussystemet  har  hfittfills  byggts  ut  fi  sju  korrfidorer  med 

73 lfinjer. Systemet försörjer 1,2 mfiljoner passagerare daglfigen. Den traffike-

ras dygnet runt tfill skfillnad från tunnelbanan. 

 

Pendeltågssystem:  Pendeltågssystemet  är  mycket  utbrett  och  länkar  sam-

man  MABA-provfinsen  med  staden.  Varje  dag  görs  1,3  mfiljoner  resor  med 

pendeltågen. 

 

Järnväg: Den natfionella järnvägen är mycket begränsad med väldfigt få lfin-

jer. Det ffinns flera statfioner fi staden där tågen passerar. 

 

Taxfi och prfivata bfilar (remfises): Det ffinns upp emot 40 000 taxfibfilar som 

cfirkulerar daglfigen fi staden.  Många taxfibfilar är fi dålfigt skfick och resorna är 

förhållandevfis bfillfiga. Turfister får rådet att alltfid använda de stora bolagen 

för  sfin  egen  säkerhet  skull.  Remfises  finnebär  att  hyra  en  bfil  med  chaufför 

under en vfiss tfid. 
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Socfial och mfiljömässfig kontext 

Det var först fi samband med den hållbara mobfilfitetsplanen SMP 2008 som 

Buenos Afires verklfigen började hantera mfiljöproblemen och utmanfingarna 

på  ett  strukturerat  sätt.  Den  övergrfipande  utmanfingen  kommunficerades 

som  att  skapa  en  grönare  och  renare  stad.  SMP  svarade  mot  de  övergrfi-

pande målen som handlade om att förbättra uppfyllandet av stadens mfiljö-

mål  och  att  förbättra  männfiskors  mobfilfitet  för  ökad  lfivskvalfitet.  Redan 

2005 hade dock stadens lagstfiftande församlfing enhällfigt finfört Integrated 

Management  of  Solfid  Urban  Waste  (Zero  waste)  som  syftade  tfill  mfinska 

stadens avfall med 50 % fram tfill 2017, räknat från 2004 års nfivå på 1,5 mfil-

joner  ton.  Lagen  finnebar  också  ett  totalförbud  mot  att  använda  återvfin-

nfingsbart  och  nedbrytbart  avfall  som  landfyllnfingsmaterfial,  vfilket  tfidfigare 

har  tfillämpats  flfitfigt.  Intressenter,  som  exempelvfis  finflytelserfika  NGOs 

(non-governmental  organfizatfions),  har  tfillsammans  med  staden  bfildat  en 

rådgfivande  kommfitté  för  bättre  fimplementerfing  av  den  nya zero  waste-

strategfin.   

 

Den ökade mobfilfitet som följt av genomförandet av SMP har bfidragfit tfill att 

lösa en del av Buenos Afires problem. Andra åtgärder, som att sanera stora 

förorenfingar på land och vatten, energfieffektfivfiserfing av byggnader och tfi-

dfigare nämnda avfallshanterfing bfidrar tfill lösnfingar. Staden har även börjat 

hantera fillegala och undermålfiga bostäder fi staden och fi provfinserna utan-

för. Ett flertal av stadens tjänstemän och departement fi staden omorganfise-

rades för att bättre kunna svara upp mot utmanfingarna. Konceptet hållbar 

utvecklfing och dess ekonomfiska, ekologfiska och socfiala dfimensfioner finför-

lfivades  fi  olfika  program.  Här  är  några  av  de  attfityd-  och  beteendeföränd-

rfingar som staden försöker kommunficera tfill sfina finvånare: 

 

• Att börja återvfinna sfitt avfall vfid uppsatta återvfinnfingsstatfioner och större 

återvfinnfingsanläggnfingar 

• Att få tfill stånd en revolutfion för att få staden att cykla och gå 

• Att  energfieffektfivfisera  och  certfiffiera  byggnader  fi  staden,  med  start  bland 

offentlfiga byggnader 

• Att åka mfindre prfivat bfil 

 

Trots ett stort generellt uppmätt välstånd fi Buenos Afires så ffinns stora so-

cfioekonomfiska skfillnader. Norra delen av staden är rfikare, bostadsprfiserna 

är  väsentlfigt  högre.  I  den  södra  delen  av  staden  bor  lågfinkomsttagare  och 

den undre medelklassen, vfilket också finnebär att offentlfig verksamhet som 

skolor, sjukhus, underhåll av parker och det offentlfiga rummet är av sämre 
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kvalfitet fi dessa delar. I de sydlfiga delarna har färre av männfiskorna tfillgång 

tfill egen bfil eller har finte råd att använda den fi vardagen. Därför är kollek-

tfivtraffikandelen större fi de södra delarna av staden. 

 

Borgmästaren  Maurficfio  Macrfi  och  hans  Propuesta  Republficana  Party  har 

fått  krfitfik  för  en  del  prfiorfiterfingar.  Man  menar  att  satsnfingar  på  mobfilfitet 

och ökad urban kvalfitet för fotgängare och cyklfister gynnar de rfika mer än 

de fattfiga. Krfitfiker tycker att han finte har tagfit tag fi fattfigdomsbekämpnfing 

eller  förbättrfing  av  undermålfiga  bostäder  fi  tfillräcklfigt  stor  utsträcknfing 

jämfört med andra polfitfikområden. Buenos Afires och MABA är ett av värl-

dens mest ojämlfika områden med stora socfiala klyftor mellan rfika och fat-

tfiga.  Vfisfionen  om  ökad  mobfilfitet  och  mer  gångvänlfiga  områden  för  att 

stödja processerna att skapa jobb och ökad välfärd för alla tycks vara avläg-

sen, även om The 2014 Sustafinable Transport Award är en antydan tfill att 

en förändrfing är på gång. 

 

 

Källor 

Under hösten 2013 och våren 2014 gjorde professor Jaquelfine Pels och två 

av hennes assfistenter en etnograffisk studfie av finförandet av tre BRT-lfinjer fi 

Buenos Afires, för SAMOTs räknfing. En så kallad dörr- tfill-dörr-studfie gjor-

des också för att följa en passagerare under en dag. Jaquelfine Pels är dfirek-

tör för Dfi Tella’s Thfink Tank of Inclusfive Busfinesses på Unfiversfity Torcua-

to Dfi Tellas busfiness school, Buenos Afires, Argentfina.  Vfidare presenterade 

Jaqulfine Pels tfillsammans med Samuel Petros Sebhatu en gemensamt pa-

per baserat på Buenos Afires-studfien på ISSMR fi Estland junfi 2014. 

 

Pels, J., Cfisterna, F. G., Sebhatu, S. P. and Enqufist, B. (2014) The complexfi-

ty of context fin the Publfic transport value network: the Cfity of Buenos 

Afires presenterad vfid Internatfional Research Symposfium fin Servfice Man-

agement 5, (IRSSM 5), 8–12 junfi 2014 fi Pärnu, Estland. 

 

Pels, J., Cfisterna, F. G. and Speranza, S. (2014) Case study: The Metrobus of 

the Cfity of Buenos Afires - An ethnographfic study. 

 

Pels,  J.  and Speranza,  S.    (2014)  Door  to  door 29.04.2014  –  Followfing  23 

years old Rocfio at the 9 de Julfio Metrobus Corredor. 

 

 

 

 

319



 

Intervjuer av professor J. Pels samt F. G. Cfisterna  

 

Juan José Mendez, Stabschef på Secretary of Transport (Januarfi 2014) 

 

Manuela López Menéndez, Chef för Metrobus-projektet. (Januarfi 2014) 

 

Horacfio Rodrfiguez Larreta, stabschef Buenos Afires stad. 

Samuel Petros Sebhatu sammanställde ett första utkast på engelska hösten 

2014  fi  dokumentet Publfic  transport  value  network  fin  the  cfity  of  Buenos 

Afires. 

 

 

Källor för bearbetad text 

 

Bo-Jacob  Enqvfist  har  skrfivfit  en  utvfidgad  svensk  versfion,  där  mer  av  styr-

nfings- och polficy-utvecklfingen har tagfits med, samt utvecklfingen av stads-

rummet  med  gång  och  cykel,  samt  de  socfiala  och  mfiljömässfiga  utmanfing-

arna fi staden. I den versfionen har det tfillkommfit ytterlfigare 4 BRT-lfinjer tfill 

totalt 7 lfinjer. 

 

Buenos Afires Cfiudad (2014.01.13) Plan de Movfilfidad Sustentable, Metrobus 

9 de Julfio, 2013. (Hämtad 13 januarfi, 2014) 

http://movfilfidad.buenosafires.gob.ar/metrobus/metrobus-9-de-julfio/ 

 

Buenos  Afires  Cfiudad  (2014.01.03) Plan  de Movfilfidad  Sustentable,  Metro-

bus Sur, 2013, (Hämtad 3 januarfi, 2014) 

http://movfilfidad.buenosafires.gob.ar/metrobus/metrobus-corredor-sur/ 

 

Buenos Afires Cfiudad, Plan de Movfilfidad Sustentable, Juan B. Justo, 2012, 

(Hämtad 13 januarfi, 2014) 

http://movfilfidad.buenosafires.gob.ar/metrobus/metrobus-juan-b-justo/ 

 

Buenos  Afires  Cfiudad,  Secretaría  de  Medfios  (Hämtad:  9  januarfi  2016) 

http://www.buenosafires.gob.ar/cfiudad 

 

Buenos Afires Herald (2013.12.13) La Matanza wfill get a Metrobús (Hämtad 

13 januarfi, 2014) 

http://www.buenosafiresherald.com/artficle/147371/la-matanza-wfill-get-a-

metrobús 
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C40Cfitfies – Clfimate Leadershfip group (2014-09-18) In Conversatfion: C40’s 

Gunjan  Parfik  speaks  to  Johannesburg  and  Buenos  Afires,  newly  appofinted 

leads  of  the  C40  Bus  Rapfid  Transfit  Network  (Hämtad:  9  januarfi  2016) 

http://www.c40.org/blog_posts/fin-conversatfion-c40-s-gunjan-parfik-

speaks-to-johannesburg-and-buenos-afires-newly-appofinted-leads-of-the-

c40-bus-rapfid-transfit-network 

 

Castro, Á. (2014.01.19) El 48% de los que trabajan en capfital vfiven en el co-

nurbano, La Nacfión. (Hämtad 20 januarfi 2016) 

http://www.lanacfion.com.ar/1656739-el-48-de-los-que-trabajan-en-la-

capfital-vfiven-en-el-conurbano 

 

Instfitute  for  Transportatfion  &  Development  Polficy  (2007),  Bus  Rapfid 

Transfit Plannfing Gufide, June 2007, New York. 

 

Instfitute for Transportatfion & Development Polficy (2013), The BRT Stand-

ard 2013, February 2013, New York. 

 

Instfitute for Transportatfion & Development Polficy (2014), 2014 Sustafinable 

Transport Award release, New York.  

 

Krantzer,  Gufillermo  (Junfi  2011), El  Plan  de  Movfilfidad  Sustentable  de  la 

Cfiudad  de  Buenos  Afires.  Gufillermo  Krantzer  är  generaldfirektör  för 

transport fi Buenos Afires stad. 
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Kapfitel 7B 
Sammanfattande analys och tolknfing av de fin-

ternatfionella fallstudfierna 
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Kapfitel 7B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing 

Nu  har  sammanlagt  sju  finternatfionella  fallstudfier  redovfisats.  Vad  kan  dessa fallstu-

dfier bfidra med för kunskap att ta med fin fi en svensk kontext? I det följande görs en 

analys och tolknfing utfifrån varje fallbeskrfivnfing. Ambfitfionen är att se och förstå den 

transformatfiva  process,  sett  utfifrån  männfiskors  behov  av  mobfilfitet,  som  döljer  sfig  fi 

varje  enskfilt  fall.  Vfi  vfill  undersöka  och  tolka  stadsregfionernas  omställnfingsprocess 

som är  en  del  fi  en  mfiljömässfig  och  socfial  kontext.  I  undersöknfingen,  analysen  och 

tolknfingen  fingår  det  också  att  se  närmare  på  huruvfida  det  har  förekommfit  ett  vfis-

fionsstyrt/värderfingsdrfivet reform- och planarbete som har gett färdrfiktnfing åt denna 

transformatfiva process. 

 

I  slutet  av  kapfitel  2  talas  det  om  betydelsen  av  att  vfidareutveckla  ett  teoretfiskt  och 

konceptuellt  ramverk,  där  kollektfivtraffik  kan  ses  som  stommen  fi ett  dynamfiskt  och 

transformatfivt  värdenätverk  eller  ekosystem  för  levande  stadsregfioner.  Där  talas 

också om att dessa värdenätverk eller ekosystem behöver etablerade finstfitutfioner för 

samverkan, där myndfigheter på natfionell och regfional nfivå, samt kommuner/städer 

på lokal nfivå tfillsammans rör sfig från en långsam utvecklfing tfill en mer handlfingsorfi-
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enterad  transformatfiv  förändrfing,  fi  samarbete  med  andra  nyckelaktörer  fi  värdenät-

verket. En förändrfing som präglas av en finkluderande och hållbar utvecklfing och som 

är en del fi sfin socfiala och mfiljömässfiga kontext. I det följande används en enkel ana-

lys-/tolknfingsram som underlättar en jämförelse mellan de olfika fallen och möjlfiggör 

några generella slutsatser krfing förelfiggande studfie. 

 

 

Analys- och tolknfingsram 

Värdenätverket fi utvecklfing (finstfitutfioner, uppdrag och reformarbete) 

 

 

Transformatfiva utmanfingar 

• Socfiala: 

• Mfiljömässfiga: 

• Mobfilfitetsdrfivna: 

 

Handlfingsorfienterad transformatfiv förändrfing 

• Hållbar resfilfient mfiljö: 

• Levande mfiljö för männfiskor: 
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Frefiburg 

 

Värdenätverket fi utvecklfing  

Frefiburg  framhålls  ofta  som  det  goda  exemplet  finom  kollektfivtraffik  och  som  Tysk-

lands mfiljöhuvudstad. Frefiburgs utvecklfingsprocess är värderfingsdrfiven och den po-

sfitfiva utvecklfingen har skett organfiskt och under flera decennfier. Själva staden Frefi-

burg  har  varfit  föregångare,  men  efterhand  har  också  regfiontraffiken  följt  samma  ut-

vecklfing fi rfiktnfing mot ett sammanhållet stadsregfionalt system som betjänar ett om-

råde  med  över  600  000  finvånare.  För  att  möta  behovet  av  en  ökad  rörlfighet  finom 

regfionen gjordes en medveten satsnfing på ett fintegrerat kollektfivtraffiknätverk. Sam-

hällets finstfitutfioner och traffikföretagen fann på ett tfidfigt stadfium gemensamma sam-

verkansformer vfilket har bfidragfit tfill Frefiburgs framgång. Den polfitfiska dfimensfionen 

och samhället som organfiserar kollektfivtraffiknätverket har hållfits åtskfilt från affären 

kollektfivtraffik.  Det  ffinns  därför  två  separata  samverkansförbund;  ZRF  (Zweckver-

band Regfio-Nahverkehr Frefiburg). Det är ett polfitfiskt regfionförbund med staden och 

två  län  som  medlemmar.  Det  andra  förbundet  är  RVF  (Regfion-Verkehrsverbund 

Frefiburg),  som  är  ett  kommersfiellt  regfionförbund  bestående  av  de  17  traffikföretag 

som är verksamma fi regfionen. Det offentlfiga ZRF har tfill uppgfift att forma traffikpolfi-

tfiken för en sammanhållen traffik (lokal och regfional) fi området och det kommersfiella 

RVF bedrfiver traffiken. 

 

De  traffikpolfitfiska  rfiktlfinjer  som  gäller  för  lokal-  och  regfionaltraffiken  finom  de  tre 

ZRF-medlemmarnas  områden  grundlades  1997,  efter  en  studfie.  ZRF  operatfional-

fiserar sfina rfiktlfinjer vfia ett helägt kommunalt bolag, Dfie Regfio-Verbund GmbH Frefi-

burg (RVG). Detta bolag ser tfill att den gällande lokal- och regfionaltraffikplanen för-

verklfigas  och  att  det  vfisfionsstyrda  fidékonceptet  från  1997  vfidareutvecklas.  RVGs 

uppdrag lfigger  på en övergrfipande  planerfingsnfivå,  strukturerfing  av  traffiknätverket 

och organfiserfing av den regfionala traffiken. Transportföretagen är dock djupt finvolve-

rade  var  femte  år  när  den  regfionala  traffikplanen  uppdateras  avseende  lfinjesträck-

nfing,  bytespunkter  och  frekvens.  Aktörerna  styr  själva  över  vfilka  tfilläggstjänster de 

ska erbjuda. 

 

 

Transformatfiva utmanfingar 

Socfiala: Under andra världskrfiget blev 80 % av staden sönderbombad och ödelagd. 

För att bevara stadens hfistorfiska arv beslutade stadens polfitfiska församlfing att åter-

uppbygga  stadskärnan  fi  dess  medeltfida  stfil  med  en  bfilfrfi  stadskärna.  Beslutet  öpp-

nade vägen för en bättre finfrastruktur för kollektfivtraffik redan på 1970-talet, fi ett ef-

fektfivt och väl organfiserat nätverk. 
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Mfiljömässfiga: Frefiburg är en gammal tysk stad belägen på gränsen mellan Frankrfike 

och Schwefiz. Staden är porten tfill det välkända naturområdet Schwarzwald. Tfidfigt på 

1970-talet vfisades tecken på växande mfiljöproblem. Det skapades en samsyn mellan 

det polfitfiska etablfissemanget, närfingslfivet och medborgarna (företrädda av cfivfilsam-

hällets organfisatfioner) att göra något åt mfiljöproblemen redan då. 

 

Mobfilfitetsdrfivna: Många barrfiärer har brutfits på ett finnovatfivt sätt genom samarbete 

mellan  polfitfiken,  närfingslfivet  och  medborgarna  (t  ex  bfilfrfia  zoner,  hastfigheter,  ge-

mensamt  bfiljettsystem,  prfiorfitet  mellan  traffikslag,  markanvändnfing).  Transporter 

har varfit ett vfiktfigt verktyg fi strävan att utvecklas tfill en hållbar stad/regfion. 

 

 

Handlfingsorfienterad transformatfiv förändrfing 

Hållbar resfilfient mfiljö: De två starkaste drfivkrafterna fi värdenätverket rör mfiljö och 

regfional  utvecklfing.  Dessa  två  drfivkrafter  står  finte  fi  motsats  tfill  varandra,  snarare 

förstärker  de  varandra.  Det  ffinns  en  mfiljömedvetenhet  fi  regfionen  Frefiburg  som  har 

tagfit sfig uttryck fi att prfiorfitera kollektfivtraffik för mfiljöns skull. Det andra argumentet 

för att prfiorfitera kollektfivtraffik har med en förstorad arbetsmarknadsregfion att göra. 

Den  ökade  bfiltraffiken  har  bytts  tfill  mfinskad  bfiltraffik  när  det  gäller  arbetspendlfing. 

För att konkurrera med bfilen krävs ett relevant alternatfiv för arbetspendlfing. Det po-

lfitfiska  systemet  har  arbetat  blocköverskrfidande  och  samverkat  med  drfivande  kom-

mersfiella aktörer fi värdenätverket. 

 

Levande  mfiljö  för  männfiskor:  Det  var  männfiskors  behov  av  rörlfighet  och  vfisfionen 

om  en  levande  stadsmfiljö  som  var  utgångspunkten  för  utvecklfingen  av  staden  och 

regfionen. Redan 1969 etablerade Frefiburg ett mobfilfity management-koncept för sta-

den, som föreskrev att transportfinfrastrukturen skulle vara gynnsam för såväl männfi-

skorna som för mfiljön. För att förverklfiga konceptet eftersträvas en jämn fördelnfing 

mellan alla typer av traffikslag, det vfill säga mellan bfiltraffik, kollektfivtraffik, cykeltraffik 

och gång.  Ett  flertal  steg  har  tagfits  för  att  förverklfiga  och  vfidareutveckla  konceptet. 

Den  transformatfiva  drfivkraften  har  varfit  vägledande.  Genom  ett  konsekvent  hand-

lande och med hjälp av krfitfiska händelser har öknfingarna bfibehållfits för kollektfivtra-

ffik, cykel och gång på bekostnad av bfilanvändnfingen. På ett finnovatfivt sätt har bar-

rfiärer brutfits mellan polfitfik, närfingslfiv och medborgare. Frefiburg är föregångare vad 

gäller att fintegrera gång, cykel- och kollektfivtraffik för en levande mfiljö för männfiskor. 

En relatfivt stabfil befolknfingsstruktur har underlättat utvecklfingen.  
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Zürfich 

 

Värdenätverket fi utvecklfing   

Regfionen Zürfich omfattas av kantonen Zürfich med staden Zürfich som regfionalt cent-

rum. Regfionen har en populatfion på 1 000 000 finvånare, varav 370000 bor fi staden 

Zürfich. 330 000 männfiskor jobbar där.  I Zürfichregfionen har synen på kollektfivtraffi-

ken  förskjutfits  från  en  produktfionslogfik  tfill  en  alltmer  framträdande  tjänste-

/servficelogfik.  Det  har  medfört  posfitfiva  effekter  för  genererfing  av  värde  för  kun-

den/användaren/resenären  och  ökad  samhällsnytta  för  en  hållbar  stadsregfion.  Det 

förändrade synsättet finnebär finte att produktfionslogfiken kan hoppas över. Produkt-

fionslogfiken lfigger som en grund fi systemet. Enqufist et al., (2015) talar om dfialektfiken 

mellan produktfionslogfik och tjänstelogfik och ger exempel där med kollektfivtraffiknät-

verket  Zürficher  Verkehrsverbund  (ZVV)  för  att  fillustrera  en  sådan  affärs-  och  sam-

verkanslogfik. ZVV utgörs av ett partnerskap mellan kantonen och de 171 självständfiga 

kommuner som ffinns finom kantonen. Det jurfidfiska fundamentet för ZVV är Zürfichs 

transportlag, som föreskrfiver att ZVV ska arbeta fi nära samarbete med persontraffik-

operatörerna,  att  kollektfivtraffiken  ska  drfivas  fi  överensstämmelse  med  ekonomfiska 

överväganden och att systemet skall erbjuda ett enhetlfigt bfiljettprfis. ZVV har delats fin 

fi åtta marknadsregfioner och ett av de större operatörsföretagen har ett totalansvar för 

sfin del av regfionen. De åtta operatörerna har tfill uppgfift att se tfill att kollektfivtraffiken 

fungerar smfidfigt finom sfitt område, att traffiken följer tfidtabellen och att de budgete-

rade målen uppnås. De koordfinerar även aktfivfiteterna för de små och medelstora lfi-

censfierade transportoperatörerna.  

 

Zürfich  ffinns  med  bland  de  städer  som  lfigger  högst  fi  mätnfingar  av  posfitfiv  lfivs-

mfiljö/lfivskvalfitet  och  kollektfivtraffiken  är  en  aktfiv  komponent  fi  den  utvecklfingen. 

Regfionen  var  tfidfig  med  att  organfisera  ett  sammanhållet  kollektfivtraffiknätverk  för 

hela kantonen. Kollektfivtraffiknätverket ZVV startade sfin egentlfiga verksamhet 1988. 

Stommen  för  stadstraffiken  fi  Zürfich  är  spårvagnstraffik.  Det  är  dock  pendeltågstraffi-

ken (S-Bahn) som utgör den kapacfitetsstarka ryggraden fi systemet. S-Bahn startade 

1990. 

 

Transformatfiva utmanfingar 

Socfiala:  Att  organfisera  ett  värdenätverk  för  kollektfivtraffik  utfifrån  en  tjänstelogfik  är 

en  utmanfing,  såväl  utfifrån  såväl  kundens/resenärens  utgångspunkt  som  ur  sam-

hällets. Värdenätverket ZVV är unfik för hela Schwefiz och det har bfidragfit tfill att ut-

vecklfingen för kollektfivtraffiksystemet de senaste 20 åren har varfit snabbare fi Zürfich-

regfionen än fi övrfiga landet. 
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Mfiljömässfiga:  De  mfiljömässfiga  utmanfingarna  drfivs  finte  som  en  enskfild  utmanfing 

utan är fihopkopplade med de socfiala och de mobfilfitetsdrfivna utmanfingarna. Kollek-

tfivtraffik har prfiorfitet fi förhållande tfill bfilen, finte genom olfika restrfiktfioner, utan fistäl-

let genom att kollektfivtraffiksystemet hela tfiden byggs ut för att skapa en hållbar stad. 

 

Mobfilfitetsdrfivna:  Befolknfingen  fi  Zürfichregfionen  är  ett  pendlande  folk.  Resenä-

rens/kundens  del  fi  ett  värdenätverk  handlar  om  förflyttnfing  från  dörr  tfill  dörr  (t ex 

hemmet–kontoret), där kunden har kontroll över och access tfill hela nätverket. Men fi 

tfillägg tfill själva transporttjänsten kan kunden under transfertfiden också nyttja byte-

spunkternas  tredjepartstjänster  tfill  exempel  genom  att  handla  mat,  använda  kem-

tvättsservfice, använda finternet, utföra banktjänster och annan servfice för att hantera 

sfin vardag. Kunden kan också utnyttja själva transporttfiden tfill att förbereda sfin dag 

genom att läsa, arbeta vfia nätet, sova, äta frukost, etcetra. 

 

 

Handlfingsorfienterad transformatfiv förändrfing 

Hållbar  resfilfient  mfiljö:  Ett  sådant  paradfigmskfifte  finom  kollektfivtraffiken  är  bara 

möjlfigt om det ffinns en klar strategfisk motfivatfion, ett starkt uppdrag och en ffinansfie-

rfing. Det skapar förutsättnfingar för att fintegrera olfika typer av resurser, transporto-

peratörer  och  tfilläggstjänsteförsörjare  tfill  ett  sammanhållande  värdenätverk,  där 

kunder/resenärer ges utrymme att vara en aktfiv resurs fi värdeskapandet. 

 

Levande mfiljö för männfiskor:  Den utvecklfing  som det hållbara värdeskapande kol-

lektfivtraffiknätverket fi stadsregfionen Zürfich har genomgått, med ZVV som paraplyor-

ganfisatfion, är finte självklar. Paradfigmskfiftet präglas av att ZVV har gått från fokus på 

transport av passagerare tfill ett bredare fokus som finbegrfiper partnerskap, relatfions-

byggande, nätverkstänkande, värdeskapande och värdeskapande samverkan. Fallbe-

skrfivnfingen av ZVV vfisar på kollektfivtraffikens förmåga att skapa värde, finte bara för 

kunden  utan  också  för  samhället.  Värdeskapandet  för  samhället  tar  sfig  uttryck  som 

samhällsnytta  fi  termer  av  mfiljövfinster  på  grund  av  mfinskat  bfilåkande,  ökad  fram-

komlfighet och säkerhet. Samhällsnytta, företagsnytta och kundnytta behöver finte ses 

som oförenlfiga utfifrån en tjänste-/servficelogfik. 
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London 

 

Värdenätverket fi utvecklfing  

Storlondon  (eng.  Greater  London)  är  ett  admfinfistratfivt  storstadsområde  krfing  Lon-

don med cfirka 8,5 mfiljoner finnevånare. Storlondon som regfion består av Cfity of Lon-

don och 32 kommuner eller burroughs. Det ffinns ett regfionalt ansvar för kollektfivtra-

ffiken genom Greater London Authorfity (GLA). GLA utgörs av en dfirektvald borgmäs-

tare och en separat vald London Assembly. Kollektfivtraffiken (local transport servfices) 

drfivs av Transport for London (TfL). TfL är en myndfighet (agency) dfirekt underställd 

GLA.    Organfisatfionsstrukturen  är  komplex  med  en  utvecklad  samverkansstruktur. 

