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Förord
Stationen i centrum eller i utkanten av tätorten? Det är relativt lätt att beräkna
kostnader för olika alternativ att bygga en järnväg med station. Lokaliseringen
påverkar dock efterfrågan på tågresor och den får också effekter på orten och i
de lokala och regionala trafiksystemen. Sambanden är ofta svåra att bestämma.
Det är grunden för forskningsprojektet Perifera stationer som genomfördes
åren 2014–2018 vid KTH. Projektet har välvilligt finansierats av Trafikverket.
Föreliggande slutrapport är omfångsrik med mycket material ur olika aspekter
och framtagna med olika metoder. Den röda tråden är frågan om vilka effekter
en central (urban) eller perifer lokalisering av järnvägsstationen kan ge upphov
till. Som en ingång skulle jag vilja rekommendera sammanfattningen och
därefter läsanvisningen, avsnitt 1.6.
I arbetet vid KTH, avdelningen för transportplanering, ekonomi och teknik, har
undertecknad varit projektledare och medverkat med trafik- och resenärsvärderingar i analysen (huvudförfattare till avsnitt 1, 4 och 5), samt redigerat
rapporten. Marcus Adolphson har gjort urbanmorfologiska studier av
ortsstrukturen (författare till avsnitt 6 och 7 samt bilagorna 3 och 4). I avsnitt 8
har Daniel Jonsson medverkat med lokaliseringsmodellen Regent. Josef
Andersson har arbetat med data och analyser med Visum och producerat
trafikflödeskartor samt statistik över kollektivtrafikutbudet. Oskar, Marcus och
Daniel har gemensamt bidragit till avsnitten 2, 3 och 9.
En referensgrupp har knutits till projektet med deltagare från Trafikverket,
Boverket, Jernhusen, regionala representanter och kommuner. Deltagarna i
referensgruppen framgår av avsnitt 1.5.
Till sist vill vi tacka referensgruppen för ert engagemang, men framför allt IngaMaj Eriksson och Fredrik Meyer vid Trafikverket för ett gott samarbete!
Stockholm i maj 2018
Oskar Fröidh
Projektledare
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Sammanfattning
Inledning och genomförande

”Perifera stationer” är ett forskningsprojekt vid KTH som har analyserat och
utvärderat lokalisering av järnvägsstationer i Sverige. Effekterna kan antas bli
olika med en centralt (urbant) eller en halvcentralt (semiurbant) placerad
station jämfört med en perifert, eller externt, lokaliserad station. Resultat och
slutsatser tillför mer kunskap om effekter som tidigare har varit mindre kända
och ska kunna användas vid planering av nya banor och stationer.
14 ny- eller ombyggda stationer för i första hand fjärrtrafik och långväga
regionaltrafik med sedan 1990 kraftigt förbättrat tågutbud har valts ut i studien:
Från söder till norr Malmö Hyllie, Triangeln och Malmö C, Laholm,
Flemingsberg, Södertälje syd, Läggesta, Strängnäs, Eskilstuna C, Bålsta,
Uppsala C, Söderhamn, Umeå Ö och Umeå C. Analysen omfattar tre
huvuddelar: Dels 1) en analys av avresande tågresenärers resvanor och
värderingar, dels 2) en morfologisk studie över samhällsstrukturens
förändringar 1993–2013 och kommunernas översiktsplaner, och för stationerna
i Mälardalen dels 3) en modellanalys av förändringar i trafik och tillgänglighet
vid alternativ lokalisering.
Resvanor och värderingar

Resenärernas resvanor för anslutningsresan skiljer sig beroende på lokalisering.
Framför allt andelen gående till tåget är väsentligt högre för urbant belägna
stationer än för perifert. I princip byter fotgängare till bil för att ta sig till
perifera stationer, vilket får konsekvenser dels för stationens utformning och
behov av parkeringsplatser, men dels också för miljön i och med att
energiförbrukningen för anslutningsresor ökar.
Resenärerna uppfattar perifera stationer som mindre trygga och är mindre
nöjda totalt sett än med urbana stationer. Service och anslutande kollektivtrafik
som värderas relativt högt är i regel sämre i perifera stationer. Både nöjdhet och
trygghet har den signifikanta effekten att de avtar med stationens avstånd till
ortens centrum, men faktorerna kan också förklaras med såväl den fysiska
utformningen som service på stationerna.
Morfologisk studie

För urbant och semiurbant lokaliserade stationer kan tillväxteffekter i
befolkning och arbetsplatser konstateras efter stationernas etablering. För
perifera stationer syns inte motsvarande effekter. En slutsats är att det krävs
aktiv kommunal medverkan för att få tillväxt och exploatering inom ramen för
det kommunala planmonopolet, och det saknas i regel privata initiativ för
exploatering i perifera stationslägen trots förbättrad tillgänglighet genom nya
tågförbindelser.

7

Lokalisering av järnvägsstationer

Resande och tillgänglighet

Modellberäknade effekter av alternativa lokaliseringar av etablerade stationer
visar på skillnader i resande och tillgänglighet. Vid en perifer lokalisering
utanför en medelstor eller större tätort minskar antalet på- och avstigande
regionala tågresenärer med 25-35 % jämfört med en urban lokalisering. För
mindre orter och landsbygdsområden som inte har något lika starkt centrum
tycks skillnaden bli mindre. Tillgänglighetseffekterna är tydliga men de större
effekterna är lokala i områdena runt stationerna.
Sammanfattning av effekter

De huvudsakliga effekterna med signifikanta skillnader beroende av
stationernas lokalisering summeras i tabellen:
Tabell S1. Effekter vid olika principer för stationslokalisering

Anslutningsresor (miljö och hälsa)
Nöjd totalt sett (och upplevd trygghet)
Samhällsutveckling
Boende
Arbetsplatser
Tågresande
Tillgänglighet (nåbarhet)

Urbant
+
+
+
++
+
++
++

Semiurbant
+
0
+
+
++
+
+

Perifert
0
0
0
0

Relativ värdering med -, 0, + och ++ radvis. Det går inte att summera kolumner eftersom de olika faktorerna har olika
och ospecificerad vikt.
Slutsatser

Sammanfattningsvis tyder studien på att valet av lokalisering av nya stationer
får effekter för samhället när det gäller samhällsstruktur, resenärernas nöjdhet,
resvanor och färdmedelsval och tillgänglighet till arbetsplatser och service,
vilket påverkar järnvägssystemets attraktivitet och därmed reseefterfrågan.
Centralt eller urbant lokaliserade stationer framstår därmed som mer attraktiva
och bättre ur systemsynpunkt än perifert lokaliserade stationer.
Anledningen till att perifera stationer tillkommer är dock att man vill minska
anläggningskostnaderna eller intrång i redan bebyggd miljö jämfört med en
urban lokalisering. När detta blir aktuellt är det viktigt med bra anslutande
kollektivtrafik och andra stödjande strategier för bland annat exploatering.
Föreliggande studie tillför dock argument att värdera de positiva effekterna av
en urbant lokaliserad station högre än idag.
Fortsatt forskning

Vi har identifierat möjligheter att vidareutveckla metoderna för att utvärdera
effekterna av stationslokalisering inom fler områden. Det går också införa
analyserna i lokaliseringsutredningar för att förbättra beslutsunderlaget i
framtida val av stationslokalisering.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Järnvägsstationerna är noder i ett system av infrastruktur, och därmed porten
för resenärerna till ett såväl effektivt som miljövänligt färdmedel – tåget. De
speglar ofta sin tid; antingen som påminnelser av tidigare storhet, arkitekturens
stilideal eller ändrade omvärldsförutsättningar, men kanske hellre som öppna
nav i samhället med folkliv, service, daglig pendling och förväntan hos
långresenärerna. Just järnvägsstationerna har historiskt sett haft stor betydelse
för samhällsutvecklingen och lett till nyexploatering och andra effekter på såväl
lokal som regional och nationell nivå.
Järnvägens infrastruktur växte och moderniserades i knappt ett sekel. Från
1950-talet tog vägbyggande och bilismens expansion över huvuddelen av
samhällets resurser för kommunikationer till lands. En ny våg av
järnvägsinvesteringar möjliggjordes med förändrade omvärldsförutsättningar
manifesterat i 1988 års transportpolitiska beslut då Banverket bildades och
skiljdes från trafiken (tågoperatörer), från 2010 ersatt av Trafikverket. Genom
nysatsningar på pendeltågstrafik, regional tågtrafik och snabbtåg har det under
senare decennier dels skett kapacitetsutbyggnad (med flera spår och uträtade
sträckningar) av många äldre banor, dels byggts helt nya banor vilket lett till
såväl ombyggda som flera helt nya stationer.
De nya och ombyggda järnvägsstationerna med förbättrad tågtrafik kan antas ge
effekter på samhället och resandet. Hur stora effekter och vilka effekter är dock
inte helt vetenskapligt klarlagt inom internationell forskning. Det har ofta varit
svårt att få tillräckligt stort antal studieobjekt som ger säkra slutsatser. I många
tidigare studier finns det också vissa brister, det saknas ibland data eller så har
metoderna brister som gör det svårt att skilja mellan generella effekter och
speciella, lokala effekter. Det finns också nationella faktorer som bland annat
kollektivtrafiknätverkens generella brister i USA som kan påverka slutsatserna i
nordamerikanska studier.
Ur dessa förutsättningar föddes hos författarna vid KTH tankarna på ett
forskningsprojekt som ska analysera effekterna av ny- eller ombyggda stationer
i Sverige sedan 1990. Effekterna för samhället och tågresandet kan antas bli
olika med en centralt (urbant) placerad station jämfört med en perifert, eller
externt lokaliserad station. Resultat och slutsatser ska kunna användas vid
planering av nya banor och stationer.
1.2 Syfte
Syftet med projektet är att öka kunskapen och förmågan att planera för
järnvägar och angränsande stadsområden när nya stationslägen övervägs. Det
bidrar till att uppnå en mer effektiv urban och regional planering och resultaten
kan bidra till hållbarhetsmål i samhället. En viktig del är att öka förståelsen för
hur de dynamiska effekterna över tid påverkar samhällsutvecklingen och
trafiksystemet.
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Genom att analysera skillnaderna i effekterna mellan urbant eller semiurbant
belägna och perifert belägna järnvägsstationer kan effekten av investeringar i
järnvägssystemet bedömas när det gäller tillgänglighet till tågtrafiken och
stadsutveckling. Ett genomförandeunderskott kan uppstå mellan den ideala
situationen där en urbant placerad station är bättre belägen för att betjäna
resande till och från en tätort än en perifert belägen station, men den senare
oftare resulterar i lägre anläggningskostnader, eller mindre intrång i bebyggd
miljö och kanske också kortare restider med genomgående tåg.
Ett särskilt syfte är att presentera möjliga lösningar för att överbrygga klyftan
mellan planering i praktiken och bästa kunskap, det vill säga hitta åtgärder för
att övervinna genomförandeunderskottet.
1.3 Avgränsning
Projektet har avgränsats till att analysera effekterna av järnvägsstationer som
har byggts om eller nybyggts i Sverige sedan 1990 och att stationen i samband
med detta, eller därefter, fått väsentligt förbättrat utbud av tågtrafik, lämplig för
längre regionala resor (över 50 km) eller fjärresor. Syftet är att fokusera på
stationer som bland annat i storlek och funktion motsvarar vad som kan vara
aktuellt för nya stambanor för persontrafik och därmed exkluderas rena
pendeltågsstationer. Urvalet av stationer beskrivs mer i avsnitt 3.
Urvalet av analys och data har anpassats till tidsperioden efter 1990. Det
innebär att även om vissa stationer vid undersökningens genomförande varit
etablerade i upp till 160 år, har andra bara funnits i fem år. Det kan förväntas ge
skillnader i effekter i så pass långsiktiga och tröga system som samhällsstruktur.
1.4 Forskningsfrågor
De forskningsfrågor som behandlas är bland annat:


Vilka effekter i samhällsstrukturen kopplade till järnvägsstationen kan
man urskilja?