Borgmästaren  står  för  regfionens  traffik-/transportstrategfi  medan  TfL  är  den  organfi-

satfion  som  förvaltar  och  genomför  strategfin.  GLA  Assembly  övervakar  processen.  I 

maj 2010 kom Londons borgmästare med en ny transportstrategfi med nya målsätt-

nfingar och en tydlfig ambfitfionshöjnfing för den kommande 20-årsperfioden. Den byg-

ger på den förre borgmästarens traffikstrategfi då bfiltullar finfördes fi Londonområdet. 

 

Transformatfiva utmanfingar 

Socfiala:  Den  stora  utmanfingen  lfigger  fi  att  hantera  den  stora  befolknfingstfillväxten. 

Borgmästarens strategfi avser att möta de socfiala utmanfingar som gäller alla London-

bor  oavsett  socfioekonomfisk  tfillhörfighet:  stödja  ekonomfisk  utvecklfing  och  befolk-

nfingstfillväxt;  medverka  tfill  lfivskvalfitén;  förbättra  trygghet  och  säkerhet samt för-

bättra transportmöjlfigheterna för alla Londonbor. 

 

Mfiljömässfiga:  I  strategfin  lfigger  också  att  möta  de  mfiljömässfiga  utmanfingarna;  att 

reducera  transportsektorns  negatfiva  bfidrag  tfill  klfimatförändrfing  och  förbättra  dess 

flexfibfilfitet fi hållbarhetsfrågor. 

 

Mobfilfitetsdrfivna: Mellan 2011 och 2021 beräknas Londons befolknfing ha stfigfit med 

en mfiljon finnevånare. Det kommer därför att behövas en bättre fintegrerad kollektfiv-

traffik som kan transportera männfiskor fi staden, mellan deras jobb och bostad. Lon-

donbornas framtfida välfärd är beroende av att transportsystemet klarar att stödja den 

stora befolknfingstfillväxten.  En  specfiell  utmanfing  var  att  stödja  genomförandet  av 

2012 års olympfiska och paralympfiska spel och stärka dess legfitfimfitet genom att bfidra 

med mobfilfitetsdrfivna åtgärder. Satsnfingen lyckades och har också resulterat fi att kol-

lektfivtraffiknätverket har trfimmats för att hantera större volymer av passagerare. 
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Handlfingsorfienterad transformatfiv förändrfing 

Hållbar resfilfient mfiljö: Utmanfingen med befolknfingstfillväxten möts med det största 

finvesterfingsprogrammet  för  kollektfivtraffik  sedan  1930.  London  buss  servfice  utgör   

54  %  av  Londons  kollektfivtraffik,  tunnelbana  28  %  och  järnvägstraffiken  utgör  18  %. 

Bussystemet  och  tunnelbanesystemet  lever  delvfis  parallellt.  I  lågfinkomstområdena 

färdas bussresenärerna även längre sträckor med buss, fistället för att åka tfill en byte-

spunkt för annat kollektfivtraffiklag. Hanterfingen krfing 2012 års olympfiska och para-

lympfiska spel blev en succé och har snabbat på utbyggnaden av hela kollektfivtraffik-

nätverket fi stadsregfionen. Sedan 2000/2001 har TfLs cykelnät ökat med 173 %, något 

som bygger vfidare på borgmästarens plan att göra cykel tfill en fintegrerad del av sta-

dens transportnätverk. Införandet av bfiltullar har medfört påtaglfiga förbättrfingar när 

det gäller traffikens hastfighet och tfillförlfitlfighet fi de centrala delarna. Detta har varfit 

särskfilt gynnsamt för busstraffiken. 

 

Levande  mfiljö  för  männfiskor:  London  har  lägre  andel  bfilägande  per  hushåll  än 

andra  delar  av  Storbrfitannfien  och  det  kan  tfillskrfivas  att  kollektfivtraffiken  är  så  väl 

utbyggd  och  pålfitlfig men också att det  är  dyrt  att  ha  bfil  fi  London  på  grund  av  höga 

parkerfingsavgfifter, trängselskatt, etcetra. Transport for London (TfL) har uppdraget 

att  genomföra  borgmästarens  strategfier och  har  stora  utmanfingar  framför  sfig. TfL 

som verkställande myndfighet ska stödja en växande befolknfing och en förstorad ar-

betsmarknad.  Myndfigheten  ska  upprätthålla  servficenfivån  utan  ökade  subventfioner. 

Den  ska  även  bfidra  tfill  en  ökad  lfivskvalfitet  fi  London,  finom  områden som kontakt 

mellan  generatfioner,  luftkvalfitet,  tfillgänglfighet,  hälsa  och  utbfildnfing.  TfL  ska  som 

myndfighet också klara servficetfillförlfitlfighet och kostnadskontroll som del fi Londons 

utvecklfing. 
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Parfis 

Värdenätverket fi utvecklfing  

Stfif är regfionens kollektfivtraffikmyndfighet, som organfiserar kollektfivtraffiken fi Storpa-

rfis eller regfionen Île-de-France. En regfion med 11,8 mfiljoner finnevånare med en stor 

finpendlfing tfill centrum.  Parfis är en av världens stora turfist- och evenemangsstäder 

och har därför en stor andel besökare utfifrån. Detta ställer extra stora krav på kollek-

tfivtraffiksystemet och på en utbyggnad fi takt med utvecklfingen. I Frankrfike ffinns fyra 

admfinfistratfiva  nfivåer;  staten,  regfioner,  departement  och  kommuner.  Kommunerna 

har ansvar för traffiken fi tätortsområden, departementen för traffiken mellan städerna 

och regfionen för regfional buss- och tågtraffik av regfionalt fintresse.  Syfte med regfion-

ens master plan är att styra och följa upp den demograffiska och urbana tfillväxten och 

markanvändnfing fi regfionen. Uppdraget för kollektfivtraffik utgår från regfionens mas-

ter plan, som fokuserar på regfionens utmanfingar. Parfis har slutat bygga nya motor-

vägar. All expansfion av traffiken sker finom ramen för kollektfivtraffik, gång och cykel. 

Integratfionen  mellan  olfika  traffikslag  är  extra  vfiktfig.  Stadens  metrosystem  med  16 

lfinjer är ryggraden fi kollektfivtraffiksystemet. Regfionens kollektfivtraffiksystem drfivs av 

de resursstarka operatörerna RATP och SNCF, som båda är statsägda bolag och OP-

TILE, som är ett samverkansbolag mellan en mängd prfivat- och offentlfigt ägda buss-

företag, finklusfive Keolfis och Transdev, som utför traffik fi förorterna. 

 

Transformatfiva utmanfingar 

Socfiala:  Att  arbeta  för  en  bättre  och  mer  sammanhållen  regfion,  genom  att  hantera 

socfiala, mfiljömässfiga och mobfilfitetsrelaterade ojämlfikheter fi regfionen; Att återta Ile-

de-France  attraktfivfitet  som  världsstad  och  stödja  det  ekologfiska  samtalet  och  den 

socfiala ekonomfin. 

 

Mfiljömässfiga: Att föregrfipa globala mfiljömässfiga förändrfingar och klfimatutmanfing-

ar på regfional nfivå. 

 

Mobfilfitetsdrfivna:  Det  daglfiga  lfivet  för  regfionens  finnevånare  måste  förbättras.  I  ut-

manfingen  lfigger  att  bryta  bfilen  som  norm  och  desfigna  transporter  som  är  mfindre 

bfilberoende för att skapa en ännu bättre urban mfiljö.  

Handlfingsorfienterad transformatfiv förändrfing 

Hållbar  resfilfient  mfiljö:  Det  ffinns  en  mobfilfitetshållbarhetsplan  (PDU),  som  ska  sä-

kerställa  en  hållbar  mfiljö  för  alla  traffikslag,  finklusfive  gång  och  cykel.  Planen  skall 

även  säkerställa  att  det  ffinns  en  hållbar  balans  mellan  behovet  av  mobfilfitet,  beva-

rande  av  mfiljön  och  stabfil  ffinansfierfing.  Handlfingsplanen  handlar  om  förändrfing  av 
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vfillkoren för mobfilfitet: Att göra kollektfivtraffik mer attraktfiv; att återställa gång som 

den  vfiktfigaste  beståndsdelen  fi  mobfilfitetskedjan;  att  göra  cyklfing  mer  attraktfivt;  att 

ändra på vfillkoren för findfivfiduellt bfilåkande; att göra hela resekedjan mer tfillgänglfig 

för alla; att ratfionalfisera godsleveranser och stödja modal förflyttnfing. 

 

Levande  mfiljö  för  männfiskor: Männfiskors  rörlfighet  fi  regfionen,  vad  gäller  val  av 

färdmedel, har förändrats under en tfioårsperfiod. Bfilens andel krymper och är 37,8 %.  

Fortfarande är bfilen vfiktfig, särskfilt fi ytterområdena. I planarbetet utvecklas nya pla-

nerfingsverktyg för stadsutvecklfing, mer finrfiktade på transformerfing utfifrån de utma-

nfingar  som  utpekats  fi  Master Plan  2030.  Det  handlar  om  att  nå  en  balans  som ska 

säkerställa  Parfisregfionens  attraktfivfitet  och  säkerställa  socfial  sammanhållnfing  fi  reg-

fionen. Dessa utmanfingar handlar bland annat om att bygga ett transportsystem som 

utvecklar  och  vårdar  attraktfivfitet;  att  öka  regfionens  lfivskvalfitet;  att  hantera  det  na-

turlfiga ekosystemet fi regfionen på ett hållbart sätt och om att återta robustheten fi reg-

fionen.  För  detta  krävs  förändrfing  av  attfityder.  I  planarbetet  jobbas  aktfivt  med  att 

ändrat beteende genom att tfillfredsställa nyckelspelarna och stfimulera vfiljan tfill sam-

verkan, samt genom att öka medborgarnas medvetenhet. 
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Sfingapore 

Värdenätverket fi utvecklfing 

Sfingapore  är  en  stadsstat.  Det  offficfiella  namnet  är  Republfiken  Sfingapore 

(Republfic of Sfingapore). Det är en självständfig stat och ett örfike med ett 60-

tal  öar  fi  Sydostasfien.  Landet  är  helt  urbanfiserat  och  det  ffinns  mycket  lfite 

kvar  av  de  ursprunglfiga  naturområdena.  Sfingapore  har  värdens  tredje 

högsta finkomst per capfita. Sfingapore har runt 5,5 mfiljoner finnevånare. Be-

folknfingen är fi huvudsak asfiatfisk, med en mycket hög andel kfineser (75 %).  

Sfingapore  har  mycket  specfiella  förutsättnfingar  att  bedrfiva  kollektfivtraffik. 

Staden  är  en  av  få  storstadsregfioner  fi  världen  som  har  utvecklat  ett  sam-

manhängande  kollektfivtraffiksystem  med  mycket  låga  subventfioner  från 

samhället, men samtfidfigt har en mycket stark reglerfing krfing markanvänd-

nfing.  Sfingapore  har  präglats  av  en  mycket  långsfiktfig  polficyplanerfing  med 

en  dualfistfisk  utgångspunkt,  med  en  kontrollerad  tfillväxt av bfilanvändnfing 

(reglerat  genom  Vehficle  Quata  System  och  vägtullar),  parallellt  med Low 

Carbon Cfity Plannfing som ger prfiorfitet tfill cykel, gång och kollektfivtraffik. 

Sfingapore har varfit specfiellt framgångsrfik vad gäller sfitt MRT-system (Mass 

Rapfid Transfit). Sfingapores Land Transport Authorfity (LTA) har påbörjat ett 

utvecklfingsarbete  för  att  öka  prfiorfiteten  för  traffikslaget  buss  och  få  tfill 

stånd  en  bättre  fintegratfion  med  MRT-systemet.  Det  sker  finom  ramen  för 

LTAs långsfiktfiga utvecklfingsarbete; A People-Centred Land Transport Sy-

stem,  vfilket  är  en Land  Transport  Master  Plan,  som  startade  2008  och 

stäcker sfig över en 15 årsperfiod.  Planen uppdaterades 2013. 

 

 

Transformatfiva utmanfingar 

Socfiala:  Det  ffinn  två  framträdande  utmanfingar;  förändrade  förväntnfingar 

och normer hos pendlarna och en växande befolknfing och ekonomfi. Under 

kommande  tfioårsperfiod  förväntas  en  öknfing  från  nästan  9  mfiljoner  resor 

per dag tfill mer än 14 mfiljoner. Denna resandeutvecklfing måste tfill största 

del  ske genom  ökad  kollektfivtraffik.  Orsakerna  bakom  den  förväntade  ök-

nfingen  lfigger  fi  den  snabba  tfillväxttakten,  såväl  befolknfingsmässfigt  som 

ekonomfiskt.  Det  ställs  också  högre  krav  på  en  prfiorfiterad  kollektfivtraffik, 

drfivet av ett tydlfigt resenärsfokus. 

 

Mfiljömässfiga:  Av  mfiljöskäl  krävs  en  effektfivare  markanvändnfing,  vfilket 

kommer att medföra fler och svårare avvägnfingar. Vägarna upptar redan 12 
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%  av  Sfingapores  totala  markyta,  jämfört  med  14  %  för  byggnader.  Avväg-

nfing mellan markanvändnfing för vägar och användnfing för andra ändamål 

kommer  att  aktualfiseras  under  kommande  år.  LTA  förväntar  sfig  en  lägre 

tfillväxt fi vägnätet. Istället ges prfiorfitet tfill busstraffik och utökat antal destfi-

natfioner.  Kollektfivtraffik  är  den  enda  hållbara  lösnfingen  för  att  hantera  en 

allt svårare avvägnfing mellan ökad traffik och markanvändnfing. 

 

Mobfilfitetsdrfivna: Det ökade resandebehovet fi hela traffiksystemet är en stor 

utmanfing.  Sfingapore  har  lyckats  med  att  skapa  kvalfitet  fi  de  vfiktfigaste 

transportstråken,  vfilket  har  medfört  ökad  framkomlfighet.  Sfingapore  kom-

mer  att  fortsätta  med  restrfiktfioner  krfing  bfilägande  och  bfilanvändande  för 

att  säkerställa  att  vägtraffiken  flyter  utan  trängselproblem.  En  rörlfig  prfis-

sättnfing för trängselskattavgfift har finförts, där avgfifterna regleras månatlfi-

gen  beroende  på  traffikträngseln.  Genom  att  använda  sfig  av  en så  kallad 

dual-track  development  model kan  dock  ett  balanserat  ökat  personbfilsan-

vändande tfillåtas samtfidfigt som det görs en medveten satsnfing på kollektfiv-

traffik. 

 

 

Handlfingsorfienterad transformatfiv förändrfing 

Hållbar  resfilfient  mfiljö:  Hållbara  transportstrategfier  är  ett  av  de  stora  bfi-

dragen tfill Asfiens utvecklfing. Sfingapore har lyckats med att skapa kvalfitet fi 

de  vfiktfigaste  transportstråken,  vfilket  snabbt  har  ökad  framkomlfigheten. 

Gång- och cykelstrategfier har däremot finte prfiorfiterats fi takt med behoven. 

Ambfitfionen från LTA är att bygga ett fintegrerat transportnät fi världsklass. 

Sfingaporefallet är finte unfikt. Även andra städer och länder som vfill utveck-

las hållbart kan tfillämpa kunskapen från Sfingapore. 

 

Levande  mfiljö för  männfiskor: Uppdraget  är  att  utveckla  ett  transportsy-

stem  för  männfiskor  med  ambfitfionen  att  alla  fi  framtfiden  kan  nå såväl  fler 

destfinatfioner,  nå  dem  snabbare  och  med  bättre  komfort,  såväl  med  tåg, 

buss  och  cykel  som  vfia  finbyggda  gångstråk.  Målet  är  att  stegvfis  förbättra 

kvalfiteten på transportservficen och att stödja nya möjlfigheter med bfilpoo-

ler. Integrerade transportknutpunkter (hubbar) är en vfiktfig del fi transport-

systemet som ger ökad bekvämlfighet och komfort. LTA har gjort shoppfing 

och  resande  ännu  smfidfigare  genom  att  förlägga  bussbyten  vfid  MRT-

statfioner och köpcentra. Det ffinns redan fidag sex sådana knutpunkter och 

ytterlfigare sju planeras finom en tfioårsperfiod. LTAs fidé är att utveckla byte-

spunkterna  tfill lfivstfilshubbar,  där  pendlare  kan  shoppa  och  äta  finnan  de 

klfiver på bussen eller tåget tfill nästa destfinatfion. 
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Kapstaden 

Värdenätverket fi utvecklfing  

Kapstaden  lfigger  fi  den  sydvästra  delen  av  Sydafrfika  vfid  Atlantkusten.  The 

Cfity  of  Cape  Town  har  fidag  en  folkmängd  på  över  fyra  mfiljoner  finvånare. 

Staden är domfinerande fi Western Cape-provfinsen. Staden är landets andra 

största stad och den lagstfiftande huvudstaden, vfilket finnebär att parlamen-

tet har sfitt säte fi Kapstaden. Cfity of Cape Town antog år 2007 en fintegrerad 

transportplan  (ITP),  vars  vfisfion  var  att  utveckla  ett  hållbart  transportsy-

stem  fi  världsklass  med  uppgfiften  att  transportera  männfiskor  och  varor  på 

ett effektfivt, säkert och kostnadseffektfivt sätt. Vfisfionen baseras på ett finte-

grerat  synsätt  för  ett  sammanhållet  kollektfivtraffiksystem  IRT  (Integrated 

Rapfid  Transfit).    ITP styrs  fi  sfin  tur  av  det  strategfiska  budget-  och  utveckl-

fingsplanverktyget  IDP  (Integrated  Development  Plannfing),  som  utgörs  av 

femårsplaner. Det är bfilen som är det mest använda färdmedlet för de som 

har råd. Den kollektfivtraffik som har funnfits hfistorfiskt sett är fragmentfise-

rad och täcker mer socfioekonomfiskt starkare områden. Det är denna utma-

nfing som ITP ska ändra på. 

 

Transformatfiva utmanfingar 

Socfiala: Kapstaden har förbättrats fi många avseenden sedan 1994. Det var 

då  aparthefidsystemet  avskaffades  och  verklfig  demokratfi  finfördes.  Men 

några av stadens utmanfingar är desamma nu som då.  Det handlar om att 

hantera  hög  arbetslöshet  och  bekämpa  fattfigdom,  lfiksom  om  att  motverka 

en  olaglfig  utbrednfing  av  staden,  där  staden  vuxfit  fi  yta  snarare  än  fi  täthet. 

Sedan 2006 har staden finfört ett mer affärsmässfigt och tjänstelevererande 

tankesätt  och  har  därmed  fått  en  större  ekonomfisk  hållbarhet.  Men  trots 

denna nyvunna ekonomfiska uppgång har staden upplevt ökade utmanfingar. 

Under  det  senaste  decennfiet  har  fattfigdomen  förvärrats och  bostadssegre-

gerfingen ökat kraftfigt. 

 

Mfiljömässfiga:  Utbrednfingen  av  staden  har  också  finneburfit  ökade  mfiljö-

problem  med  ökade  utsläppsnfivåer.    Den  kraftfiga  ekonomfiska  tfillväxten  fi 

området har medfört att naturresurser har äventyrats och det ffinns allt fler 

tecken  på  mfiljömässfig  stress  (luftförorenfingar,  översvämnfingar, bränder, 

etc.). 
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Mobfilfitetsdrfivna: Det lfigger också en stor utmanfing fi brfistande finfrastruk-

tur.  Resmöjlfigheten  fi  Sydafrfika  och  södra  Afrfika  fi  allmänhet  är  mycket 

ojämn på grund av avsaknad av tfillräcklfig bra finfrastruktur och brfist på kol-

lektfivtraffik.  Bfilen  är  det  mest  använda  motorfiserade färdmedlet  för  dem 

som har råd. Det domfinerade färdmedlet bland de fattfiga är gång (ofta stora 

avstånd på stfigar av dålfig kvalfitet) och kollektfivtraffik med prfivata mfinfibus-

sar. 

 

Handlfingsorfienterad transformatfiv förändrfing 

Hållbar  resfilfient  mfiljö: Få  storstadsregfioner  fi  världen  gör  en  lfika  tydlfig 

kopplfing  mellan  att  satsa  på  ett  finkluderande  och  tfillgänglfigt  kollektfivtra-

ffiksystem  (finklusfive  dess  finfrastruktur)  och  fattfigdomsbekämpnfing.  Sta-

dens vfisfion är att åstadkomma en fintegrerad kollektfivtraffik (Integrated Ra-

pfid Transport System, IRT-system) där resenärerna får ett sömlöst resande. 

The Cfity of Cape Towns Integrated Rapfid Transfit System (IRT-system) har 

lanserats  under  varumärket MyCfiTfi. Det  övergrfipande  målet  med  IRT-

projektet  fi  Kapstaden  var  att  omvandla stadens  vägbaserade  transportsy-

stem tfill ett BRT-finspfirerat system, med operatörer på kontrakt och med ett 

kundorfienterat  synsätt  och  struktur.  Satsnfingen  finvolverar  mfinfibuss  taxfis 

(para-transfit servfices) fi systemet för att skapa ett mer sammanhållet, säkert 

och hållbart system för alla samhällsgrupper. 

 

Levande mfiljö för männfiskor: Stadens lednfing beslutade fi junfi 2014 om en 

fintegrerad kollektfivtraffikplan för de kommande 18 åren för att möta kraven 

från en växande befolknfing; från 4,1 mfiljoner 2012 tfill cfirka 5,6 mfiljoner år 

2032.  Planen  bekräftar  stadens  åtagande  att  förbättra  mobfilfiteten, ta  bort 

barrfiärer  för  ett  mer  sammanhållet  system,  mfinska  kostnaderna  och  att 

bryta  det  arv  från  aparthefidsystemet  som  fortfarande  fanns  kvar fi  den  fy-

sfiska  strukturen.   Kapstaden  har  förändrats  sedan  demokratfin  finfördes. 

Den  kommunala  admfinfistratfionen  har  arbetat  hårt  för  att  stabfilfisera  sfina 

strukturer och göra dem mer effektfiva och mer ansvarstagande.  
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Internatfionella jämförelsestudfier – Analys och tolknfing 

Buenos Afires  

Värdenätverket fi utvecklfing  

The  Metropolfitan  Area  of  Buenos  Afires  (MABA)  består  både  av  själva  sta-

den Buenos Afires och av det som kallas the Greater Buenos Afires, med en 

befolknfing  på  12,8  mfiljoner  finvånare.  Den  senare  är  det  största  urbana 

stadsmfiljön fi landet och den näst största fi Sydamerfika. Själva staden Bue-

nos  Afires  har  en  populatfion  på  2,9  mfiljoner  personer.  Staden  har  ett  eget 

verkställande, lagstfiftande och jurfidfiskt styre, lfiksom egen polfismyndfighet. 

Den kvalar fin bland de städer med högst lfivskvalfité fi Latfinamerfika och fin-

komsten per capfita är den tredje högsta fi regfionen. De senaste tfio åren har 

Buenos  Afires  genomgått  något  av  en  mobfilfitetsrevolutfion  med  stora  finve-

sterfingar fi kollektfivtraffik, gång- och cykelfinfrastruktur. Två handlfingskraf-

tfiga program har radfikalt ändrat funktfionen och atmosfären fi stadens finre 

delar. Effekterna sprfider sfig längre och längre ut från stadskärnan. Det ena 

programmet är finförandet av BRT-systemet Metrobus, som var vfiktfig del fi 

stadens  Hållbara  Mobfilfitetsplan.  Det  andra  är  finförandet  av The  Prfiorfity 

for Pedestrfians Plan (Prfiorfidad Peatón). Buenos Afires tfilldelades The 2014 

Sustafinable Transport Award för  sfina  radfikala  förändrfingar.  Staden  upp-

märksammades för ökad mobfilfitet med BRT-systemet på de största aveny-

erna, ett massfivt främjande av cykelanvändandet, uppbyggnaden av ett nät-

verk  av  cykelleder,  samt  transformerfingen  av  gågator  fi  stadens  centrum. 

Ryggraden fi kollektfivtraffiksystemet är nu dels BRT-systemet Metrobus fi sju 

korrfidorer  med  73  lfinjer  som  försörjer  1,2  mfiljoner  passagerare  daglfigen, 

dels tunnelbanan Subte med 1,7 mfiljoner resor/dag. 

 

Transformatfiva utmanfingar 

Socfiala:  Att  fortsätta  den  strategfi  som  utvecklats  för  att  mjuka  upp  mot-

stånd  mot  stadens  transformerfingsprocess;  att  förbättra  undermålfiga  bo-

städer  och  fillegala  bostadsområden  med  stor  fattfigdom  och  socfiala  pro-

blem;  att  komma  tfill  rätta  med  den  ojämna  kvalfiteten  på  skolor,  sjukhus, 

parker och andra allmänna utrymmen fi olfika delar av staden. 

 

Mfiljömässfiga: Att fortsätta den påbörjade processen att hantera mfiljöpro-

blem,  genom  avfallshanterfing,  återvfinnfingsprogram,  energfieffektfivfiserfing 

av  byggnader  och  sanerfing  av  mfiljöer  som  belastas  av  dumpade  avfall  och 

farlfiga tungmetaller. 
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Mobfilfitetsdrfivna: Att  bygga  ut  Metrobus-systemet  ytterlfigare  och  skapa 

effektfiva och attraktfiva knutpunkter tfill tunnelbana, pendeltåg, etcetera; att 

prfiorfitera  fotgängare  och  rusta  byggnader  fi  nya  gatuutrymmen  fi  staden; 

Buenos Afires hållbarhetsplan och översfiktsplanen. 

 

Handlfingsorfienterad transformatfiv förändrfing 

Hållbar resfilfient mfiljö: Syftet med Buenos Afires hållbarhetsplan och över-

sfiktsplanen, planen  för  prfiorfitet  av  fotgängare,  är  att  transformera  den 

självstyrande staden fi lfinje med vfisfionen om att prfiorfitera männfiskor fram-

för bfilar. Det finnebär att allmänna ytor, vägar och traffikerade gator nu hål-

ler på att omvandlas.  Staden motverkar olovlfig parkerfing för att öka mobfi-

lfiteten  och  för  att  förbättra  männfiskors  lfivskvalfitet.  Transformerfingen  fin-

nebär också att hfistorfiska byggnader rustas upp för att motverka förfallet fi 

den vfiktfiga stadskärnan. Nu skall transformerfingen fortsätta fi angränsande 

områden. 

 

Levande  mfiljö  för  männfiskor:  Det  var  först  fi  samband  med  den  hållbara 

mobfilfitetsplanen  SMP  2008  som  Buenos  Afires  började  hantera  mfiljöpro-

blemen  och  utmanfingarna  på  ett  verklfigen  strukturerat  sätt.  Den  övergrfi-

pande  utmanfingen  kommunficerades  som uppdraget att  skapa  en  grönare 

och  renare  stad.    SMP  svarade  mot  de  övergrfipande  målen  som  handlade 

om att förbättra uppfyllandet av stadens mfiljömål och att förbättra männfi-

skors mobfilfitet för ökad lfivskvalfitet. Det kvarstår många stora utmanfingar 

som är svårare att lösa fi den begränsade jurfisdfiktfion som själva staden ut-

gör.  Här  måste  staden  överbrygga  de  admfinfistratfiva  barrfiärer  som  känne-

tecknar provfinsen MABA och dess problem och hfitta vägar tfill provfinsfiella 

och  natfionella  styrande  församlfingar  (finklusfive  guvernör  och  presfident). 

Genom  samverkan  och  gemensamma  ansträngnfingar  kan  man  åstad-

komma fungerade fintegrerade transportsystem för hela MABA. 
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Kapfitel 8 
Studfiens resultat krfing kollektfivtraffikens trans-

formatfiva roll för hållbara och levande städer   
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Bfild 1. Kollektfivtraffik som transformatfiv kraft för levande och hållbara städer. Layout: 

Unfiversfitetstryckerfiet. Foto: Yanan Lfi, Transport for London, Stenerfik Rfingqvfist, Göran 

Fält, Kenneth Hellman. 
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Studfiens resultat krfing kollektfivtraffikens transformatfiva roll 

Kapfitel 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlednfing 

Denna studfie har uppmärksammat kollektfivtraffik som transformatfiv kraft fi 

städer. Studfien talar om att se kollektfivtraffik som ryggraden fi hållbar mobfi-

lfitet  och som en  möjlfiggörare  för  förändrfing,  fi  rfiktnfing  mot  vfisfionen  att 

bygga en stad för männfiskor. En levande och attraktfiv stad där kollektfivtra-

ffik sätts fin fi ett större sammanhang för att underlätta männfiskors vardag. 

 

Studfien  har  belyst  de  pågående  förändrfingsprocesserna  fi  Sverfiges  tre 

största  stadsregfioner;  Stockholm,  Göteborg  och  Malmö.  För  att  bfidra  med 

djup och bredd fi förståelsen  har även sju finternatfionella jämförelsestudfier 

tagfits fram (Frefiburg, Zürfich, London, Parfis, Sfingapore, Kapstaden och Bu-

enos Afires), lfiksom en konceptuell och teoretfisk analys- och tolknfingsram. 
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Studfien som en undersökande, lärande och tolkande process 

Studfien kan ses som en undersökande lärprocess fi sfin djupaste menfing. Det 

ffinns finga gfivna svar, varje kapfitel har sfina egna berättelser. Ett flertal rös-

ter bfidrar med olfika synvfinklar och perspektfiv på varje undersökt fall, något 

som fi sfin tur ger upphov tfill nya frågor. 

 

Studfien är också en del fi mfin egen resa som forskare. Undersöknfingen finfitfi-

erades av mfig, Bo Enqufist. Jag har fungerat som författare/frågeställare och 

studfiens forsknfingsledare (forskarsubjekt), där jag fi finteraktfion med andra 

skrfivfit fram ett antal fallstudfier (forsknfingsobjekt) som succesfivt växt fram fi 

växelverkan mellan närhet och dfistans och förklara och förstå. 

 

De berättelser som har växt fram är finga objektfiva eller neutrala texter. Det 

är texter som syftar tfill transformatfion fi något avseende. De har ofta starka 

finstfitutfionella  avsändare.  En  vfiktfig  del  fi  undersöknfingen  är  att  förstå  tex-

tens  etfiska,  socfiala  och  polfitfiska  sammanhang  och  de  utmanfingar  som 

transformatfionsprocessen speglar. Varje kapfitel kan ses som en egen själv-

ständfig del som vfill förklara och förstå ett specfiffikt fenomen som bygger på 

sfin egna kontextuella logfik. Varje del, varje stad, fi form av enskfilda kapfitel 

är på samma gång delar fi en mer sammansatt berättelse krfing kollektfivtra-

ffikens  tranformatfiva  roll  för  att  utveckla  och  skapa  hållbara  och  levande 

städer. Delarna växer samman och får en ny menfing först nu, fi studfiens av-

slutande  kapfitel  fi  dfialektfiken  med  studfiens  teoretfiska  och  konceptuella 

ramverk och den praktfik som har framkommfit fi studfiens alla fallstudfier. 

 

En kort sammanfattnfing hjälper oss att gå vfidare fi vår tolknfingsprocess för 

att på ett djupare plan fånga komplexfiteten fi vår studfie och utveckla en mer 

generell  tolknfingsmodell  för  transformatfiva  processer  för  ett  värdenätverk 

eller tjänsteekosystem och förslag på en fortsatt lärprocess krfing samverkan 

och flernfivåstyrnfing. 

 

Kapfitel 1 

Kapfitel 1 är det kapfitel som var starten för denna studfie. Det skrevs med en 

ursprunglfig  och  prelfimfinär ansats  och  har  sedan  succesfivt  förändrats  och 

vfidareutvecklats  allt  eftersom  studfien  växt  fram. Med den  tfidfigare  studfien 

Enqufist  och  Johnson  (2013)  som  utgångspunkt  fokuserar  den  nya studfien 

på kollektfivtraffiknätverkets proaktfiva roll som möjlfiggörare för transforma-

tfiv förändrfing fi storstadsregfioner utfifrån ett samlat helhetsperspektfiv. Med 

2013 års studfie fi ryggen blev vfi (Enqufist och Johnsson) under hösten 2013 
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finbjudna  av  företrädare  för  Traffikverket  att  komma  fin  med  förslag  för  att 

bfistå  Traffikverket  fi  sfin  utvecklfing Traffikverket  Modern  myndfighet.  Detta 

skedde fi konkurrens med andra forskare, från flera unfiversfitet/ högskolor. 

Denna  process  resulterade  fi  att  Traffikverket  tecknade  avtal  med  SAMOT 

om tre stödjande arbetspaket. En bärande fidé med SAMOTs stödjande roll fi 

Traffikverkets  utvecklfing  är  att  skapa  en  starkare  kopplfing  mellan  praktfik 

och akademfi för att få forsknfingsresultat att generera kunskap fi handlfing. I 

det  sammanhanget  startades  Karlstad  Servfice  Innovatfion  Lab som  en  dfis-

trfibuerad  kunskapsplattform  med  fysfisk  placerfing  på  Innovatfion  Park,  fi 

anslutnfing tfill  campusområdet vfid Karlstads  unfiversfitet. Det var arbetspa-

ket 2 fi uppdraget, Traffikverkets roll vfid flerpartssamverkan: Framkomlfig-

het, som var ursprunget tfill förelfiggande studfie. Målet med det ursprunglfiga 

arbetspaketet var att generera finsfikt och goda exempel krfing flerpartssam-

verkan,  med  särskfilt  fokus  på  framkomlfighet,  med  berättelser  från  Stock-

holm, Göteborg och Malmö. Berättelser som handlade om att stfimulera tfill 

och skapa  en  bra lfivsmfiljö  fi staden/regfionen;  om  en  prfiorfiterad  kollektfiv-

traffik  med  resenärsfokus;  mer  nytta  för  pengarna; samt  om att  stfimulera 

utvecklfing av energfieffektfiva och klfimatsmarta transportlösnfingar. 

 

Den ffinansfierfing som fanns från Traffikverkets sfida räckte tfill en förstudfie. 

Eftersom  studfien  också  hade  bärfighet  på  SAMOTs  egen  forsknfing  finom 

forsknfingsportföljen Nätverksbaserad  tjänstefinnovatfion var  det  också 

möjlfigt att göra en mer omfattande studfie, som  samffinansfierats av Traffik-

verket  och  SAMOT.  Studfien  har  kartlagt  pågående  förändrfingsprocesser  fi 

Sverfiges  tre  största  stadsregfioner  med  kollektfivtraffik  som  tranformatfiv 

kraft för att bygga en levande och hållbar stad. 

 

Stadsregfioner möter ständfigt nya utmanfingar som framtvfingar transforma-

tfiv förändrfing och som utmanar tfidfigare etablerade styrformer. Rollfördel-

nfingen  mellan  staden,  RKM  och  Traffikverket  har  förändrats  fi  och  med  en 

ny lagstfiftnfing. Traffikverkets uppdrag har förändrats från att vara fi huvud-

sak finfrastrukturbyggare  tfill  att  också  vara  samhällsutvecklare. I  detta  nya 

landskap  krävs delvfis  nya  styr-  och  samverkansformer.  Ytterlfigare  en  dfi-

mensfion som tfillförts studfien under 2015 är ett nytt finfitfiatfiv från regerfing-

en: Stadsmfiljöavtal med fokus på hållbara transporter fi städer. Detta upp-

drag aktualfiserar ytterlfigare vfikten av att studera de transformatfiva proces-

ser  som  pågår  fi  Sverfige  och  finternatfionellt  där  kollektfivtraffik  är  möjlfiggö-

rare. 
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Kapfitel 2 

I kapfitel 2 byggs en teorfi- och konceptdrfiven tolknfingsram upp för att an-

vändas fi den abduktfiva processen1. Kapfitlet syftar tfill att bygga ett såväl teo-

retfiskt  som  ett  empfirfiskt  finspfirerat ramverk med  ett  mångvetenskaplfigt 

perspektfiv där  kollektfivtraffik  och  stadsutvecklfing  ses  tfillsammans som  en 

möjlfiggörare för transformatfiv förändrfing av stadsregfioner.  Goda exempel 

från praktfiken och forsknfingsfronten krfing hållbara och levande städer lyfts 

fram  fi  kapfitlet  där  kollektfivtraffik  sätts  fin  fi  ett  större  sammanhang  för  att 

underlätta  männfiskors  vardag. En teoretfisk  och  konceptuell  tolknfingsram 

som  lfigger  fi  lfinje  med  modern  tjänsteforsknfing utvecklades  fi  Enqufist  och 

Johnson  (2013),  där  tjänstelogfik,  tjänstefinnovatfion,  värdeskapande  och 

hållbarhet  var  centrala  begrepp  fi  ett  nytt  samverkans-  och  affärslandskap. 

Den nya tjänsteforsknfingen har varfit vfiktfig även fi denna studfie och har vfi-

dareutvecklats fi kapfitel 2. Tfill denna studfie har även finspel från en rad nya 

böcker  och  rapporter  skrfivna  av  finternatfionella  forskare  och  reflekterande 

praktfiker tfillförts, för att få en vfidgad konceptuell och teorfidrfiven tolknfings-

ram, tfill  exempel  framtfidens  transporter  för  hållbar  mobfilfitet;  kollektfivt 

lärande  som  modell  för  att  utveckla  och  reformera  staden;  levande  stad 

(lfivfing  cfity)  som  utgångpunkt  för  stadsutvecklfing;  mobfilt  lfiv;  städer  för 

männfiskor; samt BRT som möjlfiggörare för levande städer. Genom närläs-

nfing av böcker och studfier som jag läst och refererar tfill fi kapfitel 2 har mfin 

egen förståelsehorfisont vfidgats. Det har fi sfin tur påverkat bredden och dju-

pet  på  både  de  svenska  och  de  finternatfionella  fallstudfierna  fi  förelfiggande 

studfie. En första tolknfing och reflektfion har gjorts fi slutet av kapfitel 2 som 

jag  tar  med  mfig  fi  slutkapfitlet. Kollektfivtraffik  som  en  transformatfiv  kraft 

för  en  levande  och  hållbar  stad/regfion är en  tentatfiv  formulerfing  att  ha 

som  utgångspunkt  för  att  ge  en  sammanfattande vfiljefinrfiktnfing  på forsk-

nfingsstudfien. 

 

CTF/SAMOT  talar  om transformatfive  servfices  som  ett  av  sfina  nya  forsk-

nfingsområden.  Det  handlar  om  en  mer  radfikal  och  transformatfiv  föränd-

rfings- och tjänstefinnovatfionsprocess. Den teorfibfildnfingen stämmer väl med 

vår utgångspunkt att lyfta blficken från enbart kollektfivtraffik och lägga fokus 

på  utvecklfing  av  levande  städer. Well-befing  och  hållbarhet  är  möjlfiga  ut-

vecklfingsområden för transformatfive  servfices.   Det  är  två  områden  som 

lyfts  fram  som  drfivkrafter  fi  förelfiggande  studfie.  Svensk  kollektfivtraffik  har 

en  färdplan,  men  det  behövs  konkreta  åtgärder  av  mer  radfikala  slag  fi  de 

                                                

1 Se metoddfiskussfion fi kapfitel 1 
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svenska storstadsregfionerna för att skapa levande och attraktfiva städer och 

samtfidfigt möta de stora utmanfingarna med trängsel, mfiljöproblem och at-

traktfiva lfivsmfiljöer. Här ffinns mycket att lära från proaktfiva städer utanför 

den  svenska  kontexten  där flernfivåstyrnfing av  sådana  värdenätverk  eller 

tjänsteekosystem  är  en  extra  utmanfing.  Det  är  finte  styrffilosoffin command 

and control som gäller för att stödja ett nytt framväxande affärs- och sam-

verkanslandskap,  vfilket  framgår  av  förelfiggande  studfie.  Det  handlar  finte 

mfinst om polfitfiskt mod. Det behövs också tfillfit för att hålla fihop en stads-

regfion. 

 

Kapfitel 3 

I  kapfitel  3  har  vfi  undersökt  transformatfiva  processer  fi  en  svensk  kontext 

där tjänstefinnovatfion, prfiorfiterad framkomlfighet och flerpartssamverkan är 

möjlfiggörare.  Kapfitlet  var  ursprunglfigen  tänkt  som  kapfitel  6  och  skulle 

komma  efter  undersöknfingen  av  de  tre  storstadsregfionerna.  Fokus  skulle 

lfigga på X2ABs finfitfiatfiv att stödja utvecklfingsprocesser för att finföra BRT-

finspfirerade lösnfingar för Sverfige. Men under studfiens gång har kapfitlet fått 

en  mer  framträdande  roll.  Kapfitlet  tecknar  en  bfild  av  ett  skeende  fi  svensk 

kollektfivtraffik  där  kollektfivtraffik  har  fått  en  allt  vfiktfigare  roll  som  måste 

förstås  fi  en  socfial,  etfisk  och  mfiljömässfig  kontext.  X2AB  som  utvecklfings-

kraft har upphört fi sfin gamla form fi och med fusfionen med Samtraffiken och 

behöver ffinna nya former finom sfina nya ramar. Det har därför känts extra 

angeläget att vara lfite av en hfistorfieskrfivare och lyfta fram X2ABs drfivkraft 

krfing  behovet  av  kapacfitetsstark  kollektfivtraffik  för  hållbara  städer. I  okto-

ber 2014 bjöd svensk kollektfivtraffik fin Bogotás förre borgmästare, Enrfique 

Peñalosa,  som  huvudtalare  tfill  Persontraffikdagarna.  Samme  person  är  se-

dan januarfi 2016 återfigen Bogotás borgmästare. Vfi deltog fi Persontraffikda-

garna och spelade fin hans föredrag, som sedan Bo-Jacob Enqvfist transkrfi-

berade  och  tfillförde  en  bearbetnfing  fi  valda  delar  tfill  kapfitel  3. Peñalosas 

budskap handlade om hur en väl utbyggd kollektfivtraffik kan främja håll-

barhet,  lfivskraft  och  motverka  segregatfion och  satte  därmed  BRT  fi ett 

större sammanhang. 

 

Det är finte bara storstadsregfionerna som behöver utvecklas. Sverfige har ett 

antal medelstora städer som behöver utvecklas. Helsfingborg var tfidfig med 

sfin stadsutvecklfingsvfisfion med finspfiratfion från Curfitfiba. Det saknades dock 

det  polfitfiska  modet  fi  det  läget  att  genomföra  planerna  fi  stadens  centrum, 

något  som  är  på  gång  nu.  Karlstad  är  en  annan  stad  som  har  långtgående 

planer på ett stadsutvecklfingsprojekt med kollektfivtraffik som transformatfiv 

kraft med hjälp av ett kapacfitetsstarkt BRT-stråk genom staden. Här plane-
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ras för en demoanläggnfing under förutsättnfing att det går att ffinna en sam-

verkan krfing ffinansfierfing av ett sådant stråk.   Karlstadsbuss resa kan besk-

rfivas utfifrån Traffikverkets fyrstegsprfincfip. Tfill skfillnad mot ett renodlat fin-

frastrukturprojekt kan fyrstegsprfincfipen fi fallet Karlstadsbuss följas som en 

tjänstefinnovatfionsprocess fi flera steg. 

 

En  ny  dfimensfion  som  har  tfillkommfit under  2015  är ett  nytt  finfitfiatfiv  från 

regerfingen;  stadsmfiljöavtal  med  fokus  på  hållbara  transporter  fi  städer. 

Stadsmfiljöavtalen och dess ffinansfierfing är en drfivkraft och katalysator som 

möjlfiggör  finförandet  av  kapacfitetsstarka  kollektfivtraffiklösnfingar  också  ut-

anför storstadsmfiljöerna. X2ABs BRT-finfitfiatfiv ffick en ännu större betydelse 

genom stadsmfiljöavtalen. 

 

Det som kapfitel 3 huvudsaklfigen har velat förmedla är en ökad finsfikt om att 

kollektfivtraffik kan ses som ett verktyg att bryta socfiala-, mfiljömässfiga- och 

mobfilfitetsutmanfingar.  Det  krävs  en  avancerad  produktfionslogfik  för att ut-

veckla kapacfitetsstarka kollektfivtraffiklösnfingar, men när allt är på plats fi ett 

samverkande system så kan kunden/resenären utnyttja systemet fi sfin egen 

värdeskapande process (co creatfion) utfifrån en kundorfienterad tjänstelogfik, 

förutsatt att mjuka värden ffinns på plats. Idag läggs allt för mycket pengar 

på  kollektfivtraffik  som  saknar  prfiorfitet  fi  gaturummet.  Statsmfiljöavtalet 

handlar  om  ganska  lfite  pengar  fi  sammanhanget, men det kan  vara  en  bra 

katalysator för att drfiva en mer genomtänkt, värderfingsdrfiven transforma-

tfiv process för att bygga hållbara och levande städer för männfiskor. 

 

Kapfitel 7 A och B 

I kapfitel 7A görs utblfickar tfill sju finternatfionella städer, fi avsfikt att lära av 

andra utanför en svensk kontext. Dessa är Frefiburg, Zürfich, London, Parfis, 

Sfingapore, Kapstaden och Buenos Afires. I början av sommaren 2015 fanns 

det  mesta  skrfivet  krfing  de  sju  finternatfionella  fallstudfierna  fi  form  av  rå-

manus.  Det finnebär att de finternatfionella fallstudfierna har hunnfit att findfi-

rekt påverka uppbygganden av studfierna av de tre svenska storstadsregfion-

erna.  Detta  gäller  finte  mfinst  uppmärksamhet  krfing  de  utmanfingar  som 

större  städer  har  att  hantera  vad  gäller  socfial  och  mfiljömässfig  hållbarhet 

och mobfilfitetsutmanfingar som rör alla fi samhället, finte bara de resursstarka 

grupperna.  De  finternatfionella  studfierna är  utvalda fi  relatfion  tfill  SAMOTs 

pågående  forsknfing  krfing  värdeskapande  regfionala  kollektfivtraffiknätverk. 

Varje fallstudfie har sfin egen hfistorfia om hur den kom på plats.  De finternat-

fionella  studfierna  som  återges  här är finte  lfika  omfattande  som  de  svenska 

fallstudfierna  av  tfids-  och  resursskäl.  I  mfin  tfidfigare  forsknfing  har  företrä-

348



Studfiens resultat krfing kollektfivtraffikens transformatfiva roll 

dare för SL (nuvarande SLL) uttryckt att de känt att Stockholm som regfion 

har  varfit  specfiell  fi  en  svensk  kontext,  p.g.a.  sfin  storlek  och  komplexfitet  fi 

förhållande tfill övrfiga städer/regfioner fi Sverfige. De finternatfionella studfier-

na ffinns med för att ge en kontextuell förståelse krfing de utmanfingar som 

ffinns fi städer som är större än någon av de svenska. De flesta av dessa fall-

studfier är storstadsregfioner som under lång tfid  har brottats med betydlfigt 

större  socfiala,  etfiska  och  mfiljömässfiga  utmanfingar  än  vad  som  gäller  för 

svenska förhållanden. 

 

Parallellt med förelfiggande studfie har vfi arbetat med ytterlfigare två fallstu-

dfier; Dublfin på Irland och Jakarta fi Indonesfien Vfi har finte gett prfiorfitet att 

färdfigställa dessa fallstudfier för att få fin dem här. Det har varfit vfiktfigare att 

hantera  helheten  och  att  få  fram  förelfiggande  studfie  under  våren  2016.  Vfi 

har dock lärt oss mycket även av de pågående fallstudfierna. I Dublfin hand-

lar det om ambfitfiösa planer på ett proaktfivt reformarbete vad gäller traffik-

strategfi och om att ge prfiorfitet tfill kollektfivtraffik. Vfi ser där en kraftfig avre-

glerfing som finte möts med tfillräcklfigt stark omreglerfing, vfilket har resulte-

rat fi omfattande trängselproblematfik och mfisstro mellan offentlfiga och prfi-

vata aktörer. En kraftfig ffinansfiell recessfion har dessutom hfindrat genomfö-

randet  av  planerade  finfrastrukturfinvesterfingar.  Jakarta  har  som  megastad 

att hantera en kraftfig befolknfingstfillväxt, snabbt ökande urbanfiserfing, ”tra-

ffikfinfarkt”,  dålfig  efterlevnad  av  gällande  lagar  och  förordnfingar  finom  tra-

ffikområdet, växande mfiljöproblem och stora socfioekonomfiska utmanfingar. 

 

Kapfitel 7 har på grund av sfitt omfång delats upp fi två delar, där 7A presen-

terar varje fallstudfie var för sfig och 7B redogör för varje fallstudfie med hjälp 

av en för ändamålet framtagen sammanfattande analys- och tolknfingsram, 

som ska underlätta jämförelsen mellan de finternatfionella fallstudfierna. 

 

Frefiburg, Tyskland fanns med redan som ett eget kapfitel fi Enqufist och 

Johnson, 2013. Jag var på plats fi Frefiburg 2008. Tfillsammans med Mfikael 

Johnson och professor Hefiko Gebauer, verksam vfid Swfiss Federal Instfitute 

of Aquatfic Scfience and Technology fi Zürfich besökte jag också Frefiburg un-

der 2011. Frefiburg framhålls ofta som det goda exemplet finom kollektfivtra-

ffik  och  betraktas  som  Tysklands  mfiljöhuvudstad.  Frefiburgs  utvecklfing  är 

värderfingsdrfiven  och  den  posfitfiva  utvecklfingen  har  skett  organfiskt under 

flera  decennfier.  Det  är  staden  Frefiburg  som  har  varfit  föregångaren, men 

efter hand har även regfiontraffiken följt samma utvecklfing mot ett samman-

hängande stadsregfionalt system. De två starkaste drfivkrafterna fi värdenät-

verket rör mfiljön och regfional utvecklfing. Dessa två krafter står finte fi mot-

sats  tfill  varandra,  snarare  förstärker  de  varandra. Den  mfiljömedvetenhet 
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som ffinns fi regfionen Frefiburg har tagfit sfig uttryck fi en prfiorfiterfing av kol-

lektfivtraffik  för  mfiljöns  skull.  Det  är  männfiskors  behov  av  rörlfighet  och en 

levande  stadsmfiljö  som  har varfit  utgångspunkt  för  utvecklfingen  av  staden 

och  regfionen.  Frefiburg  fintroducerade  tfidfigt  ett  mobfilfity  management-

koncept  för  staden,  där det  statuerades  att  transportfinfrastrukturen  skulle 

vara  gynnsam  såväl  för  männfiskorna  som  för  mfiljön.  Den  transformatfiva 

drfivkraften  fi  detta  mobfilfity  management-tänkande  har  varfit  vägledande. 

Utvecklfingen  har  varfit  finkrementell,  men  finte  utan  krfitfiska  händelser  där 

barrfiärer mellan polfitfiken, närfingslfivet och medborgarna har kunnat brytas 

på ett finnovatfivt sätt. Frefiburg är en föregångare vad gäller samverkan mel-

lan gång-, cykel- och kollektfivtraffik för en levande mfiljö för männfiskor. 

 

Zürfich,  Schwefiz  fanns  med  som  ett  eget  kapfitel  redan  fi  Enqufist  och 

Johnson,  2013.  Jag  var  på  plats  fi  Zürfich  2008.  Under  perfioden  mellan 

2009–2012  samverkade  jag  och  Mfikael  Johnson  med  professor  Hefiko 

Gebauer, som är verksam vfid Swfiss Federal Instfitute of Aquatfic Scfience and 

Technology fi Zürfich. I Zürfichregfionen har fokus fi synen på kollektfivtraffik-

nätverket  förskjutfits  från  produktfionslogfik  tfill  en  alltmer  framträdande 

tjänste-/servficelogfik.  Det  medför  posfitfiva  effekter  för  genererfing  av  värde 

för kunden och samhällsnytta för en hållbar stadsregfion. Det finnebär däre-

mot finte att produktfionslogfiken kan hoppas över, tvärtom är den en grund-

läggande förutsättnfing som lfigger fi botten. Zürfich ffinns med bland de stä-

der som lfigger högst upp på lfistan fi mätnfingar av lfivsmfiljö/lfivskvalfitet. Kol-

lektfivtraffiken är en aktfiv komponent fi den utvecklfingen. Regfionen var tfidfig 

med  att  organfisera  ett  kollektfivtraffiknätverk  för  hela  kantonen.  De  mfiljö-

mässfiga  utmanfingarna  drfivs  finte  som  en  enskfild  utmanfing  utan  är  fihop-

kopplade med de socfiala och de mobfilfitetsdrfivna utmanfingarna. Kollektfiv-

traffik  har  prfiorfitet  fi  förhållande  tfill  bfilen,  finte  genom  olfika  restrfiktfioner, 

utan  genom  en  successfiv  utbyggnad  av  ett  fintegrerat  kollektfivtraffiksystem 

för  att  skapa  en  hållbar  stadsregfion.  Den  här  typen  av  paradfigmskfifte  för 

kollektfivtraffiken är bara möjlfig om det ffinns en klar strategfi, stark motfivat-

fion, tydlfigt uppdrag och en ffinansfierfing. Det skapar förutsättnfingar för att 

fintegrera olfika typer av resurser, transportoperatörer och tfilläggstjänsteför-

sörjare  tfill  ett  sammanhållande  värdenätverk,  där  kunder/resenärer  ges 

utrymme att vara en aktfiv resurs fi värdeskapandet. 

 

London,  England  har  ett  väl  utbyggt  transportsystem.  Jag,  tfillsammans 

med två andra forskare från SAMOT, besökte London fi mars 2014. Vfi stu-

derade  traffiksystemet  på  plats,  besökte  transportforskaren  professor  Peter 

Whfite vfid Westmfinster Unfiversfity och gjorde ett studfiebesök på huvudkon-

toret för TfL (Transport for London), samt besökte en bussoperatör vfid en 
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av Londons bussdepåer. Allt för att lära mer krfing uppbyggnaden av kollek-

tfivtraffiken, kontraktsstyrnfingen och olfika parters affärsmodeller.  