Hur påverkas anslutningsresor och resebeteende av stationernas
lokalisering?



Hur upplever resenärerna trygghet och nöjdhet vid olika stationer, finns
det generella faktorer som till exempel lokalisering?



Hur påverkas resande och tillgänglighet i omlandet över tid beroende på
lokalisering av stationen?
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1.5 Genomförande och referensgruppen
Forskningsprojektet har genomförts på KTH i Stockholm, skolan för arkitektur
och samhällsbyggnad (ABE).
En referensgrupp har knutits till forskningsprojektet. Syftet är att få ta del av
intressenternas erfarenheter och återkoppling likväl som att sprida
forskningsresultat allteftersom de blir klara. Referensgruppen har haft fyra
möten, samtliga på KTH i Stockholm: Den 22 oktober 2014, den 30 september
2015, den 22 november 2016 och den 16 november 2017.
Deltagare i referensgruppen har varit (oavsett närvaro på mötena):
Inga-Maj Eriksson (2014-2017)/Fredrik Meyer (2017-), Trafikverket
(projektkontakt)
Mira Andersson Ovuka/Fredrik Friberg/Lennart Lennefors/Lena Lingqvist
(2014-2017), Trafikverket
Magnus Jacobsson, Boverket
Paul van Doninck, Jernhusen
Göran Gullbrand, Mälardalstrafik (Mälab)
Oskar Jonsson (2014-2016)/Lisa Eriksson (möte 1)/Matthias Pfeil (2016-),
RKM Södermanland
Jacob Annerfors, länsstyrelsen Södermanland
Carl Silfverhielm, SLL Trafikförvaltningen
Mats Hällnäs/Sherez Iqbal (möte 2)/Petter Skarin (2016-), Eskilstuna
kommun
Lennart Nilsson (2014-2015)/Patrik Wirsenius (2015-), Strängnäs kommun
Christian Udin, Nyköpings kommun1
Lena Fyrvald/Signe Wernberg (2016-), Huddinge kommun
Fredrik Holmgren (2014-2015)/Marie Pettersson (2014-2017), Håbo kommun
Daniel Svanfelt, Malmö kommun
Charlotta Hansson, Laholms kommun
Johnny Olofsson (2014-2017), Söderhamns kommun
Tobias Malmgren (2017), Uppsala kommun
Isak Brändström, Umeå kommun
Bertil Hammarstedt, INAB (Umeå kommun)

1

I forskningsprojektet planerades ursprungligen en analys av tillgänglighetseffekterna av den planerade
stationen Stockholm-Skavsta och Nyköping C men det har tyvärr utgått av tekniska skäl.
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1.6 Läsanvisning
Rapporten är omfångsrik med mycket material ur olika aspekter och framtagna
med olika metoder. Den röda tråden är frågan om vilka effekter en central
(urban) eller perifer lokalisering av järnvägsstationen kan ge upphov till.
Börja gärna med att läsa sammanfattningen, som ger en kondenserad bild av
resultaten och slutsatserna.
Önskar läsaren en fördjupad bild av samlade resultat och slutsatser kan det
avslutande kapitlet 9 bli nästa steg.
Valet därefter bör vara beroende av intresse:
Kapitel 4 beskriver fallstudiestationerna och tätortens karaktär.
Kapitel 5 redovisar resenärsundersökningen och resvanor.
Kapitel 6 innehåller morfologiska studier baserat på statistik.
Kapitel 7 är en analys av översiktsplanerna i kommunerna.
Kapitel 8 visar modellberäknat resande och tillgänglighet av hypotetiska,
alternativa lokaliseringar av fallstudiestationerna i Mälardalen.
För en beskrivning av forskningsfrågor, genomförande, litteratur inom området
och metoder hänvisas läsaren till kapitel 1, 2 respektive 3.
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2. Andra projekt (litteraturstudie)
2.1 Generella studier
En litteraturstudie om infrastrukturinvesteringars (och FoU samt utbildnings)
betydelse för tillväxten ingår i en skriftserie från Konjunkturinstitutet. En
underlagsrapport av Börjesson et al. (2013) pekar på fördelarna med att förtäta
bebyggelsen istället för regionförstoring. Regioner med hög tillväxt utmärker sig
ofta med en koncentrerad kärna med bostäder och arbetsplatser och medger
funktionsblandning utan omfattande intraregionalt resande. Bättre
tillgänglighet leder till högre produktivitet. Särskilt på längre sikt spelar
bebyggelseplaneringen lika stor roll som infrastrukturinvesteringar för
skapandet av tillgänglighet och agglomerationseffekter (s.57).
I projektet ”Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland” har
en litteraturstudie genomförts (Slätmo, 2015). Projektet fokuserar på mindre
stationsorter (500-5000 invånare) i Västra Götalandsregionen. En slutsats är
att satsning på att utveckla stationssamhällen med tågtrafik (Transit Oriented
Development, TOD i internationell litteratur) kan ge både positiva och negativa
effekter för boende och verksamheter. Generella positiva effekter som möjlighet
till tågpendling kan dock bidra till ökade fastighetspriser och tätare bebyggelse i
stationsnära lägen, men det bör anpassas till lokala förhållanden (och där är i
regel möjligheterna olika mellan centrala och perifera stationslägen).
”Attraktiva stationer” var ett stationsutvecklingsprojekt åren 2008-2010. Man
valde åtta stationer, dock ingen gemensam med Perifera stationer, men
genomförde resenärsundersökningar vars erfarenheter delvis har tagits tillvara i
Perifera stationer (Attraktiva stationer, 2011).
Som en fortsättning på ett tidigare regeringsuppdrag (Boverket, 1995) gjorde
Boverket (1997) en analys av järnvägsplaneringen i tre orter (planerade
stationer i Ulricehamn och Jönköping på Götalandsbanan och Örnsköldsvik på
Botniabanan). Man pekar i rapporten bland annat på den regionala
planeringens svaga ställning vilket är en nackdel eftersom effekterna uppstår på
olika nivåer i samhället, och förbättrade järnvägsförbindelser ger större nyttor
på en nationell och regional nivå medan nackdelar kan uppstå på en lokal nivå
(buller och intrång). Starkare samordning av den fysiska planeringen förordas
förutom förstärkt regional planering.
Eriksson (2015) argumenterar för stadsplanering med hjälp av analys av
potentiell tillgänglighet för att uppnå målen för staden.
En studie av de planerade höghastighetsbanornas inverkan på markvärdena
(Jonsson et al., 2017) visar att det som förväntat blir ökade (modellberäknade)
fastighetsvärden av nya stambanor. Ökningarna blir relativt små och är främst
kopplade till (ökad) tillgänglighet för regional pendling. Man pekar också på att
det är mycket viktigt att ordna bra kollektivtrafik till stationen, likaså
stadsutveckling och exploatering i stationsnära lägen som passar de
(potentiella) resenärerna.
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2.2 Fallstudiestationerna
Inför fördelning av driftskostnader mellan Malmö stad och Region Skåne för
stationerna Triangeln och Hyllie gjordes en analys med Sampers.
Fördelningsgrunden är de samhällsekonomiska nyttorna som visade sig vara
tämligen jämt fördelade mellan parterna, där nyttorna för Malmö stad
dominerades av arbetsmarknadseffekter och för Region Skåne av effekter för
trafikföretagen (Sweco, 2012).
Laholm studerades tillsammans med Båstad, Upphärad och Stenungsund i en
förstudie om att möjligheterna att kombinera utvecklingen av attraktiva
stationssamhällen med regionala spårbundna kollektivtrafiksystem (Forsemalm
et al., 2015). Laholms kommun vill utveckla området runt stationen med
bostäder och företagsetableringar men har vissa farhågor att det kan utarma det
äldre centrumet. Man ser det som viktigt att binda ihop kommunen öster
(stranden) och väster (Laholms tätort) om Västkustbanan med den externt
lokaliserade stationen. Många boende pendlar idag ut från Laholm och särskilt
söderut, mot Helsingborg, i brist på matchande arbetsplatser i Laholm.
Rapporten i övrigt betonar samordning mellan kommuner och regionala aktörer
för att få trafik och bebyggelseplanering synkroniserad.
Boverket (1995) genomförde ett regeringsuppdrag att behandla samspelet
mellan järnvägsutbyggnad och stadsutveckling. Man gick igenom tio
fallstudiestationer i olika planeringsskeden för ny station, varav Laholm,
Strängnäs och Söderhamn även ingår i Perifera stationer (de andra var
Landskrona, Ängelholm, Falkenberg, Varberg, Ulricehamn, Jönköping och
Örnsköldsvik). Rapporten dokumenterar planeringen och bland gemensamma
erfarenheter nämns stationslokaliseringens långsiktiga perspektiv, tillgänglighet
till stationen, markanvändning i stationernas närhet och hur
planeringsprocesserna ska kunna fånga in den förändringskraft en attraktiv
tågtrafik ger.
Några stationssamhällen i Mälarregionen (Mälardalsrådet, 1997) är en rapport
om stationssamhällenas utveckling och den inkluderar Eskilstuna, förutom
Märsta, Gnesta och Tierp. För Eskilstunas del handlar det om strategier att dra
nytta av de förbättrade järnvägsförbindelserna med Svealandsbanan.
2.2.1 Den attraktiva regionen (DAR)