 

Den  stora  utmanfingen  för  London  är  befolknfingstfillväxten,  vfilket  ställer 

stora krav på kollektfivtraffiksystemet. Borgmästarens strategfi bygger på att 

möta de socfiala utmanfingarna. Strategfin ska finkludera alla londonbor oav-

sett socfioekonomfisk tfillhörfighet. Den ska stödja ekonomfisk utvecklfing och 

befolknfingstfillväxt;  medverka  tfill  lfivskvalfitén  för  alla  londonbor;  förbättra 

trygghet  och  säkerhet  för  alla  londonbor;  förbättra  transportmöjlfigheterna 

för alla londonbor. Transportsektorns negatfiva klfimatpåverkan ska mfinskas 

för  att  förbättra  dess  flexfibfilfitet  krfing  mfiljö  och  hållbarhet.  Londonbornas 

framtfida  välfärd  är  beroende  av  ett  transportsystem  som  kan  stödja  den 

stora  befolknfingstfillväxten.  Befolknfingen  beräknades  öka  med  en  mfiljon 

männfiskor  finom  tfio  år  från  2011.  Utmanfingen  med  befolknfingstfillväxten 

har mötts med det största finvesterfingsprogrammet för kollektfivtraffik sedan 

1930.  Bussystemet  och  tunnelbanesystemet  lever  delvfis  parallella  lfiv. I  lå-

gfinkomstområdena åker resenärerna fortfarande längre sträckor med buss, 

fistället för att åka tfill en bytespunkt för att byta traffikslag. Det framgångs-

rfika genomförandet av 2012 års olympfiska och paralympfiska spel har snab-

bat  på  utbyggnaden  av  hela  kollektfivtraffiknätverket  fi  stadsregfionen.  Lon-

don har ett lägre bfilägande per hushåll än andra delar av Storbrfitannfien och 

det  förhållandet  kan  tfillskrfivas  att  kollektfivtraffiken  är  så  väl  utbyggd  och 

pålfitlfig. 

 

Parfis, Frankrfike är en megastad med stora utmanfingar, men med stora 

ambfitfioner  att  utveckla  ett  sammanhållet  transportsystem.  X2ABs  styrelse 

anordnade en studfieresa tfill Parfis och Rouen fi Frankrfike den 6-7 november 

2014.  Utöver  lednfingen  och  styrelsen  för  X2AB  deltog  representanter  för 

Traffikverket,  en  forskare  från  K2  och  jag  själv  fi  egenskap  av  forskare  från 

SAMOT. Stenerfik Rfingqvfist organfiserade resan. I samband med denna stu-

dfieresa besökte Stenerfik Rfingqvfist och jag huvudmannen för kollektfivtraffi-

ken fi Storparfis; Stfif. Även detta besök organfiserades av Stenerfik Rfingqvfist. 

De presentatfioner som gjordes av medarbetare på Stfif gav finblfick fi det om-

fattande reform- och fimplementerfingsarbete som har gjorts och fortfarande 

görs fi Parfis, såväl fi centrum som fi hela regfionen. Vfi ffick även tfillgång tfill en 

omfattande  dokumentatfion  på  engelska.  Besök  gjordes  också  vfid  den  ny-

öppnade  BRT-lfinjen  fi  södra  Parfis.  Det  är  en  fintressant  lösnfing  där  BRT 

bfinder samman nya bostadsområden, ett nytt unfiversfitet och offentlfiga fin-

stfitutfioner fi ett regfionalt centra. BRT-stråket startar vfid en tunnelbanestat-

fion som ger access tfill hela Parfis transportsystem och snabbt kan föra rese-

nären tfill Parfis centrum. 
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Parfis,  Île-de-France-regfionen,  är  en  regfion  med  11,8  mfiljoner  finnevånare 

och med en stor finpendlfing tfill centrum. Regfionen har en stor mängd besö-

kare  utfifrån  på  grund  av  att  det  är  en  av  världens  stora  turfist-  och  evene-

mangstäder. Detta ställer extra stora krav på kollektfivtraffiksystemet och en 

utbyggnad fi takt med utvecklfingen. Utmanfingen är att arbeta för en bättre 

sammanhållen regfion genom att hantera socfiala, mfiljömässfiga och mobfilfi-

tetsrelaterade ojämlfikheter fi regfionen. Det handlar också om att återta Pa-

rfis  attraktfivfitet  som  världsstad,  samtfidfigt  som  man  stödjer  det  ekologfiska 

samtalet och den socfiala ekonomfin. Det ffinns en mobfilfitetshållbarhetsplan 

som ska säkerställa en hållbar mfiljö, vfilken omfattar alla traffikslag finklusfive 

gång och cykel. Plans de déplacements urbafin, PDU (en föregångare tfill EUs 

SUMP,  Sustafinable  Urban  Mobfilfity  Plan)  ska  säkerställa  att  det  ffinns  en 

hållbar balans mellan behovet av mobfilfitet, bevarande av mfiljön och en sta-

bfil ffinansfierfing. 

 

Sfingapore är en stadsstat. Landet är helt urbanfiserat och det ffinns mycket 

lfite  kvar  av  de  ursprunglfiga  naturområdena.  Professor  Bo  Edvardsson  var 

under  några  år  gästprofessor  vfid  Natfional  Unfiversfity  of  Sfingapore  (NUS). 

Jag  besökte  Sfingapore  tfillsammans  med  honom  fi  maj  2012.  Vfi  besökte 

Sfingapores  traffikhuvudmannaorganfisatfion  LTA,  tfillsammans  med  en  fors-

kare  från  NUS,  och  ffick  ta  del  av  Sfingapores  omfattande  reform-  och  fim-

plementerfingsarbete.  LTA  jobbade  då  med Land  Transport  Master  Plan 

2008 – A People-Centred Land Transport System. En ny uppdaterad plan 

togs fram 2013. 

 

Sfingapore har runt 5,5 mfiljoner finnevånare. Sfingapore har mycket specfiella 

förutsättnfingar  för  att  bedrfiva  kollektfivtraffik.  Det  är  en  av  få  globala  stor-

stadsregfioner som har utvecklat ett sammanhängande kollektfivtraffiksystem 

som drfivs utan större subventfioner från samhället och som samtfidfigt har en 

mycket  strfikt  reglerfing  avseende  markanvändnfing.  Sfingapore  har  sedan 

länge  haft  en  långsfiktfig  polficyplanerfing,  med  en  dualfistfisk  utgångspunkt 

med en begränsad öknfing av bfilanvändandet (reglerat genom Vehficle Quata 

System  och  vägtullar)  parallellt  med Low  Carbon  Cfity  Plannfing som  ger 

prfiorfitet  tfill  cykel,  gång  och  kollektfivtraffik.  Sfingapore  har  varfit  specfiellt 

framgångsrfik vad gäller sfitt MRT-system (Mass Rapfid Transfit). Sfingapores 

Land Transport Authorfity (LTA) har påbörjat ett omfattande utvecklfingsar-

bete för att skapa en ökad prfiorfitet för traffikslaget buss och få tfill stånd en 

bättre  fintegratfion  med  MRT-systemet  finom  ramen  för A  People-Centred 

Land Transport System. Uppdraget är att utveckla och förbättra ett trans-

portsystem som utgår från männfiskans behov. Ambfitfionen för framtfiden är 
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att alla ska kunna nå fler destfinatfioner, snabbare, med bättre komfort, såväl 

med tåg, buss, cykel som finbyggda gångstråk. Arbetet skall stegvfis förbättra 

kvalfiteten  på  transportservficen  och  även  stödja  de  nya  möjlfigheter  som 

uppstår med bfilpooler. 

 

Kapstaden, Sydafrfika lfigger fi den sydvästra delen av Sydafrfika, vfid At-

lantkusten.  Staden  har  4,2  mfiljoner  finnevånare.  I  november  2011  besökte 

Samuel  Petros  Sebhatu  och  jag  själv  Kapstaden  och  gjorde  en  förstudfie 

krfing  BRT-systemets  funktfion.  Vfi  genomförde  ett  antal  fintervjuer  för  att 

skapa en förförståelse. Samuel återvände tfill Kapstaden fi oktober 2012 för 

att  utföra  en  mer  omfattande  studfie.  Han  sammanställde  ett  första  utkast 

på engelska hösten 2014. Bo-Jacob Enqvfist har därefter skrfivfit en utvfidgad 

svensk versfion som jag också varfit med och bearbetat där mer av styrnfings- 

och  polficyutvecklfingen  har  finkluderats,  lfiksom  utvecklfingen  av  stadsrum-

met  med  gång-  och  cykelstråk,  samt  ett  avsnfitt  om  de  socfiala  och  mfiljö-

mässfiga  utmanfingarna  fi  staden.  Det  ffinns  många  socfiala  utmanfingar. 

Aparthefidsystemet  avskaffades  1994  och  verklfig  demokratfi  finfördes.  Sta-

dens utmanfingar är tfill vfiss del samma nu som då gällande hanterfing av hög 

arbetslöshet, fattfigdomsbekämpnfing och hanterfing av olaglfig utbrednfing av 

staden (som har medfört att staden har vuxfit fi yta snarare än fi täthet). Ut-

brednfingen  av  staden  har  också  finneburfit  ökade  mfiljöproblem  genom 

ökade  utsläpp.  Det  ffinns  även  en  stor  utmanfing  vad  gäller  mobfilfitet,  som 

orsakas av brfistande finfrastruktur. Få storstadsregfioner fi världen uppvfisar 

en  lfika  tydlfigt  uttalad  kopplfing  mellan  att  satsa  på  ett  finkluderande,  tfill-

gänglfigt  kollektfivtraffiksystem  (finklusfive  dess  finfrastruktur)  och  fattfig-

domsbekämpnfing. Satsnfingar på ett effektfivare och mer tfillgänglfigt kollek-

tfivtraffiksystem  är  fintegrerat  fi  stadens  masterplan,  IDP  (Integrated  Deve-

lopment  Plan). För  att  lyckas  med  att  använda  kollektfivtraffik  som  trans-

formatfiv kraft fi Kapstaden har fenomenet mfinfibus taxfis (paratransfit trans-

port  system)  varfit  en  stor  utmanfing  för  att  blfi  en  del  av  lösnfingen,  för  att 

finte det ska uppstå kontraproduktfiva effekter. 

 

Utmanfingarna  för  Kapstaden  är  enorma.  Stadens  IRT-system  (fintegrated 

rapfid transfit) som går under benämnfingen MyCfiTfi-bussar etablerades tfidfi-

gare  endast  fi  mer  välbärgade  områden.  MyCfiTfis  traffikservfice  har  sedan 

successfivt byggts ut. Implementerfingens första fas har betraktats som star-

ten  för  att  fintroducera  IRT  (fintegrated  rapfid  transfit)  och  för  att  testa  nya 

metoder, ny teknologfi och finnovatfiva affärsupplägg. Förhandlfingsprocessen 

med branschen för mfinfibustaxfi har varfit mfinst sagt utmanande och har ta-

gfit  fem  år  fi  anspråk  under  fas  1.  Det  ffinns  nu  en  modell  för  rollfördelnfing 

och  en  ny  affärsmodell  och  -kultur  för  mfinfibustaxfi.  Två  regfionala  företag 
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har etablerats. Den utvecklade metoden tfillämpas nu fi fem andra regfionala 

mfinfibustaxfiområden. 

 

Buenos  Aeros,  Argentfina  Under  hösten  2013  och  våren  2014  gjorde 

professor Jaquelfine Pels och två av hennes assfistenter en etnograffisk studfie 

för SAMOTs räknfing av finförandet av tre BRT-lfinjer fi Buenos Afires. Jaquel-

fine Pels är chef och forsknfingsledare för Thfink Tank of Inclusfive Busfiness-

es, Busfiness School of the Unfiversfity Torcuato Dfi Tella fi Buenos Afires.  De 

lokala forskarnas arbete gav en god grund för oss finför en mer omfattande 

fallstudfie.  Samuel  Petros  Sebhatu  sammanställde  ett  första  utkast  på  eng-

elska under hösten 2014. Bo-Jacob Enqvfist skrev en utvfidgad svensk vers-

fion, där mer av styrnfings- och polficy-utvecklfing hade tagfits med, lfiksom ett 

avsnfitt om utvecklfingen av stadsrummet med gång och cykel, samt de socfi-

ala och mfiljömässfiga utmanfingarna fi staden. Vfid tfiden för den nya versfion-

en hade det tfillkommfit ytterlfigare fyra BRT-lfinjer, totalt fanns sju lfinjer.  

 

The Metropolfitan Area of Buenos Afires (MABA) består dels av själva staden 

Buenos Afires och dels av det som kallas the Greater Buenos Afires, med en 

befolknfing  på  12,8  mfiljoner  finvånare.  Den  senare  är  det  största  urbana 

stadsmfiljön fi landet och den näst största fi Sydamerfika. Själva staden Bue-

nos Afires har en befolknfing på 2,9 mfiljoner personer. Staden har sfitt egna 

verkställande-, lagstfiftande-  och  legala  styre,  lfiksom  en  egen  polfismyndfig-

het. Buenos Afires kvalar fin bland de städer med allra högst lfivskvalfité fi La-

tfinamerfika.  Inkomsten  per  capfita  är  den  tredje  högsta  fi  regfionen.  De  sen-

aste  tfio  åren  har  Buenos  Afires  genomgått  en  mobfilfitetsrevolutfion,  med 

stora finvesterfingar fi kollektfivtraffik, gång- och cykelfinfrastruktur. Två hand-

lfingskraftfiga program har radfikalt ändrat funktfionen och atmosfären fi sta-

dens  finre  delar  och  effekterna  sprfider  sfig  längre  och  längre  ut  fi  regfionen. 

Det offentlfiga bussystemet drfivs av prfivata operatörer. Sedan 2003 är mer-

parten  av  stadens  samhällsservfice,  finklusfive  tunnelbana,  tåg,  bussar  och 

taxfibfilar avreglerad och delffinansfieras med statlfiga subventfioner. Borgmäs-

tare Maurficfio Macrfi har under sfin borgmästarperfiod satsat stort på mobfilfi-

tet  och  transformerfing  mot  en  mer  gång-  och  cykelvänlfig  stadskärna.  Nu 

ska  transformerfingen  fortsätta  ut  fi  angränsande  områden.  Buenos  Afires 

tfilldelades The 2014 Sustafinable Transport Award för de radfikala föränd-

rfingar som åstadkommfits med ökad mobfilfitet på de största avenyerna med 

BRT-systemet, ett massfivt främjande av cykelanvändandet och uppbyggna-

den  av  nätverket  av  cykelleder,  samt  transformerfingen  med  gågator  fi  sta-

dens centrum. 
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Kapfitel 4, 5 och 6 

De  tre  kapfitel  som  behandlar  Sverfiges  tre  storstadsregfioner  är  uppbyggda 

på samma sätt. Vår metod bygger på ett stort antal fintervjuer av nyckelföre-

trädare för regfionen, staden och Traffikverket som genomförts vfid olfika tfid-

punkter.  Den  bygger  också  på  närläsnfing  av  planer  och  handlfingsprogram 

krfing pågående transformerfingsprocesser, samt en omläsnfing av de nu gäl-

lande traffikförsörjnfingsprogrammen. 

 

Utfifrån  den  fragmenterade  bfild  som  kommfit  fram  fi  fintervjuer  och  närläs-

nfingar har ytterlfigare kartläggnfingar skett genom nya dokumentstudfier och 

kartläggnfingar  av  pågående  samverkansprocesser.  Med  den  nya  lagstfift-

nfingen  har  de  nya  regfionala  kollektfivtraffikmyndfigheterna  fått  en  central 

roll för utvecklfing och styrnfing av kollektfivtraffiksystemen fi respektfive reg-

fion2,  men  samtfidfigt  har  Stockholms  stad,  Göteborgs  stad  och  Malmö  stad 

stora egna resurser för att utveckla staden. Varje stad har kommfit med en 

egen plan krfing traffik och mobfilfitet: Stockholm har en framkomlfighetsstra-

tegfi,  Göteborg  har  en  traffikstrategfi  och  Malmö  en  traffik-  och  mobfilfitets-

plan.  Traffikverket  har  också  en  regfional  närvaro  både  som  finfrastruktur-

byggare  och  fi  sfin  nya  roll  som  samhällsutvecklare.  Det  är  således  tre  fin-

stfitutfionella aktörer med tre olfika governance-strukturer som ska samverka 

för att hantera de utmanfingar som ffinns fi respektfive regfion. Kapfitel 4, 5 och 

6  undersöker  utmanfingar,  planer  och  åtgärdsprogram  utfifrån  de  olfika  rol-

lerna. 

 

Kapfitel  4,  Stockholm:  Transformatfiv  förändrfing  av  storstadsregfionen 

Stockholm – en nulägesbfild av kollektfivtraffikens roll fi processen. 

 

Utbyggnaden  av  kollektfivtraffiken  fi  närtfid  håller  finte  jämna  steg  med  be-

folknfingsutvecklfingen  fi  regfionen.  Infrastrukturfinvesterfingar  fi  kollektfivtra-

ffik och bostäder präglar hela planarbetet för regfionen och Stockholms stad. 

I samband med att Cfitytunneln tas fi bruk 2017 sker en kapacfitetsuppgång fi 

den spårbundna traffiken. Tunnelbanan har, genom det regfionala traffikför-

sörjnfingsprogrammet  från  2012,  fått  allt  större  domfinans  fi  traffiksystemet 

och  ses  som  den  mest  hållbara  lösnfingen  på  dagens  kapacfitetsproblem. 

Tunnelbanans  utbyggnad  bfidrar  tfill  att  lösa  bostadsbrfisten  fi  regfionen,  ge-

nom att nya bostadsområden kan byggas fi nära anslutnfing tfill nya tunnel-

banestatfioner. Tunnelbaneutbyggnaden kommer dock finte att få full effekt 

finom den närmaste tfioårsperfioden. Den bfidrar heller finte en sammankopp-
                                                

2 Se Enqufist och Johnson, 2013 
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lfing  av  regfionala  centra.  För  det  krävs  andra  kollektfivtraffiklösnfingar. 

Stockholms  Handelskammares  finspel  krfing  Stockholmsregfionens  utma-

nfingar  uttrycker  en  krfitfik  från  närfingslfivet  att  det  polfitfiska  reformarbetet 

släpar efter. Infrastrukturutbyggnad och bostadsbyggande matchar finte den 

växande  befolknfingen.  Spårvägslösnfingar,  som  var  vfiktfig  fi  traffikförsörj-

nfingsprogrammet 2012, har nu tonats ner. I samspelet mellan Stockholms 

stad,  SLL  och  Traffikverket  ffinns  fortfarande  en  sorts  motsättnfing,  eller 

spännfingsfält,  mellan  att  bygga  stad  kontra  att  bygga  kollektfivtraffik.  Alla 

parter är överens om att cykel och gång fi samverkan med kollektfivtraffik är 

medlet för att bygga en attraktfiv och hållbar urban mfiljö. Men det ffinns mer 

att  göra.  Det  ffinns  en  utmanfing  fi  att  hfitta  ännu  bättre  samverkansformer 

för  att  ta  tfillvara  de  samlade  resurserna  som  SLL,  Traffikverket  och  Stock-

holms  stad  och  övrfiga  kommuner  förfogar  över  tfillsammans.  Det  är  också 

en utmanfing att komma överens om vfilken stad och regfion man ska bygga. 

 

Det  vfisfionsarbete  som  bedrfivfits  av  regfionen  (RUFs  2010)  och  Stockholms 

stad (Vfisfion 2030 och Promenadstaden, Översfiktsplan) är vfisfionsdokument 

som är värderfingsdrfivna. I det regfionala kollektfivtraffikprogrammet framgår 

vfikten av att bygga ut kollektfivtraffiken fi regfionen, men programmet speglar 

finte  de  mera  värderfingsstyrda  drfivkrafterna. Skfillnadernas  Stockholm  och 

Stockholms stads tfillsättande av Kommfissfionen för ett hållbart Stockholm, 

2015  pekar  på  att  socfial  hållbarhet  blfir  allt  vfiktfigare.  Framkomlfighetsfrå-

gorna  har  prfiorfitet.  Det  framgår  av  utvecklfing  av  stomnätsplanen  för  cen-

trala delen av Stockholmsregfionen och stomnätsplanen för Stockholms län 

utanför  finnerstaden,  lfiksom  av  de  påföljande  arbetena  med  åtgärdsvals-

analyser fi samverkan mellan SLL, Stockholms stad, övrfiga kommuner fi lä-

net  och  Traffikverket.  Här  ställs  rollfördelnfingen  mellan  parterna  på  sfin 

spets.  Frågor  krfing  prfiorfitet  fi  vägnätet  är  svårare  än  frågor  krfing  prfiorfite-

rfing av spårbunden traffik. Detsamma gäller behovet av att bygga fihop reg-

fionala  centra  med  tvärförbfindelser.  Det  har  funnfits  ett  antal  BRT-

utrednfingar  för  Stockholmsregfionen  som  finte  har  kommfit  vfidare.  Redan 

RUFS 2010 pekar ut åtta regfionala stadscentra. Även det framtagna hand-

lfingsprogrammet Regfionala Stadskärnor pekar på behovet av tvärförbfindel-

ser. Spårväg syd är ett programförslag som processas just nu. Den finnehål-

ler  för  första  gången  en  socfial  konsekvensbeskrfivnfing  som  en  del  av  be-

slutsunderlaget,  men  där  föreskrfivs  en  spårvägslösnfing.  De  förslag  som 

kommfit  från  närfingslfivets  aktörer  genom  Stockholmsbågen  och  BRT  fi 

Stockholmsregfionen  är  vfiktfiga  finspel  som  förespråkar  ett  mer  kapacfitets-

starkt bussystem tfill en lägre kostnad än spårbundna lösnfingar. 
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Stockholmaren kan sägas vara tunnelbaneffixerad och använder tunnelbana 

även  för  kortare  sträckor.  Men  exemplen  Vfisfion  Järva  2030  och  Rfinke-

bystråket vfisar att tfillgång tfill tunnelbana finte per automatfik skapar socfioe-

konomfiskt starka områden. Här vfisas en problembfild, men också en möjlfig 

väg att skapa en bättre fintegratfion mellan stadens och regfionens olfika delar, 

lfiksom en möjlfighet att skapa en mer komplett stadsmfiljö byggd för männfi-

skor fi respektfive centra.  

 

Med ett mer fintegrerat synsätt på socfiala, mfiljömässfiga och mobfilfitetsrela-

terade  utmanfingar  fi  komplexa  urbana  mfiljöer  har  tjänstefinnovatfion  en  gfi-

ven plats. Dagens komplexa urbana mfiljöer kräver en tydlfigt utmanfingsdrfi-

ven tjänstefinnovatfion, som drfivs utfifrån en tjänstelogfik för värdeskapande 

för  männfiskor  och  ökad  hållbarhet  fi  samhället.  Det  nya  synsättet  behövs, 

finte bara för att bygga ut kapacfiteten på 10–20 års sfikt. Det måste även tfill-

lämpas på framkomlfighetsproblem och på mfiljömässfig och socfial hållbarhet 

även fi närtfid. 

 

Kapfitel 5 Göteborg: Transformatfiv förändrfing av storstadsregfionen Gö-

teborg – en nulägesbfild av kollektfivtraffikens roll fi processen. 

 

Det traffikförsörjnfingsprogram som VGR antog 2012 speglar en ambfitfions-

höjnfing vad gäller att öka kollektfivtraffikens marknadsandel gentemot bfilen. 

För att kunna öka kollektfivtraffikens konkurrenskraft gentemot bfilen behövs 

ett ökat utbud av spårbunden traffik. Det är fi detta sammanhang som Mål-

bfild Tåg 2035 ska ses. Målbfilden håller på att uppgraderas som en följd av 

funktfionsutrednfingen fi Sverfigeförhandlfingen och som en följd av ett fidentfi-

ffierat behov av att öppna upp fler tågstatfioner (pågatågsmodellen). Genom-

förandet av Västsvenska paketet och byggstarten av Västlänken kommer att 

skapa nya förutsättnfingar för ökad spårkapacfitet fi Göteborg, men det lfigger 

ännu  långt  fram  fi  tfiden.  Det  samma  gäller  byggandet  av  RegfionCfity  (med 

Jernhusen som huvudman). Dessa två projekt kommer att få stor effekt när 

de väl är genomförda. Det lfigger dock en stor utmanfing fi att hantera stora 

finfrastrukturfinvesterfingar och samtfidfigt genomföra Göteborgs stads vfisfion 

Grön  strategfi  för  en  tät  och  grön  stad,  Strategfi  för  utbyggnadsplanerfing, 

Traffikstrategfi för en nära storstad och Vfisfion Älvstaden. Vfisfioner och stra-

tegfier som tfillsammans med översfiktsplanen ska ge väglednfing för att Gö-

teborg ska fortsätta att utvecklas tfill en nära storstad. Samverkansformerna 

mellan Göteborgs stad, VGR och Traffikverket är väl utvecklade på tjänste-

mannanfivå, som en följd av K2020. Det gäller även samverkan på den polfi-

tfiska nfivån. Det är tack vare detta som Västsvenska paketet kom på plats så 

snabbt.  Det  som  däremot  finte  har  hunnfits  med  fi  denna  snabba  process  är 
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medborgardfialog, vfilket bland annat kom tfill uttryck som brfist på förståelse 

av trängselskatt. 

 

Den höga ambfitfionen att utveckla Göteborg tfill en nära storstad som motor 

fi  en  större  arbetsmarknadsregfion kommer  att  kräva  ännu  närmre  samver-

kan mellan Göteborgs stad, VGR och Traffikverket.  Men det räcker finte med 

bara  finfrastrukturfinvesterfingar.  Traffikstrategfin  för  Göteborgs  stad  är  mer 

vfiljestyrd än prognosstyrd. Den är väl finbäddad fi en socfial och mfiljömässfig 

kontext  med  socfiala,  mfiljömässfiga  och  mobfilfitetsrelaterade  utmanfingar. 

Göteborgs  stads  stadsarkfitekt  talar  om model  change.  Det  handlar  också 

om  att  motverka  att  Göteborg  blfir  en  delad  stad.  Socfial  hållbarhet  får  nu 

större uppmärksamhet och en perspektfivförskjutnfing håller på att ske, bort 

från ensfidfigt fokus på ekonomfisk tfillväxt. Det ffinns såväl fysfiska som socfio-

ekonomfiska barrfiärer som måste brytas för att motverka denna delnfing av 

staden.  Vfid  utbyggnad  och  förändrfing  av  staden  ges  kollektfivtraffik,  cykel 

och gång större prfiorfitet för att bryta det hfistorfiska mönstret Göteborg som 

bfilstad. Vfisfion Älvstaden är vfiljestyrd och värderfingsdrfiven och får ses som 

ett proaktfivt verktyg och en modell för att bygga en tät och grön stad, drfiven 

av en god lfivsmfiljö och hållbarhet för männfiskor och samhälle. 

 

Ett hållbart resande är mer än kollektfivtraffik. Arbetet med Målbfild för Gö-

teborg,  Mölndal,  Partfille  2035  har  ett  mer  systematfiskt  arbete  såväl  från 

VGR  som  från  stadens  sfida  krfing  medborgardfialog.  Målbfild  Göteborg, 

Mölndal, Partfille 2035 har utmanfingen att ge prfiorfitet åt kollektfivtraffik som 

kan  hantera  större  volymer,  men  samtfidfigt  får  finte  en  ökad  kollektfivtraffik 

skapa  nya  socfiala  och  fysfiska  barrfiärer.  ElfictrfiCfity  är  en  möjlfiggörare  för 

morgondagens fordon men det behövs även mer kapacfitetsstarka lösnfingar. 

Att  bygga  en  nära  storstad  handlar  om  hållbart  resande  där  männfiskans 

mobfilfitet  får  prfiorfitet.  Tjänstefinnovatfion  handlar  finte  bara  om  teknfik.  Det 

handlar fi än högre grad om att tänka annorlunda och vara fi framkant med 

att kombfinera mänsklfig kunskap med ny teknfik och använda beffintlfig tek-

nfik på nytt sätt. Verklfig förändrfingskraft kommer att uppstå när socfial och 

mfiljömässfig hållbarhet används som möjlfiggörare för att skapa nya affärs-

modeller och nya samverkansformer. 

 

Kapfitel 6 Malmö: Transformatfiv förändrfing av storstadsregfionen Malmö 

– en nulägesbfild av kollektfivtraffikens roll fi processen. 