Den attraktiva regionen (DAR) är ett processinriktat utvecklingsprojekt under
perioden 2013-2016 om regional utveckling i samarbete mellan statliga
myndigheter (Trafikverket, Boverket), SKL och sex ”pilotregioner” (Engström,
2016). En av underlagsrapporterna (Trivector, 2014) behandlar bland annat
stationslägets effekter i sex städer (Örnsköldsvik, Uppsala, Varberg,
Söderhamn, Falkenberg och Landskrona), av varav Uppsala och Söderhamn
även ingår i projektet Perifera stationer. Dessutom har man studerat fyra
mindre orter där Mölnlycke har järnvägsförbindelse. Exemplet Mölnlycke visar
att en centralt lokaliserad station, kopplad till ett levande centrum, har
betydelse för bilden av orten och dess attraktionskraft i (Göteborgs-)regionen.
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Några gemensamma slutsatser av de sex städerna är att goda tågförbindelser
framstår som en viktigare faktor än lokalisering av stationen. En
framgångsfaktor verkar vara att ha mycket goda bussförbindelser från en perifer
station till centrum. De sex kommunerna ser dock en centralt placerad station
som idealet, även om man i flera fall valt ett perifert läge för att priset
(kostnader, intrång) skulle blivit för högt för ett centralt vid utbyggnad av
järnvägen.
Söderhamn har under några decennier haft en sjunkande befolkning efter
omstruktureringar i näringslivet. Pendlingen mot Gävle med tåg har ökat. Det
nya perifera stationsläget (med linjeomläggning klar 1997) har god tillgänglighet
med bil, och bilparkeringen har byggts ut i ett par omgångar. Trots både lokal
och regionala busslinjer mellan stationen och centrum upplever man att det är
svårt att locka tågresenärer att åka buss till stationen. Ett externt
handelsområde har etablerats vid E4:an i närheten av den perifera stationen.
Sammantaget har det medfört att det äldre centrumet vid den gamla stationen
har tappat attraktionskraft och folkliv (Trivector, 2014).
Uppsala centralstation är centralt lokaliserad och byggdes om åren 2005-2011.
Ombyggnaden har medfört en ökad upplevd trygghet i och runt
stationsområdet, och resandet har ökat efter ombyggnaden. Området öster om
stationen har exploaterats och uppgången till plattformarna i söder har medfört
ökad tillgänglighet och attraktivitet i de områden som får närmare till tågen.
Kommunens uppfattning är att det är viktigt att visa upp ett modernt Uppsala
och att exploateringsgraden egentligen blev för låg i området (Trivector, 2014).
2.3 Internationella erfarenheter
Relationen mellan urban form och resande anses vara ett av de mest beforskade
områdena överhuvudtaget. Genomarbetade översikter – ur ett internationellt
perspektiv – av detta forskningsområde har publicerats av Ewing och Cervero
(2001, 2010) och – ur ett nordiskt perspektiv – av Naess (2012). Här kan också
nämnas till exempel Giulianos (2004) översikt av fyra järnvägssystem i USA.
Oftast har den urbana morfologins påverkan på resandet studerats och mer
sällan infrastrukturens påverkan på urban morfologin (se Kasraian med flera,
2016). Generella metod- och teoriöversikter har publicerats av till exempel Anas
(1998) och Giuliano (2004).
Det finns flera likartade forskningsprojekt som till exempel Papa med flera
(2008) vilka studerade påverkan av ”Light rail” infrastruktur i Neapelregionen,
Italien under 1991–2004. Denna studie visade på en decentralisering av
befolkningen från stadens centrum. Bolinger med flera (1997) analyserade
befolkningsförändringar i Atlanta, USA 1980-1990. Denna studie kunde dock
inte uppvisa några positiva korrelationer mellan stationslokalisering och
befolkningsutveckling. Adolphson (2008) studerade genom en
regressionsanalys lokaliseringsfaktorer för olika former av bebyggelse i relation
till olika former av urbana nyttigheter, infrastruktur och planeringsrestriktioner
under perioden 1993–2000 i Strängnäs kommun (fyra år innan och efter
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Svealandsbanan). Denna studie visade bland annat på att främst flerfamiljshus
och industrilokaler lokaliserades i närheten av järnvägsstationer – men inte vid
motorvägspåfarter. Befintliga urbana centrum hade en positiv inverkan på
lokalisering av flerfamiljshus – men inte på övrig typ av bebyggelse. Den
positiva effekten av närhet till platsen för järnvägsstationen var faktiskt starkare
i fyraårsperioden innan banan öppnades, ett så kallat förväntningsvärde. Detta
(märkliga) resultat överensstämmer också med en del internationella studier.
Internationell forskning har också – precis som föreliggande studie – studerat
relationen mellan järnvägsinfrastruktur och befolkningsdensitet. Cervero (1997)
analyserade till exempel påverkan av ett pendeltågssystem (BART) i San
Francisco (1970–1993). Förändringar i antal boende och anställda studerades
för stationsområden i olika typer av urbana miljöer. Dessa förändringar
jämfördes med liknande områden utan stationer. Datamaterialet som användes
var relativt lågupplöst – postnummerdistrikt och rutor (”superdistrikt”) på ca
10*10 km. Även om utfallet vara blandat så drogs slutsatsen att
järnvägsinfrastrukturen medförde ökad befolkning och ökat antal anställda i
områden som redan hade en relativt tät urban miljö. I förortsområden och
perifera områden kunde inga positiva förändringar påvisas av
järnvägsinvesteringen. Även densiteter studerades och mönstret var också här
blandat: Högre och mer markerade densiteter kring järnvägsstationer – men
även i andra områden. En generell slutsats var att utvecklingen måste stödjas
med tydliga planeringsinitiativ.
Suzuki med flera (2010) har i en nationell studie undersökt hur närhet till olika
typer av järnvägsstationer påverkade befolkningsdensiteter under perioden
1970–2000 i Japan. Författarna använde geografiskt ganska högupplöst data
med 1 km-rutor i en regressionsanalys. Studien visar på en positiv men osäker
(R2 mindre än 0,3) inverkan av järnvägsinfrastruktur på befolkningsdensiteter
– andra faktorer tycks också påverka. En slutsats var att kombinationen av
transportinfrastruktur och existerande täta urbana miljöer eller tydliga
planeringsinitiativ är gynnsam för ytterligare förtätning.
I Storbritannien undersökte Graham med flera (2011) genom simulering utifrån
empiriska data hur den planerade höghastighetstågförbindelsen (HS2) mellan
London och Skottland påverkade ekonomisk utveckling utifrån resande och
sysselsättningsdensiteter. En slutsats från denna forskning var att även om
transportinfrastrukturen resulterade i högre ekonomisk tillväxt så var utfallet
med hänsyn taget till investeringskostnaden litet och tveksamt.
I Parisregionen undersökte Garcia-Lopez med flera (2015) hur
befolkningsdensiteter utvecklats i närhet till järnvägsstationer (av olika slag) –
men även i närhet till andra rumsliga resurser som olika urbana centrum. En
polycentrisk densitetsmodell användes vilken baserades på ett rumsliga data
utifrån kommunnivå (i Frankrike förhållandevis små områden på ca 3*3 km).
Resultatet från denna studie visar på en positiv effekt av närhet till stationer på
utvecklingen av befolkningstäthet.
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Dessa studier visar på flera intressanta aspekter angående metod och resultat.
Vi börjar med resultaten. Det tycks finnas en samstämmighet, något
förvånande, om att järnvägsinfrastrukturen i sig inte leder till någon urban
utveckling – om den inte lokaliseras i redan urbana områden eller stöds av
tydliga planeringsinitiativ. Detta resultat är dock något otydligt, osäkert och
baseras dessutom på ett begränsat antal studier. Men det tycks inte heller finnas
några forskningsresultat som tydligt visar på något annat. Angående metod och
data så används i dessa studier relativt lågupplösta geografiska
datauppsättningar. Detta innebär att densiteterna inom varje dataområde kan
variera stort – men analysen använder ett medelvärde. Denna möjliga intrainkonsistens betyder att resultaten kan ifrågasättas. Potentiella höga densiteter
inom gångavstånd från järnvägsstationer fångas inte upp. Detta kan även gälla
mellan geografiska statistikområden. En järnvägsstation kan vara lokaliserad
nära gränsen för ett statistikområde i en ruta med låg densitet – men där den
angränsande rutan har hög densitet. I sådana fall fångas inte den angränsande
rutans densitet upp av analysen. Denna inter-inkonsistens kan också påverka
resultatets trovärdighet negativt, även om den senare situationen antagligen är
av mindre betydelse jämfört med intra-inkonsistensen.
Båda dessa brister hanteras i denna föreliggande studie.
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3. Metod
Studien innehåller i huvudsak tre delar som genomförts med olika metoder: 1)
en resevaneundersökning; 2) en morfologisk studie över järnvägsstationernas
inverkan på den stadsmorfologiska utvecklingen, och för stationerna i
Mälardalen 3) en modellberäkning av påverkan av olika stationers lokalisering
på trafik och tillgänglighet.
3.1 Urval av fallstudiestationer
Investeringar i järnvägens infrastruktur ökade kraftigt under 1990-talet efter en
lång period sedan efterkrigstiden med begränsade investeringar. Det är många
järnvägsstationer i landet som nybyggts, eller byggts om, och fått radikalt
förbättrat tågtrafikutbud sedan 1990.
Tabell 1. Nya och ombyggda stationer med förbättrad storregionalt eller fjärrtågsutbud
sedan 1990

Kategori

Perifert lokaliserad (i
förhållande till tätortscentrum)

Centralt lokaliserad (nära
tätortscentrum)

Inom storstad (Stockholm, Göteborg och Malmö
tätorter)

Flemingsberg2

Malmö Triangeln

Malmö Hyllie

Malmö C

Medelstora tätorter/städer (25 000 till 200 000
invånare1)

Landskrona

Eskilstuna C

Södertälje syd

Helsingborg C

Umeå Ö

Trollhättan C

Örnsköldsvik N

Umeå C
Uppsala C
Örebro C
Örnsköldsvik C

Mindre till medelstora tätorter (mindre än
25 000 invånare1)

Arlanda C

Arboga

Falkenberg

Bålsta

Laholm

Gnesta

Läggesta

Husum

Nordmaling

Härnösand

Söderhamn

Hörnefors

Öxnered

Kramfors
Ronneby
Strängnäs
Timrå
Vagnhärad
Vingåker
Vårgårda

Halvfet: Valda fallstudiestationer (se Tabell 2)
1 2015 (SCB publicerad 2016-10-31). Andra tätorter än den primära samt landsbygdsområden inte inkluderade.
2 Flemingsberg ligger inom Stockholms tätort i Huddinge kommun

Räknar man bort rena pendeltågsstationer eller stationer främst för kortväga
regionalt resande under 50 km återstår ändå ett betydande antal stationer som
uppfyller kriterierna. Vilka stationer det är framgår av Tabell 1 där stationerna
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delats in efter tätortsbefolkning respektive om det är en centralt (i förhållande
till tätortscentrum) eller en perifert lokaliserad station.
Urvalskriterierna är att stationen ska ha byggts om eller nybyggts sedan 1990
och att den i samband med detta eller därefter fått väsentligt förbättrat utbud av
tågtrafik. Tågtrafiken vid stationen ska lämpa sig för resor längre än 50 km och
en väsentlig del ska vara långväga resor över 100 km, det vill säga vissa
regionaltåg och fjärrtåg även om pendeltågstrafik också kan förekomma vid
stationen. Tabell 2 visar de stationer som valts ut för fallstudier.
Tabell 2. Valda fallstudiestationer

Station/
Tätort2
Förvaltare
Kommun
RKM
Trafikutövare
resecentrum
(öppnad)1
Urbana(6)
Eskilstuna C
M
Jernhusen
Eskilstuna
Landsting och
Länstrafiken Söderkommuner
manland, SJ (MÄLAB)
(1997)
Trafikverket
Uppsala C
M
Jernhusen
Uppsala
Uppsala läns
UL (SL), SJ (MÄLAB)
landsting
(2011)
Trafikverket
Malmö C
S
Jernhusen
Malmö
Region Skåne
Skånetrafiken,
Öresundståg, SJ
(2010)
Trafikverket
Strängnäs
L
Strängnäs
Strängnäs
Landsting och
Länstrafiken Södermanland,
kommuner
SJ (MÄLAB)
(1997)
Trafikverket
Region
Västerbottens läns trafik,
Umeå C
M
Umeå k:n
Umeå
Västerbotten
Norrtåg, SJ
(2012)
Trafikverket
Malmö Triangeln
S
Malmö k:n
Malmö
Region Skåne
Skånetrafiken, Öresundståg
(2010)
Trafikverket
Semiurbana(4)
Flemingsberg
S
Jernhusen
Huddinge
Stockholms läns
SL, SJ (MÄLAB)
landsting
(SLL)
(1990)
Trafikverket
Bålsta
L
Håbo k:n
Håbo
Uppsala läns
UL (SL), SJ (MÄLAB)
landsting
(1996)
Trafikverket
Umeå Ö
M
Umeå k:n
Umeå
Region
Västerbottens läns trafik,
Västerbotten
Norrtåg, SJ
(2010)
Trafikverket
Malmö Hyllie
S
Malmö k:n
Malmö
Region Skåne
Skånetrafiken, Öresundståg
(2010)
Trafikverket
Perifera(4)
Södertälje syd
M
Jernhusen
Södertälje
Stockholms läns
SL, SJ (MÄLAB)
(1995)
landsting
(SLL)
Trafikverket
Läggesta
L
Strängnäs
Strängnäs
Landsting och
Länstrafiken Södermanland,
kommuner
SJ (MÄLAB)
(1997)
Trafikverket
Söderhamn
L
Söderhamn
Söderhamn
Landstinget
X-trafik, SJ
Gävleborg
(1997)
Trafikverket
Laholm
L
Laholms k:n
Laholm
Region Halland
Hallandstrafiken,
Öresundståg
(1996)
Trafikverket
1 Öppnad för trafik (om nybyggd) eller ombyggnad klar/utökad trafik
2 Tätort: L: Mindre tätort <25 000 invånare; M Medelstor tätort 25 000-200 000 inv.; S: Större tätort >200 000 inv.