 

Ett övergrfipande mål är att Malmö främst ska växa finåt. Staden kan därmed 

få  en  rumslfig  organfisatfion  som  främjar  möten  mellan  männfiskor,  som  bfi-

drar  tfill  att  mfinska  mfiljöbelastnfingen  och  som  ökar  stadens  attraktfivfitet. 
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Malmö stads Traffik- och mobfilfitetsplan 2015, som är kopplad tfill översfikts-

planen,  talar  om  männfiskan  som  en  grundläggande  del  av  traffiksystemet. 

Planen  är  finte  heller  avgränsad  tfill  att  vara  en  traffikplan  utan  är  också  en 

mobfilfitetsplan.  En  plan  med  strategfier  för  hållbar  stadsutvecklfing  finom 

Malmö stad där ett helhetsgrepp tas avseende traffiken och mobfilfiteten och 

som tydlfiggör hur detta ska bfidra tfill stadens attraktfivfitet och skapa ett mer 

mfiljömässfigt,  ekonomfiskt  och  socfialt  hållbart  Malmö.  Arbetet  motsvarar 

den metod som används fi Europa för att utveckla Sustafinable Urban Mobfi-

lfity Plans (SUMP). Det placerar Malmö fi nfivå med progressfiva städer ute fi 

Europa. 

 

Malmö är en vfiktfig knutpunkt för hela Skåne. Malmö stad drar nytta av den 

regfionala  strukturen  och  de  regfionala  finfrastrukturfinvesterfingar  som  har 

gjorts tfidfigare, såsom Öresundsbron och Cfitytunneln och kan bygga vfidare 

på  dessa  för  att  utveckla  staden. Av  det  regfionala  traffikförsörjnfingspro-

grammet framgår att kollektfivtraffiken har en nyckelroll fi Skånes utvecklfing, 

genom att stärka den fysfiska tfillgänglfigheten och därfigenom bfinda samman 

Skåne. Malmö som stad har mer än andra städer fi Sverfige utvecklats tfill en 

cykelstad,  där  kollektfivtraffik,  cykel  och  gång  samverkar.  MalmöExpressen 

och  Malmörfingen  med  sfina  nya  statfioner,  t  ex  fi  Rosengård,  bfidrar  tfill  ut-

vecklfingen  mot  en  mer  sammanhållen  stad.  Översfiktsplan  om  en  blandad, 

tät och grön stad är vfisfionsdrfiven och finkluderar hela staden. Där prfiorfite-

ras  strategfier  för  fotgängare,  cyklfister  och  strukturbfildande,  attraktfiv  kol-

lektfivtraffik. 

 

Malmö har också en utmanfing när det gäller att bygga sfin fidentfitet krfing en 

sammanhållen hållbar och multfikulturell stad. Identfitetsbyggande har varfit 

och är tudelat. Varumärket Malmö med Västra hamnen och Hyllfie är pro-

gressfivt och bygger Malmös nya fidentfitet. De socfioekonomfiskt svaga delar-

na  fi  Malmös  mfiljonprogramsområden  får  vfisserlfigen  uppmärksamhet  fi  de 

olfika planarbetena, men de socfiala finvesterfingarna har blfivfit eftersatta. Mot 

bakgrund av de utmanfingar som ffinns fi Malmö, kan utmanfingsdrfiven tjäns-

tefinnovatfion  vara  en  möjlfiggörare.  Det  bfidrar  med  ett utfifrån  och  fin-

perspektfiv som är mer vfisfions- och värderfingsdrfivet än prognosstyrt. 

 

 

Insfikter genererade fi studfiens abduktfiva process 

Kapfitel  3  -  7  är  empfirfidrfivna  kapfitel.  De  är  undersökande  kapfitel  som  an-

vänder sfig av praktfikens egna berättelser, vfilka speglar olfika finstfitutfionella 

aktörers  agerande.  Vfi  fångar  dessa  berättelser  från  utdrag  fi  offficfiella  polfi-
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cydokument, handlfingsplaner och redovfisnfingar, samt från texter baserade 

på  de  transkrfiberade  fintervjuer  som  gjorts  med  nyckelaktörer  fi  dessa  fin-

stfitutfioner. Dessa texter är mer förklarande tfill sfin karaktär. I ett värdenät-

verk  är  det  vfiktfigt  att  olfika  röster  och  olfika  utgångspunkter  får  framträda, 

för att ge ökad förståelse för en händelse. Varje kapfitel är utformat med fin-

sfikten om att fler än en röst behöver komma fram för att belysa ett specfiffikt 

fenomen eller händelse. I slutet av kapfitel 2 - 7 fanns en reflekterande del 

som är mer abduktfiv, tolkande och förståelseorfienterad tfill sfin karaktär och 

som lägger grund för en ny menfing. 

 

I  det  följande  gör  vfi  en ny  tolknfing  och  reflektfion  på  hela  det  empfirfiska 

materfialet fi en ny abduktfiv process, som är mer tematfiskt drfiven för att på 

ett djupare plan förstå och se en ny menfing (eller alternatfiva menfingar) fi de 

transformatfiva processerna, såväl fi de enskfilda fallen som på ett mer gene-

rellt plan.  Kapfitel 1 har växt fram succesfivt  och utvecklats under studfiens 

gång, lfikt en kontfinuerlfig problematfiserfing av studfien. Det är utfifrån denna 

problembakgrund  som  jag  nu  väljer  att  göra  en  tematfisk  tolknfing  och  re-

flektfion. De problemområden som jag vfill reflektera över är följande:  

 

• Infrastrukturbyggare – Samhällsutvecklare kopplat tfill kollek-

tfivtraffikens finstfitutfioner och deras transformatfiva roll  

• Styrnfing – Navfigerfing fi ett nytt affärs- och samverkansland-

skap  

• Kund/Användare/Medborgare fi ett värdenätverk drfiven av 

produktfionslogfik eller tjänstelogfik, problem eller möjlfigheter 

för värdeskapande?  

• Vfisfionsstyrt eller prognosstyrt reform- och planarbete 

• Kollektfivtraffikens transformatfiva roll  

• Täthet – Närhet som tankeffigurer för stadsutvecklfing 

• Ekonomfisk, socfial och mfiljömässfig hållbarhet bortom sfitt eget 

mantra  

• Tjänstefinnovatfion som utmanfingsdrfiven utvecklfingsdrfivkraft 
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Infrastrukturbyggare – Samhällsutvecklare kopplat tfill kollektfivtraffi-

kens finstfitutfioner och deras transformatfiva roll  

I varje kapfitel som handlar om de tre storstadsregfionerna3 ffinns tre resurs-

starka  aktörer:  den  regfionala  kollektfivtraffikmyndfigheten  (som  regfion  eller 

landstfing);  Traffikverket  som  hfistorfiskt  varfit  finfrastrukturbyggare,  finfra-

strukturförvaltare och huvudman för större finfrastrukturprojekt, men som 

nu också fått en mer uttalad roll som samhällsutvecklare; samt staden som 

är motor fi en storstadsregfion och som står för vfisfionen om vfilken stad som 

ska  byggas.  En  stad  för  männfiskor  eller  en  stad  som  en  maskfin?  I  det  föl-

jande  görs  en  tolknfing  och  reflektfion  krfing  kollektfivtraffikens  finstfitutfioner 

och  vfilken  roll  dessa  spelar  fi  den  transformatfiva  process  som  pågår  fi  re-

spektfive stadsregfion. 

 

I kapfitel 1 framgår att SAMOT har tre arbetspaket fi gång för att stödja Tra-

ffikverket fi uppgfiften att utvecklas tfill en modern myndfighet. I ett av arbets-

paketen har vfi en coachande roll för att stödja Traffikverket fi dess ambfitfion 

att  utveckla  sfin  tjänsteportfölj  från  att  enbart  vara  uppbyggd  utfifrån  en 

produktfionslogfik tfill att finnehålla ett samspel mellan Traffikverkets finterna 

processer (som är präglade av en produktfionslogfik) och tjänster tfill sfin om-

värld, som drfivs av tjänstelogfik. I det sammanhanget har vfi dfiskuterat be-

hovet av att Traffikverket förstår uppdraget på rätt sätt fi varje enskfild tjänst.  

 

Vfid  en  workshop  som  vfi  hade  fi  Hallsberg  fi  november  2015  med  ett  antal 

medarbetare  från  Traffikverket  lånade  jag  ett  exempel  från  den  kanaden-

sfiska  forskaren  Frances  Westley.  Hon  är  professor  fi  socfial  finnovatfion  vfid 

Unfiversfity of Waterloo fi Kanada. Hon talar om behovet av att fi sfin proble-

manalys  skfilja  på  vad  som  är  ett enkelt eller  ett komplficerat  problem  och 

vad som är ett komplext problem.4 Westley ger tre exempel för att förklara 

skfillnaden: Att baka en kaka efter recept är enkelt; Att sända en rymdra-

ket  tfill  månen  är  komplficerat; Att  uppfostra  ett  barn  är  komplext.  I  pro-

gramförklarfingen tfill boken ffinns en varnfingstext för det perfekta men som 

andas  optfimfism  att  det  går  att  göra  skfillnad  när  man  går  samman: War-

nfing. Thfis book fis not for heroes or safints or perfectfionfists. Thfis book fis for 

flawed people (and we are all flawed fin one way or another) who lfike to 

make  a  dfifference.  Thfis  book  fis  for  ordfinary  people  who  want  to  make 

                                                

3 Se kapfitel 4, 5 och 6 
4 Exemplet är hämtat från hennes bok Gettfing to maybe How the world fis changed  som hon skrfivfit 

fihop med två andra forskarkollegor (Westley et al., 2007, sfid 9). Det är en bok som handlar om 

socfial finnovatfion och där det finte ffinns några säkra svar utan mer prelfimfinära ”maybe”.  
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connectfions that create extraordfinary outcomes. En analogfi kan göras med 

Traffikverket  och  dess  olfika  typer  av  uppdrag,  som  fi  olfika  sfituatfioner  är 

enkla,  komplficerade  eller  komplexa.  I  Traffikverkets  roller  som  finfrastruk-

turbyggare  och  samhällsutvecklare  krävs  att  myndfigheten  kan  tolka  och 

hantera sfitt uppdrag fi skfilda sfituatfioner. 

 

Förarprov  är  en  standardfiserad  tjänst  som  är enkel.  Merparten  av  Traffik-

verkets uppdragsportfölj är dock finte av den karaktären. 

 

I  vår  coachnfing  har  vfi  lyft  fram  att  Traffikverkets  tjänster  är  sammansatta 

och  därmed  komplficerade.  För  att  reda  ut  hur  en  sammansatt  tjänst  är 

uppbyggd har vfi föreslagfit en användnfing av tjänstekartor som vfisualfiserar 

sambanden mellan olfika leveranser finom Traffikverkets leverans- och tjäns-

tesystem.  Workshopen  fi  Hallsberg  som  jag  refererade  tfill  ovan  syftade  tfill 

att befattnfingshavare med olfika kompetenser skulle bena ut hur en specfiffik 

tjänst  är  sammansatt  av  olfika  delleveranser  som  tfillsammans  bfildar  en 

tjänst. Efter undersöknfingen tog arbetsgruppen tfillsammans nästa steg och 

rfitade en tjänstekarta över tjänsten. En vfiktfig del fi en tjänstekarta är synlfig-

hetslfinjen mellan frontlfinjens personal (eller en dfigfital plattform) och kun-

den/användaren  av  tjänsten.  I  snfittet  mellan  frontlfinjen  och  kun-

den/användaren  ska  tjänsten  vara  enkel.  Tfidfigare,  när  mycket  av  arbetet 

skedde  finom  en  och  samma  organfisatorfiska  enhet  och  de  flesta  resurser 

drevs fi egen regfi, fanns fingen tydlfig synlfighetslfinje utan allt drevs fin-house. 

Varje del kände väl tfill vad andra delar fi organfisatfionen kunde leverera. De 

olfika  tjänsterna  fi  Traffikverkets  tjänsteportfölj  är  ofta  sammansatta  och 

därmed  blfir  tjänsten komplficerad fi  finteraktfionen  mellan  olfika  tjänsteleve-

rantörer  som  ffinns  såväl  finom  Traffikverket  som  utanför.  I  ett  nytt  affärs- 

och  samverkanslandskap  uppstår  ett  mer  uttalat  och  synlfigt kund – leve-

rantörsförhållande.  För  en  väl  utvecklad  tjänst  måste  finteraktfionen  vfid 

synlfighetslfinjen  vara enkel sett  från  kundens/användarens  perspektfiv. För 

att nå dfit krävs ett utvecklfingsarbete hos Traffikverket. 

 

I  början  av  december  2015  finvfigdes  tågtunneln  genom  Hallandsåsen.  Vfid 

finvfignfingen, 23 år efter första spadtaget, kunde det konstateras att uppdra-

get finte hade varfit enkelt. Frågan är; att bygga en tågtunnel under Halland-

såsen,  var  det  ett  komplficerat  eller  komplext  uppdrag?  För  att  besvara 

denna fråga vfill jag cfitera Ines Uusmann, som var kommunfikatfionsmfinfister 

när projektet gfick snett och fingreppen fi Hallandsåsen orsakade en mfiljöka-

tastrof. Om man kan åka tfill månen fram och tfillbaka, så kan man också 
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tycka  att  det  är  rfimlfigt  att  tycka  att  man  ska  kunna  bygga  den  här  tun-

neln och andra stora tunnlar mfiljösäkert.5 Om arbetet med tågtunneln un-

der  Hallandsåsen  hade  gått  som  planerat  hade  man  kunnat  säga  att  upp-

draget  var  komplficerat,  men  teknfiskt  fullt  genomförbart.  Nu  gfick  något 

snett.  Grundvattnet  fi  Hallandsåsen  fyllde  den  påbörjade  tågtunneln  med 

vatten och böndernas brunnar sfinade. Den teknfiska lösnfing som valdes för 

tätnfing  finnehöll  mfiljöfarlfiga  ämnen  som  orsakade  en  mfiljökatastrof.  Hela 

projektet förflyttade sfig från att vara komplficerat tfill att blfi komplext. Kata-

strofen blev såväl mfiljömässfigt som socfialt ohållbar och förorsakade dessu-

tom ett trovärdfighetsproblem för dåvarande Banverket. Efter 23 år har Tra-

ffikverket nu bevfisat att det ändå gfick att föra projektet fi hamn, men det blev 

tfill  prfiset  av  stora  ekonomfiska  uppoffrfingar,  kraftfigt  revfiderade  tfidsplaner 

och  trovärdfighetsproblem  krfing  hanterfingen  av  de  socfiala  som  mfiljömäss-

figa konsekvenserna. 

 

Det finträffade har medfört ett lärande hos Traffikverket. Både Cfitytunneln fi 

Malmö och Cfitybanan och tågtunneln fi Stockholm är färdfigställda före tfid-

tabell  och  utan  oförutsedda  mfiljöproblem.  Med  dessa  nya  referensobjekt  fi 

ryggen säger sfig Traffikverket nu vara redo att hantera byggnatfionen av den 

nya  tågtunneln  Västlänken  under  Göteborgs  centrala  delar  med  byggstart 

2018. Traffikverket har lärt sfig att hantera komplficerade projekt utfifrån sfin 

roll  som  finfrastrukturbyggare.  Men  fi  dagens  nya  affärs-  och  samverkans-

landskap  är  ett  komplficerat  finfrastrukturprojekt  finbäddat  fi  en  större  kon-

text,  med  såväl  socfiala  som  mfiljömässfiga  utmanfingar.  Det  spänner  också 

över  flera  governance-strukturer.  Genomförandet  övergår  tfill  att  blfi kom-

plext  och  Traffikverkets  roll  övergår  tfill  att  agera  mer  som  samhällsutveck-

lare än som finfrastrukturbyggare. 

 

I kapfitel 1 refererade jag tfill Traffikverkets skrfift Vägen tfill Traffikverket – Så 

byggdes  ett  statlfigt  verk  på  180  dagar6.  Där  cfiterade  jag  Traffikverkets 

första  generaldfirektör  Gunnar  Malm,  som  hade  rollen  som  GD  fram  tfill 

sfista  februarfi  2015.  Han  förklarar  förskjutnfingen  fi  Traffikverkets  uppdrag, 

från att fi huvudsak vara finfrastrukturförvaltare och finfrastrukturbyggare tfill 

att blfi samhällsutvecklare: 

 

Det  finnebär  en  förskjutnfing från  att  ha  varfit  finfrastrukturhållare,  alltså  ha 

byggt finfrastruktur och tfittat på vfilken roll finfrastrukturen spelar fi ett trans-

                                                

5 Ines Uusmann – Wfikfiquote, 2015.12.13 
6 Traffikverket, 2015 
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portsystem,  tfill  att  fokusera  på  hur  transportsystemet  och  finfrastrukturen 

kan skapa värden och nyttor för en samhällsutvecklfing.7 

 

Denna  perspektfivförskjutnfing  utvecklas  vfidare  fi  samma  skrfift  fi  kapfitlet 

Samhällsutvecklare  fi  nytt  planerfingssystem.  Författarna  av  det  kapfitlet 

talar om behovet av ett transportövergrfipande perspektfiv och behovet av en 

samordnad  planerfingsprocess  mellan  Traffikverket  och  regfionerna.  De  tar 

också upp behovet av flernfivåstyrnfing (multfi level governance) och betydel-

sen av att kombfinera offentlfiga och prfivata kompetenser och fintressen. Det 

krävs nya kompetenser hos Traffikverket för att kunna hantera samhällsut-

vecklarrollen. I kapfitel 1 lyfte vfi fram det arbete som forskarna Göran Cars 

(KTH Samhällsbyggnad) och Patrfik Tornberg (WSP Analys & Strategfi) har 

gjort  för  Traffikverkets  räknfing,  där  de  tog  fram  sju  punkter  som  behöver 

utvecklas.  Två  av  dessa  punkter  är:  samverkan  präglad  av  kontfinufitet  och 

långsfiktfiga relatfioner; samt förmåga att hantera värdeskapande processer.8 

 

I  våra  tre  kapfitel  krfing  storstadsregfionerna  ser  vfi  att  Traffikverket  har  en 

vfiktfig  roll  som  huvudman  för  stora  finfrastrukturprojekt.  Samffinansfierfing 

mellan  staten  och  regfionerna  blfir  allt  vfiktfigare.  I  Västsvenska  paketet  har 

samverkan också lett tfill bfindande avtal mellan parterna som också finnefat-

tar samffinansfierfing. Denna typ av samverkan kommer att öka. Det krävs en 

ökad  samverkan  krfing  resursallokerfing  för  att  kunna  genomföra  större  fin-

frastruktursatsnfingar. Regerfingens nya finfitfiatfiv med så kallat Stadsmfiljöav-

tal,  som  Traffikverket  kan  teckna  med  kommuner  eller  landstfingskommu-

ner, finnehåller mycket mer än bara finfrastruktursatsnfingar. Här sätts Tra-

ffikverket fi än högre grad på prov som samhällsutvecklare. Såväl Malm som 

Cars/Tornberg  talar  om  betydelsen  av  att  kunna  hantera  värdeskapande 

processer.  Cars/Tornbergs  punkter  (samverkan  präglad  av  kontfinufitet  och 

långsfiktfiga  relatfioner  samt  förmåga  att  hantera  värdeskapande  processer) 

gäller också för SLL Traffikförvaltnfing och Stockholms stad, lfiksom motsva-

rande fi Göteborgsregfionen och Skåne/Malmöregfionen. Ytterlfigare en punkt 

som Cars/Tornberg tar upp är: gemensam uppgfiftsförståelse över organfisa-

torfiska gränssnfitt. Om man ska bygga upp långsfiktfiga relatfioner gäller det 

att finte enbart förlfita sfig på konsulter. Det måste ffinnas kompetenser finom 

respektfive  finstfitutfion  för  att  säkerställa  kontfinufitet  över  tfid  fi  transformat-

fions-/ utvecklfingsprocesser. Om finte denna kompetens ffinns finom respek-

tfive beställarorganfisatfion förskjuts stor del av finflytandet tfill konsultledet. 

 

                                                

7 Traffikverket, 2015,  sfid. 65 
8 Suneson et al., 2015 
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Styrnfing – Navfigerfing fi ett nytt affärs- och samverkanslandskap  

I kapfitel 1 hänvfisade jag tfill denna studfies kopplfing tfill Traffikverkets strate-

gfiska transformerfingsprocess där jag konstaterar fi mfin analys9. 

 

Traffikverket har en strategfisk roll som modern myndfighet att stödja utveckl-

fingen  mot  de  transportekonomfiska  målen.  Det  är  ett  nytt  samverkans- och 

affärslandskap  som  växer  fram  där förverklfigande  av  de  transportpolfitfiska 

målen sker allt mer fi samverkan mellan olfika offentlfiga aktörer och prfivata 

produkt- och tjänsteleverantörer.    

 

I  detta  sammanhang  kommer  behovet  av  flernfivåstyrnfing  fin.  När  den  nya 

kollektfivtraffiklagstfiftnfingen  trädde  fi  kraft  2012  skedde  en  maktförskjut-

nfing. Den nya regfionala kollektfivtraffikmyndfigheten (RKM) blev en ny aktör 

med  en  central  ansvarsroll  för  traffikförsörjnfingsprogrammet  fi  varje 

län/regfion. Enqufist och Johnson, 2013 talade om styrnfing och navfigerfing fi 

detta nya affärs- och samverkanslandskap. Vfi skfilde där på ett värdenätverk 

kontra en värdekedja. Såväl värdenätverk som värdekedjor handlar om fin-

terorganfisatorfisk samverkan. I kapfitel 12 fi Enqufist och Johnson, 2013, som 

var  vårt  tolknfingskapfitel  krfing  styrnfing  och  navfigerfing,  försökte  vfi  reflek-

tera över vfilken styrmodell som egentlfige används för det regfionala kollek-

tfivtraffiksystemets uppbyggnad och den regfionala kollektfivtraffikmyndfighet-

ens roll. Vfi frågade oss: Bygger RKM ett system enlfigt modell värdekedja 

(value  chafin),  där  det  är  RKM  som  dfikterar  vfillkoren?  Eller  byggs  RKM 

enlfigt  modell  värdenätverk  (value  network),  där  samverkan  sker  utfifrån 

en  gemensam  vfisfion  och  gemensamma  värderfingar  fi  regfionen  och  där 

kundens värdeskapande blfir mer framträdande?10 Denna frågeställnfing är 

aktuell även för denna studfie. 

 

I många av de utländska exemplen har stadens borgmästare en central roll 

och är drfivande vad gäller förändrfing. I kapfitel 2 och 3 lyfte vfi fram Curfitfiba 

som det goda exemplet och borgmästaren fi Bogotá, Enrfique Peñalosa. Där 

fanns tfidfigt en vfisfion om att bygga en stad för männfiskor, där kollektfivtra-

ffik  är  en  möjlfiggörare  finbäddad  fi  en  socfial  och  mfiljömässfig  kontext.  Det 

fanns  också  fi  en  medveten,  finteraktfiv  medborgardfialog  fi  avsfikt  att  bygga 

tfillfit.  Borgmästarna  fi  Kapstaden  respektfive  Buenos  Aeros  är  också  fintres-

santa  exempel.  Dessa  borgmästare  hade  en  annan  partfitfillhörfighet  än  det 

regerande natfionella partfiet. I båda dessa fall är det staden och dess borg-

                                                

9 Se cfitatet fi sfitt sammanhang fi kapfitel 1 
10 Enqufist och Johnson, 2013, sfid. 315 
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mästare som har tagfit finfitfiatfivet fi reformarbetet. Den dfirektvalde borgmäs-

taren fi London leder hela regfionen (Greater London) och drfiver strategfiar-

betet för hur London ska utvecklas som en sammanhållen regfion. Inom kol-

lektfivtraffikområdet är det TfL (Transport for London) som är förvaltnfings-

organfisatfion.  

 

Frefiburg  och  Zürfich  har  hfittat  koncensuslösnfingar  för  flernfivåstyrnfing 

finom de polfitfiska församlfingarna. Kollektfivtraffik har varfit ett verktyg för att 

hantera en sammanhållen regfion och en förstorad arbetsmarknad. Medbor-

gar-  och  företagsfinvolverfing  har  använts  som  sammanhållande  kraft,  lfik-

som  mfiljöperspektfiv  och  fokus  på  välbeffinnande  (well  befing).  I  båda  ex-

emplen  har  respektfive  stad  varfit  den  drfivande  parten  och  efter  hand  har 

detta arbete finstfitutfionalfiserats och kommfit att omfatta hela regfionen. Det 

har  varfit  avgörande  att  särskfilja  vad  som  är  kollektfivtraffik  som  polfitfisk 

verktyg och vad som är kollektfivtraffik som affär/drfift.  

 

Storparfis  (Île-de-France)  är  en  sammanslutnfing  av  åtta  delregfioner,  där 

staden Parfis är en av dessa. Hela regfionen består av 1 280 prfimärkommu-

ner,  som  fi  sfin  tur  tfillhör  115  finter-kommuner  (fintermunficfipalfitfies).  Île-de-

France  är  den  regfionala  nfivå  som  håller  fihop  delregfionerna.  Regfionens 

masterplan är det styrande dokumentet för hela regfionens utvecklfing.  

 

I våra exempel från de finternatfionella fallstudfierna fi kapfitel 7 och fi berättel-

serna fi kapfitel 2 och 3 krfing finternatfionella goda exempel, ser vfi att flernfi-

våstyrnfing är utmanande. Det ffinns finga gfivna lösnfingar. De beskrfivna lös-

nfingarna är kontextberoende och mer eller mfindre stabfila beroende på den 

aktuella  polfitfiska  sfituatfionen.  Av  de  finternatfionella  fallstudfierna  fram-

kommer  att  drfivkraften  fibland  ffinns  hos  staden  och  fibland  lfigger  den  hos 

regfionen. Det som är gemensamt är dock att det ffinns ett attraktfivt centrum 

fi varje regfion, som utgör en pådrfivande kraft. I Zürfich och Frefiburg har det 

varfit  relatfivt  stabfil  befolknfingstfillväxt,  vfilket  har  medfört  att  lösnfingarna 

har hållfit över tfid. Parfis och London har behövt stärka de regfionala struk-

turerna  genom  ett  proaktfivt  reformarbete  på  grund  av  sfin  storlek  och  en 

utmanande befolknfingsöknfing, kombfinerat med finstabfila socfioekonomfiska 

faktorer.    

 

I  Sverfiges  tre  storstadsregfioner  är  det  SLL,  VGR  respektfive  Regfion  Skåne 

som är de regfionala styrande organen. Med den nya lagstfiftnfingen och fin-

rättandet  av  regfionala  kollektfivtraffikmyndfigheter  (RKM)  stärktes  och  tyd-

lfiggjordes landstfingens uppdrag för regfionens traffikförsörjnfing. Stockholms 

kommun,  Göteborgs  kommun  respektfive  Malmö  kommun  är  Sverfiges  tre 
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största kommuner. De är autonoma och tar egna beslut och drfiver sfitt eget 

reformarbete.  Det  gamla  Vägverket  respektfive  Banverket  hade  sektorsan-

svar över sfina respektfive områden. Det nya Traffikverket har en mer findfirekt 

roll som samverkanspart tfill regfionerna/kommunerna. I kapfitel 2 talade jag 

om nätverkssamhällets framväxt. Jag pekade också på tfillfitens grammatfik fi 

ett  sådant  nätverkssamhälle  och  konstaterade  att: Traffikverket – modern 

myndfighet  måste  kunna  ffinna  samverkansformer  som  bygger  på  dfialog 

och  finstfitutfionell  tfillfit  för  att  förstå  och  genomföra  sfitt  uppdrag  fi  ett  så-

dant  nätverkssamhälle  eller  värdenätverk.  Det  nya  affärs-  och  samver-

kanslandskapet är mer komplext än dfimensfionen flernfivåstyrnfing. Det be-

hövs  en  fördjupnfing  för  att  förstå  logfiken  fi  ett  värdenätverk,  vfilket  görs  fi 

nästa avsnfitt. 