Ett urvalskriterium är den tätorts storlek som stationen huvudsakligen betjänar.
Tre kategorier ingår: Storstad (Stockholms, Göteborgs och Malmö tätorter),
mellanstora tätorter/städer med 25 000-200 000 invånare, och mindre tätorter
under 25 000 invånare enligt SCB tätortstatistik 2015 (SCB, 2016).
20

Lokalisering av järnvägsstationer

Dessutom har ett urval skett inom lokalisering av stationen (urbant, semiurbant
eller perifert) och med en viss geografisk spridning inom Sverige. Tyngdpunkten
i urvalet är dock Stockholm-Mälarregionen som täcks av den
lokaliseringsmodell, Regent, som använts att analysera tillgänglighet (se avsnitt
3.4). En urbant lokaliserad station definieras som en station med gångavstånd
till tätortens centrum (upp till ca 0,9 km men ofta kortare), en semiurbant en
station som inte ligger i centrum av tätorten men i bebyggelse av stads- eller
förortskaraktär med gångavstånd till ett lokalt centrum eller nod, och en perifert
lokaliserad i utkanten av tätorten (1 km eller längre avstånd till tätortscentrum).
3.2 Intervjuundersökning med avresande tågresenärer
3.2.1 Kvotgrupp och urval

Urvalet av intervjupersoner i kvotgruppen har en realistisk fördelning på
resärende i regionalt (längre än 50 km) och interregionalt (längre än 100 km)
resande, det vill säga i regel en stor andel fritidsresenärer och en varierande
andel tjänsteresenärer. På flera av stationerna är dock en stor andel av
resenärerna arbetspendlare men där valdes resenärer med resor längre än 50
km och minst hälften av intervjuerna ska vara resenärer som reser
interregionalt (längre än 100 km). Intervjuer med resenärer med pendeltåg eller
i Skåne Pågatåg ingår undantagsvis, däremot ingår många resenärer med
regionaltåg, i Skåne Öresundståg.
För att kunna göra analyser av andelar och medelvärden för varje station
separat med 95 % konfidensintervall bedöms ett stickprov med 125 användbara
(fullständiga) intervjuer med avresande tågresenärer per station vara tillfyllest.
För vissa frågor med många val i undersökningen kan dock enbart flera
stationer tillsammans analyseras.
3.2.2 Upphandling

Intervjuundersökningen handlades upp av KTH i juni 2016 (KTH diarienr A2016-0896, KS-kod 2.8). Det antagna anbudet lämnades av Sweco Society,
projektledare Bo Thydén, med Norstat som underkonsult för
fältundersökningarna. Sweco har även kompletterat fältundersökningarna i
egen regi.
3.2.3 Pilotundersökningen 1

Pilotundersökning 1 genomfördes med fältundersökning av Norstat i
Flemingsbergs station fredag och lördag 9-10 september 2016. Enkäten
producerades av KTH och uppdragstagaren Sweco Society. Den färdiga enkäten
digitaliserades även av Norstat för intervjuer med surfplatta (iPad).
Pappersenkäten tillhandahölls som alternativ.
Två undersökningsdagar med vardera två intervjuare planerades ge sammanlagt
125 genomförda intervjuer men målsättningen nåddes inte. Det blev 79
fullständiga svar varav 54 (68 %) genomförts på surfplatta. Det visade sig vid
pilotundersökning 1 i Flemingsberg att intervjupersonalen inte vågade lämna
respondenten ur sikte under intervjun av rädsla för att respondenten skulle
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tillgripa eller åka iväg med surfplattan med oavslutad intervju. Det medförde att
ett begränsat antal intervjuer kunde göras samtidigt. Man missade följaktligen
en stor del av de resenärer som kommer relativt kort tid före tågets avgång.
Utvärderingen av pilotundersökningen ledde till förutom en större andel
pappersenkäter i de fortsatta undersökningarna också att enkäten
omformulerades på ett flertal punkter i pilotundersökning 2. Svaren från
pilotundersökningen 1 har därför inte inkluderats i den fortsatta analysen.
3.2.4 Pilotundersökning 2

Med pappersenkäterna kan flera respondenter intervjuas samtidigt utan oro hos
intervjupersonalen, vilket tillämpades under pilotundersökning 2 i Södertälje
syd. Den genomfördes onsdag 21 och fredag 23 september 2016. Intervjuer på
surfplatta användes som komplement. 128 fullständiga intervjuer levererades
varav 20 (16 %) hade genomförts på surfplatta.
Utvärderingen av pilotundersökning 2 visade att svaren var de förväntade, vilket
tolkades som att enkäten fungerat som avsett. Några få manuella datatvättar får
göras av öppna frågor och vissa ologiska svar. Resultaten var dock så pass
positiva att samma enkät som i pilotundersökningen 2 användes i
huvudundersökningen. Det enda undantaget var att den datoriserade intervjun
hade hårda kontroller (det vill säga obligatoriska svar för att komma vidare) på
ett flertal frågor som ändrades till mjuka kontroller (frivilliga svar) i
huvudundersökningen. Svaren från respondenter i Södertälje syd i
pilotundersökning 2 har därmed kunnat inkluderas i huvudundersökningen.
3.2.5 Huvudundersökning

Intervjuerna med avresande tågresenärer, huvudundersökningen, genomfördes
30 september-23 november 2016 på de 14 fallstudiestationerna.
Pappersenkäten kompletterades med datoriserade intervjuer på surfplatta. Som
nämnts tidigare har även svaren från Södertälje syd i pilotundersökning 2
kunnat inkluderas eftersom undersökningarna var identiska.
Kompletterande resenärsintervjuer genomfördes eftersom den första delen av
huvudundersökningen i september-oktober inte gav avsett antal svar i
kvotgrupperna, framför allt på mindre stationer. Anledningen till att man fick
genomföra en kompletterande omgång i november är att intervjuarna jobbade
dagtid när det är ganska lugnt på de mindre stationerna och man därmed
missade rusningstrafiken med många påstigande resenärer på morgonen, och
ibland även på eftermiddagen. En annan orsak som särskilt för Söderhamn men
till viss del även har påverkat utfallet i Umeå är banarbeten på Ostkustbanan i
september och oktober som innebar delvis inställda tåg och bussersättning.
Efter att alla intervjuer i huvudundersökningen genomförts utmärkte sig
Laholm för betydligt färre genomförda intervjuer. Det beror på att resandet är
begränsat och fältpersonalen helt enkelt inte fann så många respondenter på
stationen som uppfyllde urvalskriterierna under den tillgängliga tiden före
respektive avgång. Resanderäkningar från Hallandstrafiken visar att det finns
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en markerad rusningstid med några avgångar runt kl. 7 på morgonen men så
tidigt hade fältpersonalen enligt undersökningsföretaget inga praktiska
möjligheter att infinna sig på stationen. Även Bålsta har färre genomförda
intervjuer av liknande skäl.
3.2.6 Väder

Vädret påverkar resandet, framför allt valet av färdsätt för anslutningsresan då
gång- och särskilt cykelresande minskar vid nederbörd, kraftig blåst och låga
temperaturer. Vädret under undersökningsperioden noterades översiktligt med
data från SMHI.
De dagar som det var dåligt väder ur cykelsynpunkt och som därmed påverkar
undersökningen var första veckan i november 2016, där en del av kvoturvalets
intervjuer gjordes i Söderhamn den 2-3 november, Läggesta, Strängnäs och
Eskilstuna den 3 november (kallt och regnigt), i Umeå den 7-8 november och i
Laholm den 8 november (kyla och snö). Dessa stationer kan därför antas ha en
viss risk för underskattad cykelandel räknat på barmarkssäsongen i allmänhet.
Å andra sidan finns en risk för överskattad cykelandel på andra stationer räknat
som barmarkssäsongens genomsnitt när intervjuerna genomförts enbart på
dagar med gott väder. Eftersom cykelandelen i regel är liten och inte huvudsak
med undersökningen har ingen kompensation gjorts. En tabell över
undersökningsdagar och vädret finns som bilaga 1.
3.2.7 Kvoturval och bortfall
Tabell 3. Kvoturval och bortfall i målgruppen

Station

Bortfall (av
tillfrågade i
målgruppen)

Svarsfrekvens
i målgruppen

Antal svar i
målgruppen

Flemingsberg

41

75 %

120

125

96 %

Södertälje syd

29

82 %

128

125

102 %

Läggesta

18

85 %

103

125

82 %

Strängnäs

30

79 %

115

125

92 %

Eskilstuna C

35

76 %

110

125

88 %

Bålsta

40

68 %

86

125

69 %

Uppsala C

43

75 %

129

125

103 %

Söderhamn

40

78 %

145

125

116 %

Umeå Ö

i.u.

i.u.

100

125

80 %

Umeå C

i.u.

i.u.

115

125

92 %

Laholm

i.u.

i.u.

55

125

44 %

Malmö C

45

74 %

127

125

102 %

Malmö Triangeln

i.u.

i.u.

124

125

99 %

Malmö Hyllie

i.u.

i.u.

122

125

98 %

%)1

1579

1750

90 %

Totalt

(77

Kvoturval
(målgrupp)

i.u.: Uppgift saknas eller är ofullständig för en eller flera undersökningstillfällen
1 Genomsnitt för angivna värden. Flera uppgifter om bortfall är dock ungefärliga
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Målsättningen är ett kvoturval om 125 genomförda och godkända intervjuer per
station, sammanlagt 1750 intervjuer på 14 stationer. Det har uppnåtts för många
av stationerna men inte alla.
Fältpersonalen har för de flesta intervjutillfällen noterat bortfallet i
undersökningen i form av antalet tillfrågade personer som nekat
undersökningen, med en bedömning av personens kön och ålder. Uppgifterna
är dock inte fullständiga. Det saknas noteringar om bortfall för flera
undersökningsdagar på hälften av stationerna, och beträffande kön och ålder för
ytterligare några tillfällen på vissa stationer. De uppgifter som finns har
rimlighetsbedömts och bortfallet antas vara någorlunda representativt för
målgruppen. Ingen kompensation eller viktning har dock kunnat göras på grund
av ofullständiga uppgifter.
Målsättningen var att inkludera avresande tågresenärer som skulle resa längre
än 50 km, med bivillkoret att inte pendeltågs- eller pågatågsresenärer skulle
ingå. Avsikten med det senare villkoret var att fokusera på längre regional
pendling med motsvarande pris, komfort och standard som man kan förvänta
sig i detta segment. Det har dock inte kunnat hållas helt och hållet och i Bålsta,
Laholm och det tre stationerna i Malmö ingår en (mindre) del pendel- eller
pågatågsresenärer.

3.3 Morfologisk studie
3.3.1 Introduktion och studieobjekt

Förändringar i densitet och diversitet under perioden 1993 till 2013 har
studerats för de 13 stationslägena (exklusive Triangeln i Malmö av
fallstudiestationerna). Alla stationer utom Söderhamn ingår i någon av de tre
olika arbetsmarknadsregioner: Malmö, Stockholm-Solna och Umeå. Stationerna
klassificerades i tre klasser utifrån deras läge i den urbana kontexten. Urbana
stationslägen: Malmö C, Eskilstuna, Strängnäs, Uppsala och Umeå C;
Semiurbana stationslägen: Hyllie, Flemingsberg, Bålsta och Umeå Ö; och
perifera stationslägen: Laholm, Södertälje syd, Läggesta och Söderhamn, se
också Figur 1.
3.3.2 Rumslig analys och datahantering

Två typer av rumsliga analyser har genomförts: Dels beräkningar i absoluta tal
av förändringar av befolkning, antal anställda och ekonomisk diversitet (snikoder) inom 1 km och 3 km från stationsläget, dels förändringar i densiteter
utifrån estimerade monocentriska densitetsfunktioner. Nackdelen med den
första typen av analyser är att den genererar en stor mängd värden, som dels är
svår att överblicka och dels är svåra att jämföra. Till exempel betyder ett tillskott
av ett mindre antal boende vid den perifera stationen Läggesta en stor
procentuell förändring medan motsvarande antal nya boende i Uppsala är en
högst marginell förändring.
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Umeå Ö och C

Söderhamn

Uppsala

Bålsta

Flemingsberg

Södertälje syd

Läggesta

Strängnäs

Eskilstuna

Laholm

Malmö C och Hyllie

Figur 1. Lokaliseringen av de 13 järnvägsstationerna (exklusive Malmö Triangeln) med
deras omland. Den yttre, röda cirkeln markerar 3 km-radien och den inre, gröna 1 kmradien.

Fördelen med den monocentriska densitetsfunktionen är att förändringar med
avseende på stationslägets attraktionskraft kan jämföras med endast tre värden:
Densitetstopp, densitetsgradient och modellanpassning (R2) där
modellanpassningen är den viktigaste. Lite förenklat kan sägas att om
modellanpassningen ökar så innebär det att stationsläget utvecklas positivt med
avseende på till exempel befolkningsökning. Stationsläget kan då anses vara en
attraktiv plats för boende. Därigenom kan en stor mängd data och utvecklingen
av alla stationslägen jämföras på ett relativt enkelt sätt.
För att hantera bristerna med intra-inkonsistens och inter-inkonsistens för
densitets- och diversitetsberäkningar som uppkommer med stora
statistikområden (Openshaw 1983) har så kallad kernelteknik använts
(Adolphson 2010). Lite förenklat kan man säga att med ett geografiskt filter (i
GIS) beräknas och sprids densiteterna ut över en större yta utifrån ett precist
dataset från en geografisk punkt. Inom ”GIS-terminologin” lämnar man en
värld beskriven genom diskreta punkter eller mikroområden till en värld
beskriven som ett fält där densiteten i ett visst mikroområde beror av antalet
objekt även i omgivande mikroområden. Ett mikroområde är 250*250 m och en
kernel är 750*750 m. Densiteten i ett mikroområde beräknas som ett
medelvärde av densiteten i de mikroområdena som ingår i kerneln (3*3 = 9
områden), se ekvation 1 och 2.
Di 

1
ai

∑s

j

Ekvation 1

* k(d ij )

j

1
for d ij  430 m

k (d ij )   9
0 otherwise


Ekvation 2
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där Di är den beräknade densiteten i pixel i, a är pixel i:s yta, sj är antalet objekt
(till exempel antal personer) i alla pixlar inom kerneln, och k(dij) är viktningsfunktionen – det vill säga influensen av avståndet mellan pixel i och pixel j (här
satt till 1/9 det vill säga medelvärdet av antal personer per pixel inom kerneln).
Med denna teknik erhåller alla pixlar en densitet som beror av antal objekt i
pixel i och omgivande pixlar j inom en radie på ca 430 m (ett kortare
gångavstånd). Genom denna teknik beräknades densiteter för befolkning och
sysselsatta i alla pixlar inom 3 km avstånd från de 13 stationslägena för åren
1993 och 2013. Ett exempel ges i Figur 2.

Figur 2. Befolkningsdensitet (personer/km2) beräknad genom kernelteknik.

Fördelen är att man fångar upp urbana områden som till exempel en stadspark,
parkering eller en bred infrastrukturkorridor som annars hade klassificerats
som icke-urban eller obefolkat – precis som ett avlägset skogsområde. Genom
att de undersökta mikroområdena är relativt små och att densiteten i ett
mikroområde också beror av omgivande mikroområden (kernelteknik) så
fångas både lokala densiteter inom det ”bärande” mikroområdet upp och även
lokala variationer mellan mikroområdena. Utfallet är naturligtvis beroende av
hur metoden är utformad med avseende på pixlarnas storlek, kernelns storlek
och ”viktningsfunktionen”.
3.3.3 Urban morfologi i omlanden av de 13 järnvägsstationerna 1993 och 2013
Absolut och relativ förändring av antal boende och, sysselsatta och ekonomiska diversitet

För att få en generell bild av förändringar av befolkning, sysselsatta och
ekonomiska diversitet beräknades förändringar av dessa enheter inom 1 km och
3 km radie från stationsläget för åren 1993 och 2013, se bilaga 3. Dessa
förändringar kan dock spegla den allmänna utvecklingen för kommunen och
regionen. Förändringarna relateras därför också till kommunens utveckling
med avseende på befolkningsutveckling, se diagram A1.3, bilaga 3.
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Urban morfologi

Det är också intressant att undersöka hur olika densitetsklasser utvecklas inom
stationsområdena. Därför beräknades också befolknings- och
sysselsättningsförändringar inom tre densitetsklasser: Urban är mer än 5000
personer/km2; semiurban 2000–5000 personer/km2; och, ickeurban upp till
2000 personer/km2. Som jämförelse kan nämnas brytpunkten från Newman
och Kenworthy (1989) studie på ca 5000 personer/km2 – där högre densiteter
kan innebära förutsättningar för avsevärt minskad bensinförbrukning och
därmed också minskade koldioxidutsläpp, se bilaga 3 (figur A2.1, diagram A2.1
– A2.6).2
Den monocentriska densitetsfunktionen

Även om kunskap angående förändringar i antal boende och sysselsatta är viktig
så kan dessa mått vara svåra att tolka. Små absoluta förändringar i näst intill
obefolkade områden (Läggesta) kan ge stora relativa förändringar – medan
stora förändringar i absoluta tal i täta urbana områden (Uppsala) endast ger
marginella relativa förändringar. Även omfattningen påverkar möjligheterna att
få överblick.3 Vi har därför valt att använda en med regressionsteknik estimerad
monocentrisk densitetsfunktion för att redovisa utvecklingen, se ekvation 3
(nedan). Den ger tre värden: En estimerad densitetstopp (𝐴̂), en estimerad
densitetsgradient (𝑎̂) och – den viktigaste – modellanpassning (R2). Dessa
värden erhålls genom regressionsteknik utifrån de beräknade lokala
densiteternas värden (𝐷𝑗 ) i förhållande till avståndet (𝑑𝑗 ) till den antagna
centrumpunkten, här stationsläget.
𝐷𝑗 = 𝐴̂ exp(−𝑎̂ 𝑑𝑗 ) + 𝑒̂

Ekvation 3

Lite förenklat kan sägas att om modellanpassningen (R2) ökar och närmar sig 1
så utvecklas stationsläget positivt, det vill säga befolkningsdensiteten ökar i
närheten av stationsläget. Den centrala densiteten och densitetsgradienten visar
– också lite förenklat – på omfattningen av förändringen. En ökad densitetstopp
indikerar också högre densitetstal vid den antagna centrumpunkten. En pik som
överstiger ca 5000 personer/km2 (i kombination med ett R2 i närheten av 1) kan
alltså vara en indikator på en viss typ av hållbarhet – förutsättningar för mindre
bilåkande och eventuellt ökade förutsättningar för kollektivtrafik och lokal
service. Gradienten är något mer svårtolkad. En minskad densitetstopp visar
generellt på minskad attraktion för stationsläget – särskilt i kombination med
en ökad lutning hos densitetsgradienten. Men en flackare kurva – minskad
densitetsgradient (närmare 0) – i kombination med en minskad densitetstopp
kan visa på att det finns andra punkter i närheten som är urbana
attraktionspunkter (jämför Heikkila med flera, 1989), se Figur 3.
Densitetstoppen och densitetgradienten är dock estimerade för att minimera
felet (skillnaden) mellan verklig densitet och estimerad densitet i alla pixlar i
Men med brasklappen att denna (väl citerade) studie (liksom de flesta studier) blivit kritiserad och att
tiderna förändras.
3 13 stationer, två radier, två årtal, absolut befolkningsförändring och relativ befolkningsförändring,
sysselsättning, ekonomiska diversitet.
2
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det undersökta området. Därför kan den estimerade densitetstoppen avsevärt
avvika från den verkliga densiteten vid den centrala pixeln.
Modellanpassningens (R2) förändring är den viktigaste parametern.
Ökande densitetsgradient (flackare
lutning, närmare 0)
Stationsläget är oattraktivt
för ny urbana aktiviteter –
andra punkter inom eller
utanför 3 km radien kan
vara mer attraktiva (’urban
sprawl’)

Stationsläget är attraktivt för
nya urbana objekt – även på
ett avstånd av ca 3 km och
mer

Minskande
densitetstopp

Ökande
densitetstopp
Stationsläget är oattraktivt
för ny urbana aktiviteter –
och det tycks inte heller
finnas andra attraktiva
områden i närheten
(’shrinking cities’)

Stationsläget är attraktivt för
nya urbana objekt – men
endast i den absoluta
närheten (’compact cities’)

Minskande
densitetsgradient
(brantare lutning,
starkt negativ)
Figur 3. Relationen mellan urban morfologi och monocentriska densitetsparametrar. Låga
och minskade modellanpassningar (R2 <o,3) innebär dock alltid att den monocentriska
densitetsmodellen i sig har ett mycket begränsat förklaringsvärde. Ökade
modellanpassningar innebär dock alltid att den monocentriska modellen har ett ökat
förklaringsvärde.

Eftersom de estimerade monocentriska modellerna som redovisas här utgår
från samma förutsättningar, pixlarnas lika storlek och 3 km radier så kan
värdena jämföras.4 Å ena sidan utgår den monocentriska densitetsmodellen från
ett förenklat antagande om att till exempel boendet attraheras av en punkt i
staden – vanligtvis stadens centrala affärsdistrikt (det finns även polycentriska
densitetsmodeller, se Adolphson 2010). Å andra sidan kan man med endast tre
jämförbara värden – där ett har avgörande betydelse – beskriva komplexa
rumsliga relationer. Ett exempel på en utifrån beräknade densitetsvärden
estimerad densitetsfunktion framgår av Figur 4.