 

Kund/användare/medborgare fi ett värdenätverk drfivet av produktfions-

logfik eller tjänstelogfik; problem eller möjlfigheter för värdeskapande? 

Av  studfiens  teoretfiska  och  konceptuella  utgångspunkter  som  utvecklades  fi 

kapfitel  2  framgfick  att  ett  värdeskapande  nätverk  som  består  av  löst  kopp-

lade socfiala och ekonomfiska aktörer hålls samman av tre faktorer: kompe-

tenser, relatfioner och finformatfion. För att hålla samman ett nätverk krävs 

också en aktfiv lärprocess, där varje aktör är en vfital och långsfiktfig del fi det 

värdeskapande nätverket. Det handlar om att skapa värde för alla huvudak-

törer  fi  värdenätverket.  I  det  första  tolknfings-/analysavsnfittet  ovan,  krfing 

rollerna  finfrastrukturbyggare-/samhällsutvecklare  behandlades  rollfördel-

nfingen  och  synlfighetslfinjen  gentemot  kund/användare  hos  Traffikverket 

som tjänsteleverantör. I kapfitel 1 tog vfi upp Traffikverkets omvärldsanalys. I 

slutsatserna fi Traffikverkets omvärldsanalysrapport konstateras att samspe-

let med aktörer fi omvärlden blfir att vfiktfigare. I rapporten skrfivs följande: 

 

För  att  lyckas  krävs  att  samverkansformerna  utvecklas  utfifrån  de  förutsätt-

nfingar  som  ffinns  fi  olfika  sammanhang.  Ibland  sker  de  finom  ramen  för  den 

polfitfiska  styrkedjan,  fibland  från  marknadslogfik.  I  andra  sammanhang  sker 

samverkan på frfivfillfig grund, exempelvfis fi form av partnerskap eller nätverk. 

Ibland kombfineras flera typer av relatfioner. 11 

 

Detta  synsätt  lfigger  fi  lfinje  med  vår  analys  krfing  finfrastrukturbyggarrollen 

respektfive  samhällsutvecklarrollen.  Värdeskapande  är  ett  centralt  begrepp 

finom  tjänsteforsknfingen.  Där  talas  det  också  om  samskapande  (value  co-

creatfion).  Inom  ramen  för  en  tjänstelogfik  får  kunden/användaren  en  mer 

                                                

11 Traffikverkets omvärldsanalys, 2014, sfid. 54 
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framträdande roll som medaktör fi de värdeskapande processer som pågår fi 

ett  värdenätverk.  Tjänstelogfiken  utgår  från  att  det  är  kunden  som  kan  be-

döma värdet av det som uppkommer fi kundrelatfionen. I relatfionen mellan 

tjänsteleverantören och kunden är värde-fi-användnfing för kunden den cen-

trala drfivkraften. Kunden som medaktör är en förutsättnfing för att en vär-

deskapande process ska komma tfill stånd. Vår egen forsknfing har ett fintres-

sentperspektfiv, som ställer frågan ”Värdeskapande för vem?” Produktfions-

logfiken bygger på ett finfifrån och ut-perspektfiv, som finnebär att man utgår 

från företagets kompetenser och en resursfintegrerfing som oftast byggs upp fi 

en värdekedja. Det centrala med tjänstefinnovatfionstänkandet är ett utfifrån 

och fin-tänkande, som utgår från kundens värdeskapande processer. 

 

Det bästa exemplet på detta fi förelfiggande studfie är kapfitlet krfing kollektfiv-

traffiksystemet fi Zürfich. De faktfiska transportuppgfifterna, att förflytta män-

nfiskor och gods, är organfiserade utfifrån en produktfionslogfik. Produktfionen 

är själva förutsättnfingen för tjänsten, men kan fi dagens välutvecklade tjäns-

tesystem ses som underordnad och mer sammanflätad med ett allt mer om-

fattande värdeskapande nätverk, där kundens egna värdeskapande process 

är det centrala. Kollektfivtraffiken fi Zürfich kan fidag ses mer som ett fintegre-

rat system och en resurssamordnfing av specfialfistföretag, där fokus på vär-

deskapandet  har  flyttas  från  relatfionen  mellan  kunden/resenären  och  en 

enskfild  kollektfivtraffikentreprenör,  tfill  värdeskapande  socfiala  och  ekono-

mfiska  processer  som  sker  finom  ramen  för  ett  sammansatt  nätverk.  Detta 

har resulterat fi att kunder och kollektfivtraffikens tjänsteaktörer tfillsammans 

-  och  med  finsfikt  och  specfialfiserad  kunskap  -  har  kunnat  skapa  specfiffika 

servficeapplfikatfioner.  Det  är  denna  finteraktfion  mellan  kunders  och  övrfiga 

aktörers  processer  fi  nätverket,  fi  form  av  resurssamordnfing  och  tjänsteer-

bjudanden,  som  tfillsammans  skapar  värde  för  såväl  kunder  som  samhälle. 

Ibland  uppträder  findfivfider  fi  detta  värdenätverk  som  kunder,  fibland  som 

medborgare  och  fibland  som  användare.  Inom  tjänsteforsknfingen  talar  vfi 

om värde fi användnfing, värde fi kontext och värde fi socfial kontext. 

 

Infrastrukturbyggarperspektfivet bygger på en produktfionslogfik och finnefat-

tar såväl ny- och ombyggnad som drfift och underhåll. Samhällsutvecklarrol-

len  utförs  fi  ett  utvecklat  värdenätverk,  som  fokuserar  på  kun-

ders/användares/medborgares  och  samhällets  värdeskapande  processer. 

Där är tjänstelogfiken överordnad produktfionslogfiken. Exemplet från Zürfich 

är  relevant  för  att  belysa  samspelet  mellan  RKM,  Staden  och  Traffikverket 

och deras samverkan på regfional nfivå. I samhällsbyggarperspektfivet måste 

aktörerna bottna fi frågan om vfilken stadsregfion som ska byggas. Är det en 

stad/regfion som överordnat drfivs av en finstrumentell produktfionslogfik el-
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ler  är  det  en  stadsregfion  som  utvecklas  för  värdeskapande  för  männfiskor. 

Det avhandlas fi nästa avsnfitt. 

 

Vfisfionsstyrt eller prognosstyrt reform- och planarbete 

I kapfitel 2 lyfte vfi fram professor Davfid Henscher och hans kollegors krfitfik 

och problematfiserfing krfing vanlfiga traffiklösnfingar fi större städer. 

 

Större  städer  fortsätter  att  växa  av  en  rad  skäl,  vfilket  leder  tfill  traffikstock-

nfingar, som nästan finte har uppmärksammats tfidfigare. Angreppssättet pre-

dfict and provfide som är vanlfigt fi urban transport plannfing, rekommenderar 

att bygga mer vägar, parallellt med att aktfivt motverka ”road prficfing” refor-

mer.  Detta  bfidrar  finte  tfill  ett  långsfiktfigt  hållbarhetsarbete  fi  staden  som  är 

nödvändfig för att säkerställa ekonomfisk effektfivetet och rättvfisemål (dfistrfi-

buted justfice objectfives).12 

 

Två stadsregfioner som finte hemfaller åt att ständfigt bygga nya vägar för att 

lösa traffikstocknfingar är Parfis och Sfingapore. Sfingapore har också genom-

fört en avancerad form av road prficfing. 

 

Vfid  mfitt  och  Stenerfik  Rfingqvfists  besök  hos  regfionala  kollektfivtraffikmyn-

dfigheten  Stfif  fi  Parfis  fi november  2014  ffick  vfi  en  genomgång  av  hur  finrfikt-

nfingen  på  regfionens  masterplan  förändras  under  flera  decennfier.  Uppdra-

get  för  kollektfivtraffikutvecklfing  fi  Parfisregfionen  tar  sfin  utgångspunkt  från 

regfionens master plan. Den nu gällande planen sträcker sfig fram tfill 2030. 

För  att  förverklfiga  planen  ffinns  nu  en  mobfilfitetshållbarhetsplan,  som  fin-

kluderar  samtlfiga  traffikslag  finklusfive  gång  och  cykel  (Sustafinable urban 

mobfilfity  plan  2020).  Det  har  skett  en  successfiv  utbyggnad  av  finfrastruk-

turen  fi  Parfisregfionen  fi  rfiktnfing  mot  en  allt  mer  fintegrerad  kollektfivtraffik. 

Den  regfionala  traffiken  fintegrerades  med  kollektfivtraffiken  Parfis  redan  un-

der 1980-talet. Utbyggnaden av motorvägar var vfiktfig för att skapa rfingtra-

ffikleder  för  bfiltraffik  utanför  centrum.  Master  plan  1994  handlade  om  ut-

byggnad av metro, spårvagn och nya busslfinjer fi de närlfiggande förorterna. 

Utbyggnadstakten  för  motorvägar  mfinskade  tfill  förmån  för  utbyggnad av 

andra traffiklösnfingar redan under 1990-talet. Mot slutet av decennfiet prfio-

rfiterades spårvagnslösnfingar för att leda traffiken runt Parfis. Mot bakgrund 

av spårvagnens relatfivt sett begränsade kapacfitet har dessa planer kommfit 

att förändras.  Nuvarande Master plan och Sustafinable urban mobfilfity plan 

talar om en ny hfierarkfi vad gäller färdmedel. 

                                                

12 Henscher et al., sfid. 257  
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Vfid mfitt och Bo Edvardssons besök på traffikmyndfigheten LTA fi Sfingapore fi 

maj 2012 ffick vfi en genomgång av samspelet mellan kollektfivtraffik och väg-

användnfing. För oss var det helt nytt att en kollektfivtraffikmyndfighet också 

hade  full  kontroll  över  vägnätet.  Mot  bakgrund  av  Sfingapores  begränsade 

marktfillgång blfir samspelet mellan vägnätet och kollektfivtraffik ännu vfiktfi-

gare.  Avvägnfingen  mellan  markvändnfing  för  vägar  och för  andra  ändamål 

kommer att accentueras ytterlfigare under kommande år. LTA förväntar sfig 

en begränsad tfillväxt fi vägnätet fi framtfiden. I LTAs planer betraktas kollek-

tfivtraffik  som  den  enda  hållbara  lösnfingen  för  att  möta  behovet  av  ökade 

transporter  på  begränsade  ytor.  En  rörlfig  prfissättnfing  på  väganvändnfing 

har  finförts,  så  att  avgfifterna  regleras  månatlfigen  fi  förhållande  tfill  traffik-

trängseln. Genom att regelbundet justera avgfifterna fi enlfighet med uppmätt 

trängsel uppnås ett mera optfimalt traffikflöde. 

 

Är de regfionala traffikförsörjnfingsprogrammen prognos- eller vfisfionsstyrda? 

Det är en frågeställnfing som reflekteras över fi kapfitel 2. Det regfionala tra-

ffikförsörjnfingsprogrammet är ett strategfiskt styrfinstrument, vfilket framgår 

av följande vägledfingstext som har getts ut av SKL och som finte bara är väg-

ledande för RKM utan för alla samverkanspartner som är finvolverade att ta 

fram ett nytt traffikförsörjnfingsprogram: 

 

Det  är  bra  om  det  regfionala  traffikförsörjnfingsprogrammet  är  så  tydlfigt  och 

styrande att det kan utgöra underlag för planerfing hos så vfitt skfilda aktörer 

som  kommunerna,  andra  lokala  och  regfionala  fintressenter,  olfika  statlfiga 

myndfigheter samt traffikföretag med flera. Fokus bör vara det som är vfiktfig-

ast  för  att  utveckla  kollektfivtraffiken  fi  rfiktnfing  mot den  regfionala  vfisfionen. 

Det handlar om att göra olfika strategfiska val utfifrån målen, behovsanalysen 

och de framgångsfaktorer som deffinfierats finlednfingsvfis fi traffikförsörjnfings-

programmet för att på så sätt kunna ta målmedvetna steg fi rfiktnfing mot vfis-

fionen.13 

 

I  väglednfingen  hänvfisas  tfill  den  regfionala  vfisfionen  som  rfiktmärke.  Här 

kommer  frågan  om  vfisfionsstyrd  eller  prognosstyrd  planerfing  fin.  Den  pro-

gnosstyrda  planerfingen  har  av  tradfitfion  haft  stort  finflytande  finom  svensk 

stats-  och  kommunal  förvaltnfing.  De  samhällsekonomfiska  kalkyler  som 

görs som del av finfrastrukturfinvesterfingar bygger som regel på en prognos-

styrd  planerfingstradfitfion.  Men  något  håller  på  att  hända  fi  en  svensk  kon-

text. När trängsel- och framkomlfighetsproblematfik gör sfig allt mer gällande 

                                                

13 SKL väglednfing, 2015, sfid. 31 
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måste  det  tfill  andra  lösnfingar.  Det  ser  vfi  finte  mfinst  fi  kapfitel  4,  5  och  6. 

Stockholms  stad  håller  på  att  fimplementera  sfin  framkomlfighetsstrategfi, 

som prfiorfiterar mer yt- och transporteffektfiva lösnfingar. Göteborg talar om 

en  traffikstrategfi  för  en  nära  storstad,  som  utgår  från  att  planerfingen  ska 

vara  vfiljestyrd  snarare  än  prognosstyrd.  Malmö  har  en  traffik-  och  mobfilfi-

tetsplan som är målstyrd, med vfisfionen att gång-, cykel- och kollektfivtraffik 

skall vara det självklara valet för dem som bor, arbetar eller vfistas fi Malmö. 

 

Stockholm  har  fått  finternatfionell  uppmärksamhet  för  finförandet  av  träng-

selskatt.  Ur  ett  trovärdfighetsperspektfiv  är  det  vfiktfigt  med  kommunfikatfion 

och dfialog krfing motfiven för trängselskatt. I uppföljnfingen av det sk Stock-

holmsförsöket  frågade  sfig en  av  forskarna  om  syftet  med  trängselskatten 

prfimärt  är  att  generera  fintäkter  för  att  bygga  en  finfrastruktur  för  ökad 

bfilfism, eller om denna sorts system är ett finstrument för att åstadkomma 

en genomgrfipande förändrfing av den urbana mobfilfiteten fidag och fi mor-

gon?  Sedan  tfidfigare  fanns  trängselskatt  för  Stockholms  finnerstad,  bl  a  för 

delffinansfierfing av Förbfifart Stockholm. De nya, höjda avgfifterna för Stock-

holms  finnerstad  och  finförandet  av  trängselskatt  på  Essfingeleden  ska  an-

vändas för delffinansfierfing av tunnelbaneutbyggnaden. Även fi Göteborg har 

trängselskatt finförts som en vfiktfig källa för regfionens delffinansfierfing av det 

sk Västsvenska paketet. Införandet av trängselskatten och motfiven för finfö-

randet har varfit svårt att kommunficera på ett bra sätt tfill allmänheten.  

I  trepartssamverkan  och  flernfivåstyrnfing  mellan  RKM,  staden  och  Traffik-

verket  blfir  samhällsutvecklar-rollen  än  mer  vfiktfig  och  behöver  utvecklas 

vfidare.  Samverkan  måste  bygga  på  en  gemensam  vfisfion  krfing  sta-

dens/regfionens  utvecklfing.  Frågan  om  resursallokerfing,  finkl.  ffinansfierfing, 

blfir också vfiktfig att hantera på ett bra sätt fi flernfivåstyrnfing.    

 

Det ffinns ett behov av ett vfiljestyrt utvecklfingsarbete som bygger på en vär-

derfingsdrfiven vfisfion om att bygga en levande och hållbar stad, där kollek-

tfivtraffik  är  ett  medel  för  transformatfion.  Vfi  vfidareutvecklar  den  tanken  fi 

nästa  avsnfitt.  Flera  av  de  finternatfionella  jämförelsestudfierna  pekar  på  att 

detta är en helt nödvändfig väg.  I stadsregfioner med 5 - 10 mfiljoner finnevå-

nare  blfir  framkomlfighetsproblematfiken  allt  mer  påtaglfig.  De  socfiala  och 

mfiljömässfiga  utmanfingarna  måste  hanteras  för  att  en  storstadsregfion  ska 

gå att leva fi och vara attraktfiv. Även betydlfigt mfindre städer, som Frefiburg 

och Zürfich, vfisar på att lfivsmfiljön är en vfiktfig faktor, oavsett stadens stor-

lek. 
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I slutet av kapfitel 2 talades om transformatfive servfices som ett nytt forsk-

nfingsområde  för  CTF/SAMOT.  Området  handlar  om  en  mer  radfikal  och 

transformatfiv förändrfings- och tjänstefinnovatfionsprocess. Det stämmer väl 

med  vår  ambfitfion  att  lyfta  blficken  från  enbart  kollektfivtraffik  och  fistället 

lägga fokus på utvecklfing av levande och hållbara städer. I kapfitel 2 presen-

terades ett avsnfitt om en vfisfion för resfilfienta transportlösnfingar, som pro-

fessor Peter Newman och två av hans forskarkollegor presenterade fi sfin bok 

om att bygga hållbara städer. Vfisfionen består av sju element för mer mot-

ståndskraftfiga och flexfibla transportlösnfingar14: 

 

• Ett  traffiksystem  som  är  snabbare  än  bfiltraffiken  fi  alla  vfiktfiga 

traffikkorrfidorer 

• Lfivsduglfiga  centra  (vfiable  centers)  längs  korrfidorerna,  med 

tfillräcklfig täthet för att möjlfiggöra ett bra transportsystem 

• Gångbara områden och cykelvägar med god tfillgänglfighet för 

ficke-motorfiserade transportslag, särskfilt fi dessa centra 

• Tjänsteutbud  och  bytespunkter  med  tfillgänglfighet  under 

större delen av dygnet utan större tfidsspfillan 

• Fasa  ut  motorvägar  och  finför  bfiltullar  som  återfinvesteras  fi 

kollektfivtraffiksatsnfingar,  gång-/cykelfinfrastruktur  och  traffik-

dämpande åtgärder 

• Kontfinuerlfiga  förbättrfingar  av  fordonens  motorer  för  att  sä-

kerställa reducerfing av emfissfioner, buller och bränsleförbruk-

nfing och särskfild satsnfing på eldrfivna fordon 

• Regfional och lokal styrnfing (governance) som möjlfiggör finfö-

randet  av  vfisfionära,  gröna  transportplaner  och  ffinansfierfings-

lösnfingar. 

 

I  våra  finternatfionella  fallstudfier  kan  vfi  se  att  flera  stadsregfioner  går  fi  den 

rfiktnfingen.  Frefiburg  har  en  bfilfrfi  finnerkärna  och  var  tfidfigt  en  cykelstad. 

90% av vägnätet fi staden har en hastfighetsbegränsnfing på 30 km/h. Staden 

och regfionen har också utvecklat en stabfil governance-struktur för reform-

arbete och ffinansfierfing. Även Zürfich har dessa egenskaper och de båda stä-

derna pekades tfidfigt ut som best practfice. 

 

                                                

14 Newman et al., sfid. 86-111 
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Sfingapore  vfisar  på  en  transformatfiv  förändrfing  mellan  2008  och  2013  års 

masterplan.    Uppdraget  var  att  utveckla  och  förbättra  ett  transportsystem 

avsett för männfiskor (a people-centred transport system) med en ambfitfion 

för framtfiden att alla ska kunna nå fler destfinatfioner, snabbare, med bättre 

komfort  såväl  vad  gäller  tåg,  buss,  cykel  som  finbyggda  gångstråk.  Ambfit-

fionen är också att stegvfis förbättra kvalfitet på transportservficen och stödja 

nya möjlfigheter krfing bfilpooler. MRT-systemet byggs ut, fintegratfionen för-

bättras  mellan  BRT  och  buss  som  matartraffik,  knutpunkter  byggs ut  med 

utökad  servfice,  vägavgfifter  finförs  för  begränsnfing  av  bfiltraffik,  dessutom 

skapas en väl utbyggd governance-struktur, finklusfive ffinansfierfing. 

 

Även  Parfisregfionen  har  genomgått  en  transformerfingsprocess.  Nuvarande 

master  plan  (fram  tfill  2030)  och  sustafinable  urban  mobfilfity  plan  talar  om 

en ny hfierarkfi för färdmedel.  Mobfilfitetsplanen ska säkerställa att det ffinns 

en hållbar balans mellan behovet av mobfilfitet, bevarande av mfiljön och sta-

bfil ffinansfierfing. Planen talar om att förändra vfillkoren för mobfilfitet och att 

samtfidfigt arbeta för en attfitydförändrfing: 

 

• Att göra kollektfivtraffik mer attraktfiv 

• Återställa gång som den vfiktfigaste beståndsdelen fi mobfilfitets-

kedjan 

• Göra cyklfing mer attraktfiv 

• Ändra på vfillkoren för findfivfiduellt bfilåkande 

• Göra hela resekedjan mer tfillgänglfig för alla 

• Tfillfredsställa nyckelspelarna och stfimulera vfiljan tfill samver-

kan 

• Öka medborgarnas medvetenhet 

 

Regfionenens traffikmyndfighet Stfif har utvecklat ett eget BRT system, T Zen 

lfine, som del fi matartraffiken för metro. Det är ett modernt, kapacfitetsstarkt 

system för Parfis nya ytterområden. Det första systemet är finfört fi den syd-

västra delen av Parfis med en 14,7 km lång lfinje med 12 statfioner. Flera såd-

ana lfinjer ffinns med fi planarbetet. Stenerfik Rfingqvfist och jag provåkte delar 

av detta system som del fi vårt studfiebesök hos Stfif. 

 

Ett  eget  koncept  har  utvecklats  för  stadstraffik;  Mobfilfien  Parfis.  Det  bygger 

på  prfiorfitet  fi  gatunätet  för  vfiss  busstraffik  fi  stadstraffik.  Mobfilfien  är  sam-

lfingsnamnet på ett antal busslfinjer med egna körfält på huvuddelen av den 

sträcka som förbfinder fler vfiktfiga knutpunkter fi Parfis. 
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Redan fi Enqufist och Johnson, 2013 talade vfi om att trängselproblematfiken 

gör sfig allt mer påmfind även fi en svensk kontext. Hanterfingen av trängsel 

är  kanske  den  största  utmanfingen för  att  få  ut mer  för  pengarna  fi  svensk 

kollektfivtraffik. Vfi konstaterade att slaget finte fi första hand står mellan buss 

och  spårvagn,  utan  mellan  kollektfivtraffik  och  det  findfivfiduella  bfilåkandet. 

Jämförelsen mellan traffikslagen måste dock ske på samma vfillkor. 

 

I  kapfitel  3  fi  denna  forsknfingsstudfie  ägnade  vfi  ett  helt  kapfitel  åt  att  påvfisa 

ett mer fintegrerat synsätt mellan att bygga stad för männfiskor och kollek-

tfivtraffik som möjlfiggörare. Där aktualfiserades också de nya stadmfiljöavta-

len, där staten kan bfidra tfill ffinansfierfing av kapacfitetsstarka kollektfivtraffik-

system.  Kommuner  skall  motffinansfiera  genom  att  utveckla  hållbara  och 

levande stadsmfiljöer för männfiskor. där gång, cykel och kollektfivtraffik sam-

spelar. I kapfitel 6 berättade vfi att Malmö har varfit en föregångsstad genom 

sfina  satsnfingar  på  MalmöExpressen  och  strategfin  Malmö  som  cykelstad. 

Malmö  har  pekats  ut  som  ledare  fi  Trfivectors  kommunrankfing  krfing  håll-

bara städer. 

 

Göteborg  står  finför  en  transformatfiv  process  att  utveckla  Göteborg  tfill  en 

nära  storstad.  Med  en  ökad  regfional  kollektfivtraffik  fin  tfill  Göteborg, en 

ökad marknadsandel för kollektfivtraffik fi finnerstaden (bl a tfill följd av träng-

selskatt) samt genomförande av Västvenska paketet ställer krav på långsfik-

tfigt hållbara lösnfingar.  Målbfild Göteborg, Mölndal, Partfille 2035 är en prfi-

orfiterad satsnfing på en kollektfivtraffik som kan hantera större volymer, utan 

att  skapa  nya  socfiala  barrfiärer.  ElfictrfiCfity  är  ett  samarbete  där  findustrfi, 

forsknfing  och  samhälle  utvecklar  och  testar  nya  lösnfingar  för  morgonda-

gens hållbara kollektfivtraffik. Att bygga en nära storstad handlar om hållbart 

resande där männfiskans mobfilfitet får prfiorfitet. 

 

Även fi Stockholm har framkomlfighetsfrågorna prfiorfiterats. Det framgår av 

det genomförda arbetet med framtagnfing av stomnätsplan för centrala de-

len  av  Stockholmsregfionen  och  stomnätsplan  för  Stockholms  län  utanför 

finnerstaden  och  de  påföljande  arbetena  med  åtgärdsvalsanlyser  fi  samver-

kan mellan SLL, Stockholms stad, övrfiga kommuner fi länet och Traffikver-

ket. Här prövas rollfördelnfingen mellan parterna. Många av de kapacfitets-

höjande  åtgärderna  för  kollektfivtraffik  lfigger  dock  längre  fram  fi  tfiden.  Det 

behövs utvecklade samverkansformer för att ta mer radfikala tag vad gäller 

framkomlfighet  även  fi  det  korta  perspektfivet.  Arbetet  med  att  ge  kollektfiv-

traffiken prfiorfitet fi vägnätet och att bygga fihop regfionens med tvärförbfindel-

ser  är  svårare  utmanfingar.  Det  har  funnfits  ett  antal  BRT-utrednfingar  för 

Stockholmsregfionen som finte har utvecklats vfidare. Redan RUFS 2010 pe-
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kade ut åtta regfionala stadscentra. Det framtagna Handlfingsprogram Reg-

fionala  Stadskärnor  pekade  på  behovet  av  tvärförbfindelser.  De  förslag  som 

kommfit  från  närfingslfivets  aktörer  genom  Stockholmsbågen  och  BRT  fi 

Stockholmsregfionen  är  vfiktfiga  finspel.  De  föreslår  ett  mer  kapacfitetsstarkt 

bussystem tfill en lägre kostnadsnfivå än spårbundna lösnfingar. 

 

De nya stadsmfiljöavtalen bryter ny mark. Nu är det finte längre bara de tre 

största  storstadsområdena  som  fintresserar  sfig  för  kapacfitetsstarka  kollek-

tfivtraffikstråk. Det kan ännu finte förutses hur stora effekter stadsmfiljöavta-

let  kommer  att  få.  Intresset  från  stora  och  medelstora  kommuner  är  dock 

mycket  stort,  enlfigt  första  delrapporten  från  Traffikverket.  I  första  ansök-

nfingsomgången  finkom  hela  34  ansöknfingar.  Sju  städer  bevfiljades  medel: 

Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Lfinköpfing, Helsfingborg och Lund. 