Även om den polycentriska modellen som i en del fall skulle ge en mer verklighetstrogen
beskrivning av stadens densitet (högre R2) är det inte lika enkelt att jämföra
densitetsgradienterna. I så fall bör man beräkna marginaleffekter för att kunna göra jämförelser
(Borooah 2002, Adolphson 2008).
4
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Figur 4. En estimerad monocentrisk densitetsmodell med avseende på stationsläget i
Strängnäs. Punkterna visar beräknade densiteter (kernelteknik) i 250*250 m pixlar inom
en radie av 3 km från stationsläget. I detta exempel är den centrala densiteten estimerad till
10 039 personer/km2 vid stationsläget och densitetgradienten till -2,2, vilket visar på att
densiteten ökar i närheten av stationsläget. R2 är 0,49, det vill säga den estimerade kurvan
har ett förklaringsvärde men också att verkligheten avviker från den estimerade kurvan
(tydligt till exempel vid stationsläget).

Den monocentriska modellen i urbana stationslägen: vid stationsläget och det urbana centret

Då stationsläget är i närheten av det ursprungliga urbana centret – det vill säga
för urbana stationslägen – kan den estimerade kurvan vara missvisande. Ett
ökat R2 kan erhållas men det kan vara det urbana centret som utvecklas positivt
och inte stationsläget. I dessa fall estimerades två nya typer av monocentriska
densitetsfunktioner, båda med 1,5 km radie. Det ena med stationsläget som
centrumpunkt och det andra med det urbana centret (den centrala densiteten)
från 1993 som centrumpunkt. Med detta tillvägagångsätt är det möjligt att
besvara frågan om det är det urbana centret eller/och stationsläget som
utvecklas positivt.

3.4 Tillgänglighetsanalys
3.4.1 Transportmodellen Regent

Regent är en transportmodell utvecklad vid KTH för forskningsändamål.
Kärnan är en uppsättning skattade beteendemodeller för valen att göra en resa,
med vilket färdmedel resan görs, samt val av destination. Skattningarna är i allt
väsentligt samma som de som använts i Stockholmsregionen i modellen Lutrans
(Lutrans, 2013) som i sin tur är en förenklad variant av efterfrågemodellerna i
Sampers. Förenklingarna är i huvudsak att antalet ärenden har minskats till
arbetspendling respektive övrigt resande. Regent vidareutvecklar Lutrans i
några avseenden:
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Befolkningen beskrivs som en syntetisk befolkning av individer istället
för aggregerade grupper per område. Detta förbättrar möjligheterna att
skapa mer internt konsistenta scenarier för befolkningens utveckling.



Resorna simuleras per individ istället för att sannolikheter multipliceras
med antalet resenärer. Detta möjliggör en rikare analys av resultaten.

Regent använder i allt väsentligt samma beteendeparametrar som Lutrans, men
vi har kalibrerat om alternativspecifika parametrar för avstånd och färdmedel.
Det är nödvändigt för att mikrosimuleringen av individer istället för aggregerad
befolkning innebär subtila skillnader i hur individers nyttor representeras.
Kalibreringen gjordes mot data från den nationella resvaneundersökningen från
2006 (samma data som använts i Sampers-skattningar). Målet med
kalibreringen är att modellen ska återskapa de färdmedelsandelar och
avståndsandelar som finns i resvaneundersökningen så bra som möjligt i det
modellerade jämförelsealternativet.
Rent tekniskt är det också stor skillnad på hur Regent är uppbyggd jämfört med
Lutrans och Sampers. I det här projektet har vi valt att använda oss av Visum
för att modellera utbudet av kollektivtrafik och trängseln på vägarna. Det har
flera skäl, främst projektgruppens expertis att använda Visum, men också
tillgången på licenser har spelat roll.
3.4.2 Systemutveckling i projektet

Den tekniska lösning vi valt att implementera i det här projektet är ett försök att
bygga för framtiden. Utveckling av svenska transportmodeller utförs av en
ganska liten skara människor, vilket gör att vi normalt har för lite resurser för
att kunna bygga fullskaliga modeller. Det gör att avståndet mellan
forskningsprototyper och operationella modeller sällan överbryggas. Resultatet
är långa ledtider mellan forskningens resultat och praktisk användning hos till
exempel Trafikverket.
Idén bakom vår lösning är att driva modularisering av transportmodeller
betydligt längre än tidigare med hjälp av teknik lånad från moderna
molntjänster. Ett av de problem vi löser är att det har traditionellt varit svårt att
kommunicera effektivt mellan våra egenutvecklade efterfrågemodeller och de
nätutläggningsprogram som hanterar bil- och kollektivtrafiknätverk. Det har
också varit tekniskt svårt att separera olika delar av ett modellsystem i moduler
vilket har resulterat i stora komplicerade program som gör många olika saker.
Dessa blir då så komplicerade att ändra att vi som forskare sällan har resurser
att testa nya lösningar i full skala.
I det här projektet har vi tagit ett första steg mot transportmodeller bestående
av utbytbara moduler. Utvecklingen föranleddes av nödvändigheten att hitta ett
sätt att kommunicera mellan Visum (som använder Python-skript för styrning
och automatisering) och efterfrågemodellen (skriven i C#). Valet föll på GRPC 5
5

Google Remote Procedure Calls (https://grpc.io/). Det har fördelen att vara robust och ha bra stöd för C#
och Python.
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och Protocol Buffers som metod för att kommunicera mellan programmen.
Förenklat är Protocol Buffers ett sätt att definiera vilka sorters meddelanden
som kan skickas mellan olika program och GRPC motsvarande för vilka
funktionsanrop som går att göra.
3.4.3 Modellberäkningar

Om vi zoomar ut så går modellberäkningarna till på följande sätt: Regent startas
som en tjänst (service) och lyssnar på anrop. Ett Python-program körs som gör
följande steg:
1. Säger åt6 Regent att initiera alla modeller genom att skicka en sökväg till
det scenario som ska köras.
2. Säger åt Visum att förbereda utbudsdata i form av restider, kostnader,
väntetider etc.
3. Skickar utbudsdata till Regent.
4. Begär efterfrågematriser från Regent, vilket sätter igång simuleringar.
5. Lägger ut efterfrågan i Visum, beräknar nya restider, kostnader etc.
6. Ifall utbudet har förändrats, loopa tillbaka till 3, annars avsluta.
Det här sättet att kommunicera lägger grunden för att kunna byta ut delar av
modellerna på olika sätt. Ifall vi till exempel vill byta ut Visum mot Emme så är
det möjligt att göra utan att ändra något i efterfrågemodellen eftersom Emme
också kan användas via Python-skript. På motsvarande sätt skulle vi kunna
utveckla en ny efterfrågemodell och använda utan ändringar så länge den
implementerar samma API.
Regent simulerar reseefterfrågan på individnivå, vilket gör att vi kan plocka ut
många typer av resultat beroende på vilka dimensioner vi väljer att aggregera
över. Det mest grundläggande resultatet för de analyser som följer är att
summera upp alla agenters tillgänglighet till prognosområdesnivå. Skillnaden i
tillgänglighet mellan UA och JA redovisas dels med en karta och dels i
stapeldiagram för de områden som vinner och förlorar mest (se exempel i
kapitel 8). Kartan ger en bild av hur långt från stationslägena effekterna sprids,
medan analyser av vinnare och förlorare av potentiell tillgänglighet kan ligga till
grund för resonemang av lokala markanvändningsförändringar.

‘Säger åt’ och liknande betyder ett GRPC-anrop när Python kommunicerar med Regent, medan
kommunikationen med Visum sker via dess Python-api.
6
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4. Stationerna, tågtrafiken och anslutande trafik
I detta avsnitt ges en beskrivning av stationerna i fallstudien. Beskrivningen
avser i första hand läget 2016 när resenärsundersökningen (se kapitel 5)
genomfördes. Underlaget är blandat, men referenser saknas till många av
uppgifterna i texten som härstammar från öppna källor på webben. Läsaren bör
därför vara uppmärksam och kontrollera sakuppgifter innan de återges igen.
4.1 Malmö Hyllie, Triangeln och centralstation
4.1.1 Bakgrund

Malmö är residensstad i Skåne län och räknas som storstad med den tredje
största befolkningen i landet. Under senare decennier har näringslivet ändrat
karaktär från en industridominans till mer kunskaps- och serviceföretag och en
stor andel offentligt anställda. Bygg- och anläggningsföretaget Skanska är ortens
största privata arbetsgivare. Malmö har en högskola med 1800 anställda och
knappt 12 000 helårsstudenter (2015). Malmö högskola kommer enligt
planerna att ombildas till universitet från 2018, men även Lunds universitet
ligger nära för malmöborna.
Öresundsförbindelsen till Köpenhamnsområdet öppnades för trafik 1 juli 2000
och trafiken mellan Skåne och Själland har ökat kraftigt med väg- och
järnvägsförbindelsen. I samband med förhandlingar om Öresundsförbindelsen
bestämde man också att satsa på en ytterligare järnvägsförbindelse utöver
Kontinentalbanan till brofästet, Citytunneln, som öppnades i december 2010.
Citytunneln utgår från Malmö central där en tunnelstation med fyra
genomgående plattformsspår byggts bredvid säckstationen, löper vidare via
station Triangeln som ligger närmast Malmös centrum, och kommer upp i
dagen vid Hyllie station i kanten av Malmö tätort för att sedan ansluta till
Öresundsförbindelsen. I Hyllie exploateras området för en ny stadsdel med
Malmö Arena och Malmömässan, köpcentrum, kontor och bostäder. På lång
sikt planerar Malmö för upp till 12 000 bostäder och 15 000 arbetsplatser i
Hyllie som har ett strategiskt läge så nära Köpenhamn man kan komma med tåg
från Sverige.
4.1.2 Järnvägsstationerna

Malmö centralstation, ursprungligen etablerad 1856, byggdes ut med fyra
plattformsspår i tunnel för fjärr- och regionaltåg på Citytunneln, öppnad 2010.
Alla resandetåg som fortsätter söder om Malmö central och till Köpenhamn
körs genom Citytunneln, medan de tåg som har Malmö central som slutstation i
regel vänder på den äldre säckstationsdelen i banhallen. Förutom service som
butiker och servering finns i Malmö central en av tre i landet kvarvarande SJ
resebutiker, och Skånetrafikens informations- och försäljningskontor.
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Figur 5. Den nyare väntsalen med biljettautomater i Malmö centralstation (foto från 2011)

Figur 6. Spår 5 i Malmö centralstations banhall. Manuellt betjänade toaletter och
bagageförvaring till vänster (2017)
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Stationen Malmö Triangeln är en tunnelstation i Citytunneln där Pågatåg och
Öresundståg stannar för resandeutbyte. Den har uppgångar i båda ändar och en
karaktär av pendeltågsstation, det vill säga ingen särskild service för mer
långväga resenärer.

Figur 7. Malmö Triangeln. Stationsuppgång med biljettautomater (2011)

Figur 8. Station Triangeln i Citytunneln. Plattformen med Öresundståg (2017)
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Malmö Hyllie öppnades också 2010 och har karaktären av pendel- och
regionaltågsstation med Pågatåg och Öresundståg. Tågbyten vid resor från
sydligaste Skåne mot Köpenhamn är vanliga.
Figur 9. Hyllie
station, entrén
med det tallriksformade taket
(2017)

Figur 10. Hyllie
station, förstärkt
gränskontroll på
plattformen med
stängsel (2017)

Figur 11.
Plattformarna i
Hyllie. Ovanpå
betongdäcket
ligger torget och
bebyggelse
(2017)
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Många Pågatåg har Hyllie som ändstation och det finns vändspår söder om
stationen. Under 2016 infördes tillfälliga gränskontroller i Hyllie, som
successivt har förenklats. Stationen har fått tillfälliga staket på ena plattformen.
4.1.3 Anslutande kollektivtrafik

Skånetrafiken svarar för kollektivtrafiken i Skåne län och man har ett
omfattande linjenät med Pågatågs- och Öresundstågstrafik som ryggraden.

Figur 12. Terminalkarta över Malmö centralstation med anslutande busslinjer (2016).
Karta: Skånetrafiken

Pågatåg och även Öresundståg ger bra förbindelser till ett flertal
omkringliggande tätorter runt Malmö centralstation. Det finns också
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regionbusslinjer till järnvägslösa orter, och flera anslutande stadsbusslinjer (se
terminalkartan).
Station Triangeln ligger närmast Malmös centrum och har förutom Pågatåg och
Öresundståg flera anslutande stadsbusslinjer, men bara en regionbusslinje (till
Svedala).

Figur 13. Området vid Malmö Triangeln med anslutande busstrafik (2016). Karta:
Skånetrafiken

ST_terminalkartor_151213.indd 45

2015-11-24 13:43
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Malmö Hyllie har några stadsbusslinjer och några regionbussar som ansluter.

Figur 14. Terminalkarta över Malmö Hyllie station med anslutande busstrafik (2016).
Karta: Skånetrafiken
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4.1.4 Befolkning

Befolkningen i Malmö tätort har sedan 1990 ökat påtagligt och särskilt kraftigt
under senare decenniet. Malmö tätort ligger i stort sett inom Malmö kommun
men 10 700 (2015) av tätortsinvånarna bor i närliggande Burlövs kommun.
Stationen Hyllie låg i Hyllie stadsdel, en större stadsdel i Malmö som dock
delades upp i stadsområden och delområden i en reform i juni 2013. Därefter
ligger Hyllie station i stadsområdet Väster och delområdet Hyllievång.
Hyllievång har haft en obetydlig befolkning men sedan 2010 pågår
bostadsbyggande och nattbefolkningen uppgick till 446 personer den 31
december 2014. Befolkningstalen för Hyllie (se diagrammet) motsvarar den
tidigare stadsdelen men är delvis interpolerade till jämna femtal år.

Figur 15. Befolkningsutveckling i Malmö 1980-2015. Källa: SCB kommun- och
tätortsstatistik samt Malmö stad.
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4.2 Laholm
4.2.1 Bakgrund

Förutom kommunala sektorn med vård, skola och omsorg är näringslivet i
Laholm inriktat på tillverkande små- och medelstora företag inom varierande
branscher. Jord- och skogsbruket är stort men tjänstesektorn ökar successivt.

Figur 16. Laholms stationshus på plattformen för södergående tåg, och en del av
parkeringsplatserna (2017).

Figur 17. På plattformen för norrgående tåg i Laholm är biljettautomaten och väderskyddet
placerade mellan bropelarna under riksväg 24 (2017).
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4.2.2 Järnvägsstationen

Västkustbanan fick en ny genande sträckning mellan Eldsberga (söder om
Halmstad) och Båstad 1996 som ett led i dubbelspårsutbyggnaden av banan.
Laholms nya station belägen utanför tätorten omkring tre kilometer väster om
centrum ersatte därmed den äldre stationen (öppnad 1885) som var belägen i
centrum av tätorten Laholm. Öresundstågen mellan Göteborg och Köpenhamn
har uppehåll i Laholm men inga snabbtåg. Sedan Hallandsåstunnlarna öppnats
i december 2015 trafikeras stationen även av Pågatåg mellan Helsingborg och
Halmstad.

Figur 18. Terminalkarta över Laholms station med anslutande busstrafik. Riksväg 24
passerar stationen på en bro (2016). Karta: Hallandstrafiken

4.2.3 Anslutande kollektivtrafik

Hallandstrafiken kör lokalbusslinjer mellan stationen och tätorten, och även
mot Mellbystrand. Det finns även regionala bussförbindelser mot Halmstad och
mot Båstad som alternativ till tåget.
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4.2.4 Befolkning

Laholms nya station ligger mellan Laholms tätort och Mellbystrands tätort.
Från 2015 räknas även den tidigare tätorten Skummeslövsstrand (491 invånare
2010) in i Mellbystrand. Laholms kommun har en stor andel
landsortsbefolkning som stagnerat men även ökningen i de största tätorterna är
blygsam.

Figur 19. Befolkningsutveckling i Laholm 1980-2015. Från 2015 ingår Skummeslövsstrand i
Mellbystrands tätort. Källa: SCB kommun- och tätortsstatistik.

4.3 Flemingsberg
4.3.1 Bakgrund

Förorten Flemingsberg växte upp runt det nya regionsjukhuset, Huddinge
sjukhus (nuvarande Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) som invigdes
1972. I anslutning till sjukhuset har successivt forskningsverksamhet byggts ut.
Därefter har flera institutioner lokaliserats i Flemingsberg. Södertörns högskola
bildades 1996 av andra högskolor som hade viss utbildning i Flemingsberg, och
Södertörns högskola har därefter expanderat kraftigt. Polishus, häkte och
därefter också den ombildade Södertörns tingsrätt (2007) har lokaliserats till
Flemingsberg som i den regionala översiktsplanen är ett av de regionala
centrumen i Stockholms län. Nu byggs hyreslägenheter, handel och en
sportanläggning i en ny stadsdel, Flemingsbergsdalen, intill Flemingsbergs
station. De äldre stadsdelarna Visättra och Grantorp byggs också ut med flera
bostäder, varav en stor andel studentbostäder. Fram till år 2035 planerar
kommunen för 7000 nya bostäder i Flemingsberg vilket kommer att fördubbla
dagens befolkning i kommundelen.
Huddinge centrum ligger en pendeltågsstation bort. Flemingsberg i Huddinge
kommun ingår även i Stockholms tätort enligt SCB:s definition. Flemingsberg är
följaktligen i studiens definition en semiurbant lokaliserad station.
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Figur 20. Väntsalen i Flemingsberg med utsikt över tågspåren (2016).

4.3.2 Järnvägsstationen

Flemingsbergs järnvägsstation öppnades för pendeltågstrafik först 1987 efter att
finansieringen lösts och utbyggnad skett av stambanan från dubbelspår till fyra
spår mellan Älvsjö och Flemingsberg. Fjärr- och regionaltågsstationen
öppnades 27 maj 1990 som en del i en OPS-lösning med Skanska, och stationen
hade dubbelnamnet Stockholm syd Flemingsberg fram till 2001 då det
förkortades för att undvika missförstånd. Grödingebanan, en ny bana för fjärroch regionaltåg söderut öppnades för trafik 1995 vilket ledde till kortare restider
i fjärrtrafiken och utökad pendeltågstrafik mot Södertälje. För närvarande
(2016) pågår utbyggnad av ett sjätte plattformsspår, eller det andra för
norrgående fjärr- och regionaltåg. Det görs för att öka kapaciteten och även
möjliggöra tågvändning med fjärrtågen när den så kallade Getingmidjan,
sträckan mellan Stockholms södra och Stockholms central med broarna över
Strömmen i Stockholm, stängs under tre somrar (2018-2020) för renovering
(Trafikverket, 2016a).
4.3.3 Anslutande kollektivtrafik

Flemingsbergs station trafikerades vid undersökningstillfället av pendeltågen
mellan Södertälje och Stockholm−Märsta, i högtrafik även av linjen mellan
Tumba och Stockholm−Arlanda−Uppsala. Basturtätheten är 15 minuter, men
30 minuter på Uppsalalinjen.
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Anslutande busstrafik är förutom en del lokala linjer inriktad på regionala
förbindelser. Flemingsberg ligger mellan Huddinge centrum och Huddinge
sjukhus och i det stamstråket samlas flera busslinjer med hållplats i närheten av
Flemingsbergs norra uppgång. Förbindelser finns dels åt nordväst mot norra
Botkyrka (Fittja) och norra Huddinge (Vårby och handelsområdet Kungens
kurva) och Skärholmen, dels åt nordost mot Skarpnäck och åt öster med
Huddinges östra delar (Trångsund och Skogås), och dels mot sydöst mot
Haninge. Som anslutning till fjärr- och regionaltåg går det dock i många fall
fortare eller är mer bekvämt för boende i dessa områden att åka med
tunnelbana eller pendeltåg till Stockholms central och byta där istället för i
Flemingsberg.
KP 160304

Till de stora målpunkterna i Flemingsberg är det gångavstånd från
pendeltågsstationen och från den södra uppgången finns ett gångstråk med
rulltrappor för att hantera höjdskillnaden från stationen belägen i dalgången.
4.3.4 Befolkning

Figur 22. Befolkningsutveckling i Huddinge 1980-2015. Källa: SCB kommun- och
tätortsstatistik samt Huddinge kommun.

Huddinge kommun växer snabbt som en del av de förorter som ingår i
Stockholms tätort och därmed har till stor del gemensamma bostads- och
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arbetsmarknader. Befolkningen i hela kommunen har på de 25 år
Flemingsbergs station varit öppen för fjärr- och regionaltåg (1990-2015) ökat
med 43 %. I det administrativa området Flemingsberg har dock inte
befolkningsutvecklingen varit lika kraftig under perioden 2000-2015 (tidigare
data saknas).

4.4 Södertälje syd
4.4.1 Bakgrund

Södertälje är en stad med lång historia, även järnvägsmässigt. Södertälje har
stora industrier i Scania (lastbilar) och AstraZeneca (läkemedel) som är de
största arbetsgivarna och inpendlingen från framför allt Södermanlands län är
stor. KTH har högskoleingenjörsutbildning och Mälardalens högskola har bland
annat förskollärarutbildning och sjuksköterskeutbildning i Campus Telge.
Staden växer och bygger nya områden, och den är utpekad som en regional
kärna.
4.4.2 Järnvägsstationen

Innan Södertälje syd tillkom har man haft två stationer för genomgående
fjärrtåg, först Saltskog från 1860 och därefter när Västra stambanan lades om
från 1921 Södertälje södra, eller Södertälje hamn som stationen heter idag. En
bibana till Södertälje centrum trafikeras med pendeltåg från Stockholm och
Gnesta och ger anslutning till den större bussterminalen i staden.