 

I  slutet  av  kapfitel  3  framträder  en  sammanfattande  bfild  av  transformatfiva 

processer som  nu  är  mer  vfisfionsdrfivna,  eller  som  vfi  säger  fi  vår  forsknfing 

värderfingsdrfivna  (values-based),  än  prognosdrfivna15. Det  krävs  vfisserlfigen 

en  avancerad  produktfionslogfik  för  att  utveckla  kapacfitetsstarka  kollektfiv-

traffiklösnfingar. Men när allt är på plats fi ett samverkande system kan kun-

den/  resenären  utnyttja  systemet  fi  sfin  egen  värdeskapande  process  (co-

creatfion) utfifrån en kundorfienterad tjänstelogfik, förutsatt att mjuka värden 

ffinns på plats. Transformatfiva processer för levande och hållbara städer där 

kollektfivtraffik  är  möjlfiggörare  är  redan  ett  faktum  fi  svensk  kontext.  Men 

mer kan göras. Idag finvesteras allt för mycket pengar på kollektfivtraffik utan 

prfiorfitet  fi  gaturummet.  Nästa  avsnfitt  handlar  en  vfisfions-  eller  värderfings-

drfiven stadsutvecklfing. 

 

Täthet – Närhet som tankeffigurer för stadsutvecklfing 

I bokens första kapfitel lyftes Vfiveca Ax:son Johnsons finspel Utmanfing: Att 

bygga framtfidens urbana stad, från antologfin Framtfidsutmanfingar – Det 

nya Sverfige.  Hon skfiljer där på begreppen täthet och närhet. Hon konsta-

terar att många av förortssatellfiterna runt Stockholm är tämlfigen täta, utan 

att för den skull erbjuda närhet. Arkfitekten Jan Gehl personfiffierar uttrycket 

städer för männfiskor. I sfina prfincfiper för stadsutvecklfing har han gestaltat 

dfialektfiken  mellan  täthet  och  närhet.  I  vårt  andra  kapfitel  återgav  vfi  Lord 

Rfichard Rogers förord tfill Gehls bok Cfitfies for People. Han framhåller Jan 

Gehls finsfikt och kunskap att läsa staden och dess männfiskor.  Det är män-

                                                

15 Edvardsson and Enqufist, 2009; Edvardsson, Enqufist and Petros Sebhatu, 2013 
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nfiskors närvaro som skapar staden. Kollektfivtraffik, cykel och gång får prfio-

rfitet  gentemot  bfilen.  New  York  erbjuder en av de  mest  påtaglfiga  och  radfi-

kala  förändrfingar som  skett  genom  medverkan  av  Gehls  arkfitektkontor. 

Gatuutrymme har omvandlats tfill bfilfrfi zon på Manhattan genom en med-

veten  polfitfisk  vfilja.  2008  presenterade  staden  New  York  en  vfisfion  krfing 

World  Class  Streets.  Redan  år  2007  lanserade  borgmästaren  Mfichel 

Bloomberg  PlaNYC  2030:  A  greener,  Greater  New  York.  Planen  handlade 

om  att  förbättra  stadsgatorna,  mfinska  det  prfivata  bfilåkandet  fi  gatuutrym-

met och tänka om krfing öppna ytor för männfiskor. Den mest spektakulära 

omvandlfingen var att Tfimes Square (där 89 % av utrymmet var tfill för bfilar 

och 11 % för gående) omvandlades tfill en helt bfilfrfi zon. Detta skedde rent 

praktfiskt  över  en  natt,  men  förändrfingen  föregficks  av  massfiva  kommunfi-

katfionskampanjer. 

 

Det  byggdes  322  kfilometer  cykelväg  fi  New  York  på  kort  tfid,  mellan  junfi 

2007 och  november  2009,  för  att  stödja  transformatfionen  som  skulle 

mfinska bfilens domfinans fi stadsrummet. Omvandlfingen av Tfime Square är 

ett exempel på tactfical urbanfism, som vfi tar upp fi kapfitel 2. Metoden kan 

tfillämpas som en möjlfiggörare att snabbare skapa närhet och ett offentlfigt 

rum för männfiskor. Närhet är ett nyckelkoncept också fi planerna för Göte-

borg, Stockholm och Malmö. Men det kommer finte per automatfik. I kapfitel 

5 om Göteborg talar fyra förvaltnfingschefer om hur Göteborg ska växa med 

vfisfionen En grön och nära storstad. I vfisfionsdokumentet utvecklas tankar-

na krfing de kvalfiteter som kopplas samman med begreppet nära storstad.16 

 

Den nära storstaden Göteborg är tfillräcklfigt stor för att kunna erbjuda stor-

stadens  alla  möjlfigheter,  utan  att  tappa  närheten  och  personlfigheten  som 

ffinns fi en mfindre stad. 

 

I  den nära storstaden  ffinns  det  attraktfiva  stadsmfiljöer  med  mötesplatser, 

promenadstråk och ett stort utbud av affärer, kultur och evenemang samt en 

blandnfing  av  arbetsplatser  och  bostäder  som  tfillsammans  skapar  ett  rfikt 

stadslfiv.  

 

Avstånden är korta och de hållbara resorna snabba. Förbruknfingen av energfi 

och fossfila bränslen är låg samtfidfigt som det är lätt att nå det som stadens 

och regfionens finvånare behöver och önskar.  

 

                                                

16 Göteborgs stad, Ordbok för stadsutvecklare, 2015, sfid. 4 
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I en nära storstad lfigger många av de funktfioner som krävs för att vardagen 

ska  gå  fihop  finom  gång- och  cykelavstånd,  vfilket  ger  finvånarna  ett  enklare 

vardagslfiv. Det är också nära tfill bussen eller tåget när du ska åka lfite längre.  

 

Det ffinns parker och grönområden nära bostaden. Närheten tfill grönska har 

stor betydelse för folkhälsa och för allas behov av lugna oaser fi staden, finte 

mfinst ur ett barnperspektfiv. Den skapar konkurrenskraft och erbjuder lfivs-

kvalfitet. En nära storstad är en del av sfin regfion och motor för uthållfig tfill-

växt.  Här  har  verksamheter  och  männfiskor  lätt  att  ffinna  varandra  och  ar-

betstfillfällen skapas. 

 

I samma kapfitel återges ett samtal med Göteborgs stadsarkfitekt Björn Sfie-

sjö, som förklarar att han vfill se på staden från strukturnfivå. Vad är en stad? 

Och vad är den tfill för? Hur skall vfi göra den bättre för det som den är tfill 

för? Han ser ett behov av att bygga stad på ett sätt som skfiljer sfig från tfidfi-

gare  strategfier,  där  bfilen  var  norm  och  vfillasamhällena  bredde  ut  sfig  med 

låg  täthet.  Det  ffinns  behov  av  att  bygga  mer stad.  Han  tar  upp  Hamburg 

som  ett  föredöme.  Traffikstrategfin  är  fi  detta  sammanhang  bara  en  av  flera 

strategfier. Sfiesjö menar att det behövs en samlad vfisfion. Göteborg har fi stor 

utsträcknfing byggts som en bfilstad, menar han. De nya tankarna finnebär en 

model change av stora mått. Istället för att tala om olfika traffikslag och om 

olfika barrfiärer som ffinns fi staden, så handlar det mer att anpassa hastfighet-

er  tfill  olfika  hastfighetszoner.  En  stad  för  fotgängare  och  cyklfister eftersträ-

vas, där det är lätt, kul och säkert att ta sfig fram. Vfisfion Älvstaden är ett vfik-

tfigt verktyg fi att bygga en nära storstad, som ger möjlfighet att skapa något 

nytt. 

 

Även  fi  Stockholm  är  också  framkomlfighetsstrategfin  kopplad  tfill  begreppet 

närhet, vfilket framkom fi fintervjun med Danfiel Ffirth: Jag kan ta mfig fram 

tfill butfiker, tfill jobb, tfill andra männfiskor fortare eller lättare eller enklare. 

Inte  för  att  jag  har  bättre  resväg  nödvändfigtvfis,  utan  för  det  lfigger  när-

mare.  Under  2015  pågår  ett  fortsatt  utvecklfingsarbete  för  att  framkomlfig-

hetsstrategfin skall blfi ännu mer männfisko- och stadsfokuserad. 

 

Täthet och närhet är ett vfiktfigt begreppspar även för Malmö. Malmös första 

traffik- och mobfilfitetsplan tar sfin utgångspunkt från Malmös översfiktsplan.  

Traffik-  och  mobfilfitetsplanen  tar  ett  helhetsgrepp  på  stadsutvecklfing  och 

hållbara transporter, utfifrån ekonomfisk, socfial och mfiljömässfig hållbarhet. 

Den beskrfiver hur Malmö kan byggas fihop tfill en tät, grön, funktfionsblan-

dad och nära stad. 
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Även  om  täthet  –  närhet  ffinns  som  begreppspar  fi  vfisfioner  och  strategfier  fi 

Stockholm, Göteborg respektfive Malmö kommuner, så präglas den faktfiska 

verklfigheten  fi  respektfive  stad  och  stadsregfion  av  att  de  är  delade  städer  fi 

flera avseenden. Det ffinns ett behov av att utveckla samhällsbyggarperspek-

tfivet  ännu  mer  både  hos  respektfive  regfional  kollektfivtraffikmyndfighet  och 

hos  Traffikverket.  I  dagsläget  talas  det  mer  om  ökad  täthet  än  om  närhet  fi 

alla utvecklfingsplaner. 

 

Kapfitlet  om  Parfis  beskrfiver  socfiala,  mfiljömässfiga  och  mobfilfitetsrelaterade 

utmanfingar och fi kapfitlen om Sverfiges tre storstadsregfioner beskrfivs socfi-

ala obalanser fi respektfive regfion. Dessa obalanser behöver närmare reflek-

teras  över.  Nästa  avsnfitt  handlar  just  om  det  tredelade  begreppet  hållbar-

het. 

 

Ekonomfisk, socfial och mfiljömässfig hållbarhet bortom sfitt eget mantra  

Hållbarhet är ett begrepp som ofta används som ett mantra. Hållbarhet kan 

ur  ett  metodologfiskt  perspektfiv  ses  som  ett  frfistående  begrepp,  som  ska 

vara med för att det är polfitfiskt korrekt, men det verkar leva ett eget lfiv lfite 

vfid sfidan av. Det är finte det hållbarhetsbegreppet som förmedlas fi förelfig-

gande studfie. Kapstaden, Buenos Aeros och Parfis får fillustrera att hållbar-

het  faktfiskt  kan  användas  konkret  för  analys  av  brfister  och  som  möjlfiggö-

rare. 

 

I Kapstaden ffinns många socfiala utmanfingar. Aparthefidsystemet avskaffa-

des  1994  och  verklfig  demokratfi  finfördes.  Men  stadens  utmanfingar  är  tfill 

vfiss del samma nu som då, t.ex. att hantera hög arbetslöshet, bekämpa fat-

tfigdom  och  motverka  olaglfig  utbrednfing  av  staden  (där  staden  vuxfit  fi  yta 

snarare än fi täthet). Utbrednfingen av staden har också finneburfit ökade mfil-

jöproblem  genom  ökade  utsläppsnfivåer.  Det  ffinns  även  en  stor utmanfing 

vad  gäller mobfilfitet  på  grund  av  brfistande  finfrastruktur. Få  storstadsreg-

fioner fi världen gör en lfika uttalad kopplfing mellan att satsa på ett finklude-

rande  och  tfillgänglfigt  kollektfivtraffiksystem  (finklusfive  dess  finfrastruktur) 

och  fattfigdomsbekämpnfing.  Stadens  vfisfion  är  att  åstadkomma  en  fintegre-

rad  kollektfivtraffik  (Integrated  Rapfid  Transport  system,  IRT-system),  som 

möjlfiggör ett sömlöst resande. För att lyckas med att använda kollektfivtra-

ffik  som  transformatfiv  kraft  fi  Kapstaden  måste  fenomenet  Mfinfibus  taxfis 

(paratransfit transport system) göras tfill en del av lösnfingen. Utmanfingarna 

för  Kapstaden  är  enorma.  Med  tanke  på  omfattnfingen  av  behoven  och  de 

begränsade resurser som ffinns tfillgänglfiga, är det oundvfiklfigt att svåra val 

måste göras vfid finvesterfingar och fördelnfing av resurser. 
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Buenos Afires har under de senaste tfio åren genomgått en mobfilfitetsrevolut-

fion  med  finvesterfingar  fi  kollektfivtraffik,  gångfinfrastruktur  och  cykelfinfra-

struktur. Två handlfingskraftfiga program har radfikalt ändrat funktfionen och 

atmosfären fi stadens finre delar. Effekterna sprfider sfig längre och längre ut fi 

regfionen. Det offentlfiga bussystemet drfivs av prfivata operatörer. Merparten 

av stadens samhällsservfice är avreglerad sedan 2003, finklusfive tunnelbana, 

tåg,  samt  bussar  och  taxfi.  Kollektfivtraffiken  är  delffinansfierad  med  statlfiga 

subventfioner,  för  att  täcka  kvarstående  nettokostnader  (efter  bfiljettfintäk-

ter).  De  transformatfiva  utmanfingar  som  ffinns  är  såväl  socfiala  som  mfiljö-

mässfiga och mobfilfitetsdrfivna. 

 

Socfiala  utmanfingar:  Att  fortsätta  den  strategfi  som  utvecklats  för  att  mot-

verka  motstånd  mot  stadens  transformerfingsprocess;  förbättra  undermå-

lfiga  bostäder  och  fillegala  bostadsområden  med  stor  fattfigdom  och  socfiala 

problem;  komma  tfill  rätta  med  den  ojämna  kvalfiteten  på  skolor,  sjukhus, 

underhåll av parker och andra allmänna utrymmen fi olfika delar av staden. 

Mfiljömässfiga  utmanfingar:  Att  fortsätta  en  påbörjad  process  att  hantera 

mfiljöproblem  genom  avfallshanterfing,  återvfinnfingsprogram,  energfieffektfi-

vfitet fi byggnader och att sanera mfiljöer som belastas av dumpade avfall och 

farlfiga tungmetaller. Mobfilfitetsdrfivna utmanfingar: Att bygga ut Metrobús-

systemet ytterlfigare och skapa effektfiva och attraktfiva knutpunkter tfill tun-

nelbana, pendeltåg, etcetra; prfiorfitera fotgängare och rusta byggnader fi nya 

gatuutrymmen  fi  staden;  fortsätta  utveckla  staden  enlfigt  hållbarhetsplanen 

och  översfiktsplanen Planen  för  prfiorfitet  av  fotgängare,  som  syftar  tfill  att 

fortsätta hantera de socfiala och mfiljömässfiga utmanfingarna utanför stads-

kärnan för att transformera staden fi enlfighet med vfisfionen om att prfiorfitera 

männfiskor framför bfilar. 

 

I  Parfis  utgår  kollektfivtraffikuppdraget  från  regfionens  master  plan,  som  fo-

kuserar  på  regfionens  utmanfingar.  Parfis  har  slutat  med  att  bygga  nya  mo-

torvägar. All expansfion av traffiken sker genom utvecklfing av kollektfivtraffik, 

gång och cykel. Integratfionen mellan olfika traffikslag är extra vfiktfig. Socfiala 

utmanfingar: Att arbeta för en bättre och mer sammanhållen regfion genom 

att hantera socfiala, mfiljömässfiga och mobfila ojämlfikheter fi regfionen; återta 

Île-de-France attraktfivfitet som världsstad och stödja det ekologfiska samta-

let och den socfiala ekonomfin. Mfiljömässfiga utmanfingar: Att föregrfipa glo-

bala  mfiljöförändrfingar  och  klfimatutmanfingar  på  regfional  nfivå. Mobfilfitets-

drfivna  utmanfingar:  Vardagslfivet  för  regfionens  finnevånare  måste  förbätt-

ras. I utmanfingen lfigger att bryta bfilen som norm och desfigna transporter 

som är mfindre bfilberoende för att skapa en ännu bättre urban lfivsmfiljö. Det 
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ffinns en hållbar mobfilfitetsplan (Sustafinable urban mobfilfity plan 2020) som 

ska säkerställa en hållbar mfiljösfituatfion finom alla traffikslag, finklusfive gång 

och cykel. Planen ska säkerställa att det ffinns en hållbar balans mellan be-

hovet av mobfilfitet, bevarande av mfiljön och stabfil ffinansfierfing. Det handlar 

om att nå en balans som främjar Parfisregfionens attraktfivfitet och garanterar 

socfial  sammanhållnfing  fi  regfionen.    För  detta  krävs  även  en  förändrfing  av 

attfityder. 

 

I kapfitel 2 lyfts finsfikter från Delegatfionen för hållbara städer fram. Delegat-

fionen  pekar  på  hfinder  för  hållbar  stadsutvecklfing,  men  bfidrar också  med 

slutsatser krfing färdrfiktnfing, tempo och behovet av en värdegrund som finte 

bara stödjer sfig på teknfiska och ekonomfiska motfiv. 

 

Den snabba och omfattande omställnfing som krävs kommer finte att förverk-

lfigas om den enbart beskrfivs utfifrån en teknfisk och ekonomfisk kalkyl, relate-

rad tfill mätbara mål. I omställnfingen måste också socfiala och kulturella vär-

den  beaktas  fi  varje  steg.  En  levande  dfialog  måste  föras  fi  samhället  mellan 

medborgare  och  polfitfiker  om  vfilka  värden  som  omställnfingen  ska  sfikta  på. 

En  majorfitet  av jordens  männfiskor  lever  sfina  lfiv  fi  urban  mfiljö  och  den  bör 

därför  utformas  för  att  ge  största  möjlfiga  lfivskvalfitet  fi  lfivets  olfika  skeden. 

Stadslfivet handlar för den enskfilde tfill stor del om att kunna hantera varda-

gen och att leva ett gott lfiv med trygghet, hälsa, rättvfisa, gemenskap, person-

lfig frfihet och handlfingsutrymme, men också om stadens attraktfion fi boende 

och  stadsmfiljö.  Värdegrunden  måste  hela  tfiden  dfiskuteras,  utvecklas  och 

säkras fi överväganden under processens gång.17 

 

Det  är  en  omställnfing  av  stadsregfionen  det  handlar  om.  Det  handlar  om 

hållbara lfivsstfilar som är del fi en mfiljömässfig och socfial kontext. Det kräver 

en  transformatfiv  process  som  har  männfiskan  som  utgångspunkt.  I  ett  vfis-

fionsstyrt  och  värderfingsdrfivet  reform-  och  planarbete  blfir  värdegrunden 

och fintressentdfialogen centrala för att ge färdrfiktnfing åt den transformatfiva 

processen.  Det  är  en  sådan  process  som  gör  att  hållbarhet  finte  blfir  ett  be-

grepp som lever ett eget lfiv vfid sfidan av de huvudsaklfiga processerna. 

 

De tre exemplen från våra finternatfionella studfier pekar alla på att socfiala, 

mfiljömässfiga och mobfilfitetsdrfivna utmanfingar hänger samman. Dessa vär-

den  är  också  finbäddade  (är  en  del)  fi  socfiala  och  kulturella  värden.  Det  är 

detta  som  Enqufist  och  Johnson,  2013  pekar  på  fi  en  av  de  finsfikter/ut-

manfingar som lyftes fi studfien: 

                                                

17 Delegatfionen för hållbara städer, 2012 c  
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• Värderfingsdrfiven kollektfivtraffik drfiver värdeskapande 

för männfiskor och hållbarhet för samhälle: Ett värde-

rfingsdrfivet arbete krfing värdeskapande och hållbarhet 

bygger på djupare värden som ffinns förankrat fi en värde-

resonans mellan samhälle, företag/förvaltnfing och 

kund/medborgare.    

De socfiala utmanfingarna blfir allt vfiktfigare att hantera. I slutet av kapfitel 4, 

5  och  6  ffinns  en  sammanfattnfing  krfing  dessa  utmanfingar  för  respektfive 

stadsregfion. 

 

Ett  verklfigt mfind  shfift  är  på  gång,  bortom  hållbarhetsbegreppets  egna 

mantra. Socfial hållbarhet är finget som en regfion kan hantera separat, som 

en  enskfild  varfiabel  eller  kostnad.  SLL  fi  Stockholm  får  stå  som  företrädare 

för denna nya finsfikt. 

 

Inför revfiderfingen av SLLs RUFs 2010 tfillfördes ny kunskap och nya finspel 

argumenterade  för  att  utmanfingen  att  öppna  regfionen  och  samtfidfigt 

mfinska  utanförskapet  bör  ha  hög  prfiorfitet  fi  kommande  RUFs.  I  det  sam-

manhanget  föreslog  Tfillväxt-  och  regfionplaneförvaltnfingen  finom  SLL  ett 

uppdaterat  förhållnfingssätt  tfill  hållbar  utvecklfing.  Det  nya  synsättet  kom-

mer  också  att  få  konsekvenser  för  SLLs  målmodell  för  2017  års  traffikför-

sörjnfingsprogram. 

 

I arbetet med att ta fram en ny RUFS föreslår Tfillväxt- och regfionplaneför-

valtnfingen  ett  uppdaterat  förhållnfingssätt  tfill  hållbar  utvecklfing,  där  socfial 

hållbarhet är målet, ekologfin sätter ramarna och ekonomfin utgör medel och 

förutsättnfingar  för  hållbar  utvecklfing.  Den  regfionala  ekonomfins  utvecklfing 

är avgörande för att uppnå socfiala mål och stärkt sammanhållnfing. Med ett 

uppdaterat  förhållnfingssätt  kan  samspelet  mellan  de  tre  perspektfiven  blfi 

tydlfigare och lättare att hantera och synergfierna stärkas.18 

 

Det ffinns en pedagogfisk poäng med att säga som fi Malmö och Stockholm; 

att socfial hållbarhet är målet, ekologfin sätter ramarna och ekonomfin utgör 

medel och förutsättnfingar för hållbar utvecklfing. Den forsknfing och praktfik 

som redovfisats fi denna studfie vfisar på att detta är, ur ett affärs- och verk-

samhetsutvecklfingsperspektfiv,  en  förenklfing  att  presentera  de  tre  hållbar-

hetsperspektfiven  utfifrån  ett  sådant  sekventfiellt  förhållande.    I  slutet  av 

                                                

18 SLL TRF, 2015a, sfid. 4 
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detta kapfitel argumenterar jag för ett mer holfistfisk synsätt, som bygger på 

att socfial hållbarhet finte bara ska ses som målet utan finsfikten om brfist på 

socfial och mfiljömässfig hållbarhet kan användas som medel för transformat-

fion för att skapa hållbara affärer och hållbara städer. Det var en finsfikt som 

jag som forskare ffick när jag, tfillsammans med en forskarkollega, studerade 

den praktfik som utvecklats finom IKEA19 

 

Tjänstefinnovatfion som utmanfingsdrfiven utvecklfingsdrfivkraft 

Studfiens teoretfiska och konceptuella utgångspunkter fi kapfitel 2 avhandlade 

tjänstesamhällets  framväxt  och  hur  det  ställer  krav  på  förändrfing  av  såväl 

offentlfig  sektor  som  närfingslfiv.  Det  lfigger  fi  lfinje  med  synen  på  nätverks-

samhället och dess framväxt där gamla strukturer möter nya utmanfingar fi 

finteraktfionen  mellan männfiskor, ekonomfi, teknologfi  och samhälle.  Det 

sfista temat fi studfiens abduktfiva process handlar om tjänstefinnovatfion som 

utmanfingsdrfiven  utvecklfingsdrfivkraft.  Enqufist  och  Johnson,  2013,  lyfte 

fram den punkten som en av sfina utmanfingar. 

 

• Tjänstefinnovatfion  som  utvecklfingsdrfivkraft:  Utmanfingen  för 

svensk  kollektfivtraffik  kan  lfigga  fi  tjänstefinnovatfion  som  för-

ändrfings- och  utvecklfingskraft,  fi  samspel  med  en  tfillämpad 

kollektfivtraffikforsknfing.  Här  ffinns  en  stor  potentfial  tfill  ut-

vecklfing och förnyelse av en hel bransch. 

 

I kapfitel 2 lyftes några finsfikter krfing tjänstefinnovatfion fram, vfilka skfiljer sfig 

från produktfinnovatfion20: 

 

• Förnyelse  är  nödvändfigt  för  uthållfiga  affärer  och  excellens. 

Det kräver tjänstesystem som stöder processerna. 

• Tjänstesystem är finbäddade fi en socfial kontext och därför har 

socfiala  krafter  och  värderfingar  stor  betydelse  för  värdeskap-

ande processer. 

• Innovatfiv tjänsteutvecklfing utgår från kontexten: kunddrfiven, 

medarbetardrfiven,  teknfikdrfiven,  organfisatfions  och  ledar-

skapsdrfiven,  värderfingsdrfiven  (kundgrupper,  samhälle  –

lokalt, regfioner, globalt) 

                                                

19 Se Edvardsson och Enqufist, 2009 
20 Edvardsson and Enqufist, 2011 
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• Tjänstefinnovatfion talar finte bara om nya typer av tjänster. Det 

handlar lfika mycket om förnyelse genom att vara annorlunda. 

• För  att  verklfigen  vara  kundorfienterad  måste  hela  värdenät-

verkets delar vara uppbyggda på ett sådant sätt att de stödjer 

slutanvändarnas  resursfintegratfion  och  värdeskapande  aktfivfi-

teter. 

 

Begreppet  tjänstefinnovatfion  som  drfivkraft  användes  för  tolknfing,  analys 

och jämförelse fi exemplen Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

Stockholm; tjänstefinnovatfion som utvecklfingsdrfivkraft: Tjänstefinnovatfion 

har  en  gfiven  plats  vfid  utvecklfing  av  ett  mer  fintegrerat  synsätt,  som  skall 

möta allt fler socfiala-, mfiljömässfiga- och mobfilfitetsrelaterade utmanfingar fi 

komplexa  urbana  mfiljöer.  Stockholmsregfionen  har  med  sfitt  tunnelbanesy-

stem ett kapacfitetsstarkt kollektfivtraffiksystem, som både regfionens finnevå-

nare  och  tfillfällfiga  besökare  utnyttjar  tfill  fullo.  Teknfikutvecklfing  sker  lö-

pande.  Den  nya  Cfitybanan,  med  nya  utvecklade  statfioner,  har  den  nyaste 

teknfiken. Man skulle kunna se detta som tjänstefinnovatfion, men mycket av 

nyutvecklfingen sker fortfarande utfifrån en produktfionslogfik. I dagens kom-

plexa  urbana  mfiljöer  krävs  dock  utmanfingsdrfiven  tjänstefinnovatfion,  som 

vfilar på en tjänstelogfik för värdeskapande för männfiskor och hållbarhet för 

samhället. SLL, Traffikverket och Stockholms stad kan finte bara handla upp 

denna  kompetens  hos  olfika  konsultgrupperfingar.  Kunskapen  måste  också 

vara  förankrad  finom  respektfive  organfisatfion.  En  mer  utmanfingsdrfiven 

tjänstefinnovatfion  som  utgångspunkt  för  att  skapa  nya  lösnfingar  kan  vara 

den  möjlfiggörare  som  klarar  att  hantera  socfiala,  mfiljömässfiga  och  mobfilfi-

tetsrelaterade utmanfingar. Det gäller finte bara för att bygga ut kapacfitet på 

10–20 års sfikt. Det måste också tfillämpas vfid framkomlfighetsproblem, pro-

blem krfing socfial hållbarhet och klfimat och även fi närtfid. Där ffinns mer att 

göra.  En  vfiktfig  aspekt  av  tjänstefinnovatfion  är  resursfintegrerfing.  Att  finve-

stera  fi  bästa  tfillgänglfiga  teknfik  är  en  självklarhet,  men  teknfiken  får  finte 

styra  lösnfingarna.  Teknfikvalet  måste  kopplas  tfill  de  utmanfingar  som  skall 

hanteras. En vfiktfig del fi resursfintegrerfingen är samverkan mellan olfika ak-

törer,  som  var  och  en  drfivs  utfifrån  sfina  respektfive  uppdrag  och  affärsmo-

deller.  

 

Göteborg; Tjänstefinnovatfion  som  utvecklfingsdrfivkraft.  Tjänstefinnovatfion 

handlar  naturlfigtvfis  om  teknfikutvecklfing  såväl  på  fordonssfidan  som  vad 

gäller dfigfital teknfik. Men tjänstefinnovatfion handlar fi än högre grad om att 

tänka  annorlunda  och  att  vara  fi  framkant  med  att  hantera  mänsklfig  kun-

skap med ny teknfik och använda beffintlfig teknfik på nya sätt. Det som stfick-
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er ut fi Göteborg är naturlfigtvfis ElectrfiCfity men den kommer bara att ha full 

effekt  om  den  är  en  del  av  en  hållbar  stadsmfiljöutvecklfing.  Det  som  kom-

mer  att  få  effekt  är  att  se  socfial  och  mfiljömässfig  hållbarhet  som  möjlfiggö-

rare  för  att  skapa  nya  affärsmodeller  och  nya  samverkansformer  för  att 

bygga staden. Vfisfion Älvstaden, RegfionCfity, utformnfing av nya statfionsmfil-

jöer (Haga och Korsvägen) finom ramen för Västlänken, Målbfild Göteborg, 

Mölndal,  Partfille  2035  finklusfive  planer  på  lfinbanesträcknfingar,  BRT-

finspfirerade snabbussar, andra kapacfitetsstarka kollektfivtraffiklösnfingar och 

tjänsten  kombfinerad  mobfilfitet  kan  ha  tjänstefinovatfion  som  drfivkraft  men 

den måste vägledas av en vfiljestyrd vfisfion om att bygga en stad för männfi-

skor. 

 

Malmö; Tjänstefinnovatfion  som  utvecklfingsdrfivkraft.  I  detta  kapfitel  har 

MalmöExpressen,  Malmörfingen  och  det  vfisfionärt  drfivna  framtfida 

Öresundsmetro  beskrfivfits  mer  utfifrån  ett  tjänstefinnovatfionsperspektfiv  än 

ur ett produktfionsperspektfiv. Med de utmanfingar som ffinns fi Malmö såväl 

vad  gäller  att  skapa  en  nära,  tät,  grön  stad,  kan  utmanfingsdrfiven  tjänste-

finnovatfion vara en möjlfiggörare med sfitt ”utfifrån och fin-perspektfiv” som är 

mer vfisfions- och värderfingsdrfivet än prognosstyrt. Malmös traffik- och mo-

bfilfitetsplan  har  vfisfionen  att  kollektfivtraffik,  cykel,  gång  och  en  mfiljöanpas-

sad  bfiltraffik  ska  ha  prfiorfitet  fi  den  täta  och  hållbara  stadens  transportsy-

stem. Ett transportsystem som är anpassat tfill männfiskan och staden. 

 

 

Sammanfattande tolkande reflektfion 

Studfien har varfit en jämförelsestudfie som syftar tfill att förklara och på ett 

djupare plan förstå förändrfingar av kollektfivtraffik, sett som transformatfiva 

tjänsteutvecklfingsprocesser – en drfivkraft att utveckla städer tfill att blfi at-

traktfiva och levande för männfiskor och hållbara för samhället.  

Studfien  har  velat  förmedla  ett  holfistfiskt  perspektfiv.  I  kapfitel  2  delgavs  fin-

sfikter från flera andra författare. Steffen Lehmann, författare och redaktör 

för boken Low Carbon Cfitfies – Transformfing urban systems uttrycker ett 

sådant holfistfiskt perspektfiv. Boken handlar om prfincfiper för stadsplanerfing 

som genererar socfial rättvfisa, mfiljömässfig hållbarhet och ekonomfisk väl-

färd  fi  städer.  I  slutkapfitlet  lyfter  han  tfillsammans  med  en  forskarkollega 

fram  sex  framgångsfaktorer  för  en  transformatfion  som  klarar  att  ta  sfig  an 

såväl socfial, mfiljömässfig som ekonomfisk hållbarhet: 21 

 
                                                

21 Lehmann and Thornton, 2015, sfid. 401 
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1. Kultur och ledarskap är vfiktfigare än teknologfi 

2. Säkerställer good  governance,  finkluderande  kunskapsutvecklfing 

(skfill) och uppbyggnad av kapacfitet för genomförande 

3. Mäter uppnådda mål: sätter mål och tfidsplaner och följa upp dem 

4. Skapar  polficyramverk  som  verkar  på  flera  nfivåer  (multfi-level)  och 

över olfika sektorer (cross-sectoral) 

5. Delar kunskap, finformatfion och erfarenhet fi finterna och externa nät-

verk’ 

6. Involverar fintressenter (stakeholders) 

 

Vfi delar denna syn på flera punkter, tfill exempel behovet av polficyramverk 

på  flera  nfivåer  (flernfivåstyrnfing); good  governance  (vfilket  hör  samman 

med  resursfintegrerfing  för  att  ha  tfillräcklfig  kapacfitet  för  fimplementerfing); 

lfiksom vfikten att skapa tfillfit och att skapa värde fi en socfial kontext, där flera 

fintressenter finvolveras och samverkar.   

 

Här fi studfiens slutkapfitel har åtta tematfiskt drfivna finsfikter redovfisats. In-

sfikterna genererades fi studfiens abduktfiva process. 

 

• Infrastrukturbyggare –  Samhällsutvecklare  kopplat  tfill  kollektfivtra-

ffikens finstfitutfioner och deras transformatfiva roll  

• Styrnfing – Navfigerfing fi ett nytt affärs- och samverkanslandskap  

• Kund/Brukare/Medborgare  fi  ett  värdenätverk  drfiven  av  produkt-

fionslogfik eller tjänstelogfik, problem eller möjlfigheter för värdeskap-

ande?  

• Vfisfionsstyrt eller prognosstyrt reform- och planarbete 

• Kollektfivtraffikens transformatfiva roll  

• Täthet – Närhet som tankeffigurer för stadsutvecklfing 

• Ekonomfisk,  socfial  och  mfiljömässfig  hållbarhet  bortom  sfitt  eget 

mantra  

• Tjänstefinnovatfion som utmanfingsdrfiven utvecklfingsdrfivkraft 

 

Hur kan dessa åtta tematfiskt drfivna resultatredovfisnfingar byggas samman 

tfill en helhetsbfild? Jag tar då hjälp av ett mer teorfidrfivet utvecklfingsarbete 

som  jag  har  genomfört.  Parallellt  med  denna  studfie  har  jag  tfillsammans 

med  mfin  forskarkollega  Samuel  Petros  Sebhatu  utvecklat  ett  antal  paper 

som  presenterats  på  finternatfionella  konferenser  och  semfinarfier  mellan 

2014  och  201622.  Det  är  från  detta  kumulatfiva  lär-  och  utvecklfingsprojekt 

                                                

22 En del av dessa paper är redovfisade fi kapfitel 2 
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som  jag  bygger  mfin  konceptuella  tolknfingsmodell.  Jag  vfill lyfta  fram  två 

bfilder  som  vfi  ffick  möjlfighet  att  presentera  vfid  den  finternatfionella  forskar-

konferensen Transformatfions 201523 som hölls på Stockholms Unfiversfitet fi 

oktober 2015. Fler än 300 delegater hade samlats krfing behovet av ett mfind 

shfift, en transformatfion för ett mer hållbart samhälle där humankapfital och 

naturkapfital samverkar för en tfillväxt finom naturens gränser. Det var både 

forskare  och  reflekterande  praktfiker  från  hela  världen.  Värd  för  mötet  var 

Stockholm Resfilfience Centre. Jag har vfidareutvecklat dessa två bfilder som 

ett försök att sammanfatta denna studfies samlade resultat på ett teoretfiskt 

och konceptuellt plan.  

 

Den  första  bfilden  vfill  fillustrera  att  det  krävs  en  flernfivåstyrnfing  som  är 

sammanhållen och koordfinerad för att få tfill stånd en transformatfiv föränd-

rfing.  Det  krävs  också  en  mer  koordfinerad  resursfintegrerfing  av  finblandade 

parters  samlade  resurser.  Den  tredje  komponenten  är  tjänstefinnovatfion, 

som  en  samlande  kraft  för  transformatfiv  förändrfing.  En  förändrfing  som 

finte uppstår ad hoc utan är mer vfisfionsdrfiven (se ffigur 1 nedan). 

 

 
Ffigur 1. Transformatfion som en fortgående process 

 

                                                

23 Enqufist and Petros Sebhatu, 2015 
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I  Edvardsson  och  Enqufist  (2009)  talade  vfi  om: shared  values  and  shared 

meanfings.  Med  det  menade  vfi  att  en  mer  fintegrerad  samverkan  mellan 

olfika  aktörer  hålls  samman  av  en  gemensam  värderfingsdrfiven  vfisfion.  Vfi 

menade också att det ffinns ett behov av utvecklade praktfiker för resursfinte-

grerfing, vfilka hålls samman och får rfiktnfing genom gemensamma berättel-

ser. 

 

Den andra bfilden fillustrerar den transformatfiva processen som ett tjänste-

ekosystem.  Hfittfills  har  vfi  talat  om  att  se  kollektfivtraffik  som  ett  värdenät-

verk. Att tala om värdenätverket som ett ekosystem blfir naturlfigt mot bak-

grund  av  behovet  av  hållbarhet  utfifrån  alla  tre  perspektfiven,  där  planeten 

sätter gränserna för ett hållbart samhälle. 

 

Att  se  staden  som  ett  ekosystem  är  finget  nytt.  I  kapfitel  2  lyftes  Jan  Gehls 

tankar krfing städer för männfiskor. Hans finspfiratfionskälla var Jane Jacobs 

klassfiska  verk  från  1961  (omarbetad  1989)  där  hon  beskrev  New  York  och 

den amerfikanska storstadens lfiv och förfall24. Jag hade finte läst hennes bok 

när jag skrev kapfitel 2. Det har jag däremot gjort nu. Den svenska versfionen 

har  getts  ut  av  bokförlaget  Dafidalos,  som  sedan  1990-talet  har  översatt 

klassfiska verk bortom objektfivfism och relatfivfism, ofta med ett samhällskrfi-

tfiskt  perspektfiv.  Det  är  denna  översättnfing  som  jag  finspfirerats  av  när  jag 

ser  staden  som  ett  ekosystem.  Jacobs  tar  även  upp  samma  krfitfik  som  kan 

rfiktas  mot  svenska  förhållanden  avseende  lfivsmfiljön  fi  mfiljonprogramom-

rådena och fi de utsprfidda vfillasamhällena. Hon uppehåller sfig bland annat 

vfid  betydelsen  av  att  bfinda  fihop  stadsdelar  med  varandra.  Hon  betonar 

också  vfikten  av  att  göra  varje  stadsdel  tfill  en  rfiktfig  stadsdel.  En  plats  där 

man kan både bo, leva och arbeta. Hon menar att det fortfarande ffinns möj-

lfighet  att  förvandla  betonggetton  tfill  rfiktfiga  stadsmfiljöer.  Hon  jämför  sta-

dens  ekosystem  med  ett  naturlfigt,  bfiologfiskt  ekosystem,  något  som  fram-

kommer nedan.  

 

Med  stadens  ekologfi  menar  jag  någontfing  annat  än  den  naturlfiga  ekologfi 

man  studerar  fi  vfildmarken,  men  det  ffinns  ändå  vfisa  lfikheter.  Ett  naturlfigt 

ekosystem  deffinfitfionsmässfigt  av fysfiska,  kemfiska  och  bfiologfiska  processer 

som är aktfiv finom en begränsad utsträcknfing av tfid och rum. Stadens eko-

system består av fysfiska, ekonomfiska och etfiska processer som är aktfiva vfid 

en gfiven tfidpunkt finom en stad och dess närmaste besfittnfingar. Den deffinfit-

fionen har jag själv hfittat på, analogt med den förra. 

 

                                                

24 Jacobs, 2004, 1961 
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De två typerna av ekosystem – den som är skapad av naturen och den som är 

skapad  av  mänsklfiga  varelser – har  vfissa  grundläggande  prfincfiper  gemen-

samt. Tfill exempel behöver båda ekosystemen, såvfida de finte är ofruktbara, 

en stor mångfald för att kunna överleva. I båda fallen utvecklas denna mång-

fald organfiskt över tfid, och de olfika komponenterna står fi komplficerade be-

roendeförhållanden  tfill  varandra.  Ju  fler  nfischer  tfill  lfiv  och  levnadssätt  det 

ffinns  fi  något  av  ekosystemen,  desto  större  är  dess  förmåga  att  upprätthålla 

lfiv.25  

 

Ffiguren nedan vfisar ett tjänsteekosystem. Jag har utvecklat bfilden med fin-

spfiratfion från vårt gemensamma arbete (Enqufist and Petros Sebhatu, 2015) 

som vfisades vfid Transformatfions 2015. 

 

 

Tjänsteekosystem  

 

(Mfikro- , Meso-, Makronfivå) 

 
Ffigur 2. Tjänstefinnovatfion som sammanhållande drfivkraft fi ett tjänsteekosystem 

för transformatfion, värdeskapande och hållbarhet. 

 

Ffiguren  vfisar  att  flernfivåstyrnfing,  resursfintegrerfing  och  affärs- samver-

kanspraktfik hanterar transformatfion, värdeskapande och hållbarhet fi sam-

spel mellan männfiska och natur. Utmanfingsdrfiven tjänstefinnovatfion är den 

                                                

25 Jacobs, 2004, 1961 sfid. 17 
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sammanhållande  drfivkraften  för  förändrfing.  Processerna  fi  ett  ekosystem 

sker såväl på mfikro-, meso- som makro-nfivå samtfidfigt och finteraktfiv kom-

munfikatfion mellan olfika fintressenter måste vara sammanhållen och konsfi-

stent.  Det  går  finte  att  kommunficera  olfika  budskap  på  olfika  nfivåer.  Det 

skapar finte tfillfit fi ekosystemet. 

 

Att  hantera  ett  värdeskapande  kräver enkelhet gentemot  kun-

den/användare/medborgare  finom  tjänsteleveransens  synlfighetslfinje.  Att 

hantera  transformatfion  utfifrån  samhällsutvecklarrollen  är komplext, på 

grund  av  socfiala,  mfiljömässfiga  och  mobfilfitetsrelaterade  utmanfingar.  Att 

utveckla affärs- och samverkanspraktfiker är komplficerade processer.26 För 

att  hålla  samman  ett  ekosystem  krävs  gemensamma  värderfingar  och  ge-

mensamma  berättelser  (Edvardsson  och  Enqufist,  2009),  lfiksom  ett  håll-

barhetstänkande bortom sfitt eget mantra. Malmö stad får fillustrera vfisfion-

en om en hållbar stad. 

 

Den socfiala hållbarheten är målet som skapar goda lfivsbetfingelser, den mfil-

jömässfiga  hållbarheten  skapar  en  ram  för  ett  resurseffektfivt  samhälle  och 

den  ekonomfiska  hållbarheten  är  medlet  för  att  staden  och  närfingslfivet  ska 

utvecklas långsfiktfigt.27   

 

Jag  har  tfidfigare,  under  temat Ekonomfisk,  socfial  och  mfiljömässfig  hållbar-

het bortom sfitt eget mantra, framhållfit att samspelet mellan de tre hållbar-

hetsbegreppen; socfial, mfiljömässfig och ekonomfisk hållbarhet, egentlfigen är 

en förenklfing utfifrån ett affärs- och verksamhetsutvecklfingsperspektfiv. Jag 

vfill med ffigur 2 som utgångspunkt argumentera för att hållbarhet bara är en 

del  fi  en  transformatfiv  process.  En  transformatfion  som  uppmärksammar 

flera områden, som de socfiala- och mfiljömässfiga utmanfingarna lfiksom mo-

bfilfitetsutmanfingar (som vfi har talat om finte mfinst fi fallstudfien om Parfis och 

fi  de  socfialt  tudelade  stadsregfionerna  Kapstaden  och  Buenos  Afires),  måste 

hanteras sammanhållet för att få tfill en förändrfing och åstadkomma en le-

vande, attraktfiv och hållbar storstadsregfion. I kapfitlen om Stockholm, Gö-

teborg och Malmö uppmärksammas också att det även fi dessa välutvecklade 

städer ffinns en tudelnfing som måste hanteras. De socfiala och mfiljömässfiga 

utmanfingarna blfir fi dessa transformatfiva processer snarare ett medel för att 

finom ramen för en flernfivåstyrnfing gå samman krfing en gemensam vfisfion. 

Praktfiker utvecklas för att allokera gemensamma resurser. Dessa praktfiker 

kan  åstadkomma  en  rfiktad  transformatfiv  förändrfing  som  hanterar  utma-

                                                

26 enkelt, komplficerat, komplext (se Westley et al., 2007) 
27 Se kapfitel 6 
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nfingarna på ett finnovatfivt och hållbart sätt. Det är detta fintegrerade syns-

sätt  som  ffigur  2: Tjänstefinnovatfion  som  sammanhållande  drfivkraft  fi  ett 

tjänsteekosystem  för  transformatfion,  värdeskapande  och  hållbarhet vfill 

förmedla. 

 

Behov av en fortsatt lärprocess för användnfing av kollektfivtraffik som 

transformatfiv kraft 

Det är männfiskor som rör sfig fi staden. Kollektfivtraffik är endast ett medel. 

Att  hantera  transformatfion,  värdeskapande  och  hållbarhet  kräver  flernfi-

våstyrnfing,  resursfintegratfion  och  en  utmanfingsdrfiven  tjänstefinnovatfion. 

Alla delar ffinns på plats, men det behövs ett mer samlat grepp för att fullt ut 

utnyttja potentfialen fi fidén med Kollektfivtraffik som transformatfiv kraft för 

levande och hållbara städer.  

 

Den 8 februarfi 2016 meddelade Sverfigeförhandlfingen att den nu hade star-

tat förhandlfingar med storstadsregfionerna för en bättre kollektfivtraffik och 

ett ökat bostadsbyggande28: 

 

I  dag  finleds  förhandlfingar  med  storstadsregfionerna  om  utbyggnad  av  ett 

flertal  kollektfivtraffikprojekt,  Östlfig  förbfindelse  fi  Stockholm,  samt  cykelåt-

gärder.  Förhandlfingarna  handlar  om  vfilka  objekt  staten  kan  tänka  sfig  att 

medffinansfiera  för  att  få  tfill  stånd  en  bättre  kollektfivtraffik  och  ett  ökat  bo-

stadsbyggande fi Stockholm, Göteborg och Skåne. Detta är en unfik och sam-

lad satsnfing på samhällsutvecklfing fi våra tre storstadsregfioner. 

 

Sverfigeförhandlfingen är ett vfiktfigt finfitfiatfiv för ffinansfierfingsfrågan, men den 

säger väldfigt lfite om ett samlat grepp som fullt ut nyttjar potentfialen fi tan-

ken  om Kollektfivtraffik  som  transformatfiv  kraft  för  levande  och  hållbara 

städer.  Fokus  lfigger  på  en  spårbunden  kollektfivtraffik  som  får  effekt  först 

om  10  - 20  år.  Parallellt  med  detta  öppnas  upp  för  ett  ökat  bostadsbyg-

gande. Jag har tfidfigare fi mfin analys krfing Stockholm29 skrfivfit om de gamla 

mfiljonprogrammen: 

 

Exemplen  Vfisfion  Järva  2030  och  Rfinkebystråket  vfisar  att  tfillgång  tfill  tun-

nelbana finte per automatfik skapar socfioekonomfiskt starka områden. Flerta-

let mångmfiljonprogramsområden fi Stockholm har haft tfillgång tfill tunnelba-

nestatfioner  fi  decennfier  och  de  socfioekonomfiska  skfillnaderna  har  snarare 

förstärkts. Mfiljonprogrammen förstärkte fidén om ett funktfionellt och ratfion-

                                                

28 Sverfigeförhandlfingens hemsfida  2016.02.08 
29 Kapfitel 4 
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ellt  samhällsbygge  genom  sfin  uttalade  funktfions- och  traffikseparerfing.  Ex-

emplen rymmer både en problembfild och en möjlfighet att skapa en bättre fin-

tegratfion mellan stadens/ regfionens olfika delar. De vfisar också på möjlfighet-

en att skapa en mer komplett stadsmfiljö fi respektfive centra, en mfiljö byggd 

för männfiskor. 

 

Har vfi lärt något av hfistorfien?  

 

Traffikverket ffick ett nytt uppdrag fi sfitt reglerfingsbrev för 201630.  

 

Traffikverket  ska  bfidra  tfill  att  skapa  förutsättnfingar  för  att kollektfivtraffik-

branschen ska nå sfitt övergrfipande mål om att kollektfivtraffikens marknads-

andel ska fördubblas på sfikt. Antalet resor med kollektfivtraffik ska fördubblas 

fram  tfill  2020,  jämfört  med  2006.  Kollektfivtraffiken  är  ett  vfiktfigt  medel  för 

att  uppfylla de  transportpolfitfiska  målen  och  därfigenom  åstadkomma  en 

långsfiktfigt  hållbar  tfillväxt  fi  hela  landet.  En  väl  anpassad  kollektfivtraffik  ger 

männfiskor  en  geograffisk  tfillgänglfighet  på  ett  energfieffektfivt  och  långsfiktfigt 

hållbart sätt. Traffikverket ska senast den 31 oktober 2016 redovfisa hur dess 

verksamhet  förbättrar  förutsättnfingarna  för  kollektfivtraffikbranschen  att  nå 

sfitt fördubblfingsmål. 

 

Samtfidfigt  ffick  Traffikverket  uppdraget  att  teckna  avtal  med  kommu-

ner/landstfing, så kallat stadsmfiljöavtal. Det vfisar att kollektfivtraffik finte kan 

leva sfitt egna lfiv, utan är en del fi en större kontext. Det kapfitel 3 vfille för-

medla var en ökad finsfikt om att kollektfivtraffik kan ses som ett verktyg att 

bryta  socfiala-,  mfiljömässfiga-  och  mobfilfitetsrelaterade  utmanfingar.  Det 

krävs en  avancerad  produktfionslogfik  för  att  utveckla  kapacfitetsstarka  kol-

lektfivtraffiklösnfingar. Men när allt är på plats fi ett samverkande system kan 

kunden/resenären utnyttja systemet fi sfin egen värdeskapande process (co-

creatfion) utfifrån en kundorfienterad tjänstelogfik, förutsatt att mjuka värden 

ffinns på plats. Kollektfivtraffik är möjlfiggörare för transformatfion. 

 

Ffigur 2 Tjänste- (servfice-) ekosystem som arena för transformatfion, vär-

deskapande och hållbarhet kan ses som en analysmodell. Den skulle också 

kunna användas som en modell för mfind shfift. Transformatfiva processer är 

mer  vfisfions-/värderfingsdrfivna  än  vad  de  är  prognosstyrda.  Det  behövs  ett 

mer samlat grepp krfing hur detta ska ske.  Chrfistfian Bason, som är en av gr- 

 

 

                                                

30 Reglerfingsbrev Traffikverket, budgetåret 2016  
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undarna  av  MfindLab  fi  Danmark31,  talar  om  att  gå  från polficy-as-strategy 

tfill polficy-as-fimpact 32.  Han  talar  också  om  att  gå  från  resursfintegrerfing 

(facfilfitatfing)  tfill  förvaltnfing  utfifrån  ett  flernfivåstyrnfingsperspektfiv  (ste-

wardshfip)33. Traffikverket måste ffinna en proaktfiv roll fi denna transforma-

tfiva process som handlar om såväl flernfivåstyrnfing som en mer handlfingso-

rfienterad polficyfimplementerfing. Det behövs också en utvecklfing krfing sam-

verkan  som  leder  tfill  transformatfion  där  den  statlfiga  nfivån,  den  regfionala 

och  den  lokala  nfivån  måste  ffinna  sfina  respektfive  roller.    De så  kallade 

Bymfiljöavtalen för de största städerna fi Norge är den norska statens vfiktfig-

aste medel för att nå regerfingens mål om en öknfing av persontransporter fi 

storstadsområdena,  en  öknfing  som  ska  ske  med  kollektfivtraffik,  cykel  och 

gång.  I  kapfitel  3  lyfte  vfi  fram  ett  verktyg  för  en  samordnad  planerfing, 

Sustafinable  Urban  Mobfilfity  Plan  (SUMP),  som  tfillämpas  finom  EU.  Detta 

skulle  kunna  vara  det  verktyg  som  behövs  för  utvecklfing  av  större  städer 

(stadsregfioner) fi Sverfige. Det kan tfillämpas fi fler städer/regfioner än Stock-

holm,  Göteborg  och  Malmö  för  att  uppnå  en  samordnad  planerfing  av  en 

vfisfionsdrfiven process.  Det behövs ett mfind shfift krfing flernfivåstyrnfing, re-

sursfintegrerfing, affärs- och samverkanspraktfik, där utmanfingsdrfiven tjäns-

tefinnovatfion  är  den  sammanhållande  drfivkraften  för  förändrfing.   Utma-

nfingen att hantera transformatfion, värdeskapande och hållbarhet fi sam-

spel  mellan  männfiska  och  natur  måste  blfi  mer  handlfingsorfienterad  (po-

lficy-as-fimpact). 

 

Det  ffinns  mer  att  göra  fi  Sverfige,  även  fi  en  bredare  kontext,  utanför  de  tre 

storstadsområdena. En levande, resfilfient och attraktfiv lfivsmfiljö skapas med 

gemensamma offentlfiga och prfivata resurser. Eller med Jane Jacobs ord: Ju 

fler  nfischer  av  lfiv  och  ju  fler  levnadssätt  det  ffinns  fi  ekosystemen, desto 

större är deras förmåga att upprätthålla lfiv34. Men det måste ske fi ett eko-

system som skapar ett samhälle byggt på tfillfit. 

  

                                                

31 Chrfistfian Bason är Chfief Executfive på Danfish Desfign Centre fi Danmark. Han har varfit med att 

skapat MfindLab som är en neutral arena och utrednfingsresurs för flera departement fi Danmark. 

Utfifrån ett medborgarperspektfiv har Mfind Lab blfivfit en plattform för desfign och socfial finnovatfion 

för polficyutvecklfing som hanterar gränsöverskrfidande komplexa samhällsutmanfingar. 
32 Bason, 2014, sfid. 231 
33 Ibfid. sfid. 230  
34 Jacobs, 2004, sfid. 17 
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Kollektfivtraffik som transformatfiv kraft för 

levande och hållbara städer

Denna studfie uppmärksammar kollektfivtraffik som transformatfiv förändrfingskraft 

fi städer. Det är Sverfiges tre största stadsregfioner; Stockholm, Göteborg och Malmö 

som har studerats. För att på ett djupare plan förstå dessa förändrfingsprocesser 

har även sju finternatfionella jämförelsestudfier tagfits fram (Frefiburg, Zürfich, 

London, Parfis, Sfingapore, Kapstaden och Buenos Afires), lfiksom en konceptuell 

och teoretfisk analys- och tolknfingsram. Såväl de svenska som utländska 

fallstudfierna pekar på att det ffinns många utmanfingar fi växande stadsregfioner.  

Studfien ger en ökad finsfikt om att kollektfivtraffik kan vara ett verktyg att bryta 

socfiala och mfiljömässfiga utmanfingar, lfiksom mobfilfitetsutmanfingar. Att 

hantera transformatfion, värdeskapande och hållbarhet kräver flernfivåstyrnfing, 

resursfintegratfion och en utmanfingsdrfiven tjänstefinnovatfion. Delarna ffinns 

där, men det behövs ett mer samlat grepp för att fullt ut utnyttja potentfialen fi 

Kollektfivtraffik som transformatfiv kraft för levande och hållbara städer. 
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