Figur 23. Södertälje syd med taxibil och tåg som gör uppehåll (2016)
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Figur 24. Vägvisning på perifer station (2016)

Stationen Södertälje syd tillkom med Grödingebanan, en ny linje mellan
Flemingsberg och Järna för att avlasta Västra stambanan, som öppnades för
trafik i januari 1995. Den möjliggjorde kortare restider i fjärr- och
regionaltrafiken och ökad turtäthet i pendeltågstrafiken. Grödingebanan
planerades ursprungligen att dras söder om Södertälje, utan järnvägsstation i
tätorten. Planerna ändrades 1988 då det bestämdes att banan skulle dras via
Södertälje. Som läge för en ny fjärrtågsstation valdes det som kom att bli
Södertälje syd i skärningspunkten mellan Grödingebanan och Västra
stambanan, mellan Scanias industriområde och stadsdelen Pershagen i
närheten av motorväg E4, 4 km söder om Södertälje centrum.
Stationen byggdes främst för fjärrtågsresenärer och den regionala tågtrafiken i
Mälardalen (TiM eller Mälab) hade vid denna tid inte startas och det som fanns
av regional trafik var integrerat med SJ:s fjärrtåg. Man planerade för att
förlänga vissa turer på pendeltågen Märsta−Stockholm−Södertälje centrum till
Södertälje syd. Detta genomfördes dock inte och i Södertälje syd (undre)
stannar idag endast pendeltågen på linjen Södertälje centrum−Gnesta. I juni
1997 öppnades även Svealandsbanan mot Eskilstuna som ansluter till
Grödingebanan i Södertälje syd.
För att dra fördel av den externa lokaliseringen med goda möjligheter för
tågpendling krävs att området runt Södertälje syd exploateras för verksamheter
som till exempel högre utbildning, forskning och utveckling, andra
tjänsteföretag och en konferensanläggning (Södertälje syd, 1990). Den
exploateringen har hittills inte kommit till stånd, även om Södertälje kommun
har byggklar mark i området som samägs med Stockholms Läns Landsting
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(SLL) och Jernhusen. Man nämner också i sin översiktsplan ett samband mellan
den planerad Tvetastaden och stationen (Södertälje, 2013).
4.4.3 Anslutande kollektivtrafik

Södertälje syd (undre) station trafikeras av pendeltågen mellan Södertälje
centrum och Järna−Gnesta. Turtätheten varierar från ca 30 minuter i högtrafik
måndag-fredag till 2 timmar lördagar och söndagar. I Södertälje hamn ansluter
pendeltågen till linjen mot Stockholm-Märsta.

–
–

Sörmland

Figur 25. Situationsplan över Södertälje syd och anslutande busslinjer. Karta: SL

Busstrafiken utgörs av några lokala linjer i Södertälje som ger flera förbindelser
mot Södertälje centrum även mellan pendeltågsavgångarna, och turer till
landsbygden mot sydväst. Dessutom kör Sörmlandstrafiken den regionala linjen
802 mellan Södertälje och Trosa som angör Södertälje syd.
4.4.4 Befolkning

Figur 26. Befolkningsutveckling i Södertälje 1980-2015. Källa: SCB kommun- och
tätortsstatistik.

Befolkningen i Södertälje har under senare år växt kraftigt efter en lugnare platå
under 1980- och 1990-talen. Kommunbefolkningen har ökat med 24 % på de
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dryga 20 år (1995-2015) som Södertälje syd funnits. Nykvarns kommun (då
med 7700 invånare) knoppades av från Södertälje 1999 men det redovisas
separat i befolkningsstatistiken även dessförinnan och ingår inte i diagrammet.
Pershagens tätort ligger i närheten och söder om Södertälje syd men där har
befolkningen varit i princip oförändrad sedan 1990.

4.5 Läggesta och Strängnäs
4.5.1 Bakgrund

Läggesta station betjänar främst tätorterna Mariefred och Åkers styckebruk som
ligger 3-5 km från stationen. Läggesta har av geografiska skäl varit en
knutpunkt i vägnätet (och järnvägsnätet) under lång tid. Trots att den gamla
banan trafikerats under lång tid (1895–1993) har det i stationens närhet bara
funnits ett fåtal boende. Efter Svealandsbanan öppnande har det dock vuxit upp
en villastad, Marielund, och i området finns det ytterligare planerad
bostadsbebyggelse.
Den andra stationen i Strängnäs kommun är i tätorten Strängnäs.
Tjänsteföretagen dominerar i kommunen och kommunen själv är största
arbetsgivare.
4.5.2 Järnvägsstationen i Läggesta

Figur 27. Läggesta station med busshållplatser (2016)

Den gamla banan hade station i Läggesta, med bussförbindelse till Mariefred,
och i Åkers styckebruk. Strängnäs kommun lät under det tidiga
planeringsskedet genomföra en studie av möjliga stationslägen i området, och
studien rekommenderade Läggesta som det bästa alternativet för en ny
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gemensam station för Åker och Mariefred. Ett annat möjligt alternativ var en ny
station vid Åkers krutbruk, vilket förutsatte en mer västlig dragning av banan,
medan alternativet att dra Svealandsbanan via Mariefred ansågs orealistiskt
med tanke på kostnader och miljöeffekter. Även ett läge ungefär 3 km norr om
Läggesta, vid Ärja, diskuterades. Kommunen bestämde sig dock för
stationsläget i Läggesta och 1992 kunde Banverket fatta beslut och därefter
inleda projekteringen. Museijärnvägen till Mariefred (Östra Södermanlands
Järnväg, ÖSlJ) har fått överta Läggesta gamla station.
4.5.3 Järnvägsstationen i Strängnäs

Det gamla stationsläget i Strängnäs, en säckstation med persontrafik 1895-1983
nära centrum på en bibana från Åkers styckebruk, kunde inte användas för
Svealandsbanan. För att möjliggöra en ny genomgående bana mot Eskilstuna
krävdes därför en ny station. Tidigt i planeringsprocessen presenterades ett
stationsläge som kunde fylla sin uppgift vid Långberget i centrala Strängnäs,
omkring 700 m söder om centrumpunkten i tätorten (Tingshuset). Det andra
läget som var mest aktuellt var i Fårhusområdet i utkanten av tätorten, mer än
2 km söder om centrum.

Figur 28. Strängnäs, plattform med biljettautomater under ombyggnad av stationen från
enkelspår till dubbelspår (2016)

Det vägda medelavståndet för olika stadsdelar till stationsläget vid Långberget
skulle bli ca 920 m, medan det beräknades till 1570 m för Fårhusalternativet.
Förutom att det saknades möjligheter till nyexploatering i det semiurbana läget
skulle tillgängligheten därmed bli sämre (Strängnäs centralort, 1990).
Kommunen bestämde sig därför 1990 för att förorda alternativet vid
Långberget.
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Enligt en studie av Stellan Lundberg bedömdes att för boende i Strängnäs skulle
Fårhusalternativet ge 15 % färre resor till Stockholm och 20-30 % färre resor
mot Eskilstuna och Södertälje, och ännu större förluster för andra än boende
vid resor till Strängnäs (Strängnäs centralort, 1990). Transek beräknade att ett
centralt stationsläge i Strängnäs skulle ge ungefär 0,6 miljoner resor till eller
från Strängnäs station, medan Fårhusalternativet bedömdes få 3-7 % färre resor
(Transek, 1992). SJ å sin sida misstrodde Transeks bedömningar och förordade
bestämt ett centralt läge (SJ projekt Mälartåg, 1992).
Efter nya överväganden beslutade därför kommunfullmäktige i september 1992
att välja stationsläget vid Långberget. Lokaliseringen innebär att hela Strängnäs
tätort, förutom de mer perifera stadsdelarna Finninge, Tingstuhöjden och
Abborrberget, ligger inom en kilometers radie från stationen.
Den nya stationen byggdes slutligen i dagen med ett tågspår, utan mötesspår,
och med ett nytt stationshus innehållande en del servicefunktioner och väntsal.
Busstationen vid Västervikstorget flyttades till den nya stationen.
Svealandsbanan och stationen öppnades för trafik i juni 1997.

Läggesta Station

Figur 29. Situationsplan för Läggesta station med anslutande busstrafik. Illustration:
Sörmlandstrafiken
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Trafikverket genomför nu en utbyggnad av Svealandsbanan till dubbelspår
mellan Strängnäs och Härad vilket innebär en utbyggd station i Strängnäs med
mittplattform och nytt stationshus över spåren, och en kompletterande
enkelspårstunnel mot Härad. Utbyggnaden ska bli helt färdig 2018
(Trafikverket, 2016b).
4.5.4 Anslutande kollektivtrafik

I Läggesta finns hållplatser för bussförbindelser till Mariefred (och
Stallarholmen) och till Åkers styckebruk, som ansluter till de flesta tågen på
Svealandsbanan. Det finns också regionala busslinjer till Eskilstuna och
Södertälje med lägre turtätheter.
Vid Strängnäs station ansluter stadsbussarna med förbindelse inom tätorten
och omkringliggande områden. Några regionala busslinjer finns, mot
Eskilstuna, Malmköping, Enköping och till Södertälje.

Figur 30. Situationsplan för Strängnäs station gällande från 19 april 2016 med anslutande
busstrafik under ombyggnaden av stationen och Svealandsbanan från enkelspår till
dubbelspår. Illustration: Sörmlandstrafiken

4.5.5 Befolkning

Strängnäs kommun har en lång period av befolkningstillväxt men med en större
andel boende i landsbygden än många andra jämförbara kommuner. Under
perioden 1995-2015, det vill säga ett par år innan Svealandsbanan öppnade tills
idag, har kommunen ökat 19 % och Strängnäs tätort 18 %.
I närheten av Läggesta station har Marielund växt upp och där bor 532 personer
(2015).
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Figur 31. Befolkningsutveckling i Strängnäs 1980-2015. Källa: SCB kommun- och
tätortsstatistik.

4.6 Eskilstuna
4.6.1 Bakgrund

Eskilstuna hör till de medeltida städerna i landet och brukar kategoriseras som
mellanstor. Näringslivet har sedan länge varit inriktat mot metallmanufaktur
och verkstadsindustri även om andra verksamheter blir mer och mer
framträdande. Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har en anläggning
utanför Eskilstuna och är en av världens ledande producenter av
anläggningsmaskiner. Det finns också annan verkstadsindustri med ett
betydande antal anställda.
De offentliga arbetsgivarna är kommunen, landstinget med regionsjukhuset
Mälarsjukhuset, viss statlig förvaltning och utbildning där Mälardalens
högskola (MDH) är en stor arbetsgivare. MDH är delad mellan Eskilstuna och
Västerås där verksamheterna inleddes 1977, förutom kompletterande
utbildningar även i Södertälje och Nyköping. Mälardalens högskola bygger nu
ett nytt campus i Eskilstuna som ska stå klart 2019 och man kommer därmed
att lämna de äldre industrilokalerna vid stationen. De nya byggnaderna ligger
centralt vid Eskilstunaån. Man räknar med att 4000 studenter och 300 lärare
och forskare ska ha sin arbetsplats i det nya kvarteret.
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4.6.2 Järnvägsstationen

Figur 32. Eskilstuna har en biljettexpedition, Station 360, som säljer såväl
regionaltrafikbiljetter som tågbiljetter (2016)
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Figur 33. Situationsplan för Eskilstuna resecentrum med anslutande busstrafik.
Illustration: Sörmlandstrafiken
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Eskilstuna centralstation tillkom 1876 och byggdes om till resecentrum i
befintligt läge i mitten av 1990-talet. Resecentrumet färdigställdes samtidigt
med att tågtrafiken på Svelandsbanan inleddes i juni 1997 och gav Eskilstuna
radikalt förbättrade förbindelser i korridoren, såväl österut mot Strängnäs,
Södertälje, Stockholm och Arlanda flygplats såväl som västerut mot Arboga och
Örebro. Sedan tidigare går det också tågtrafik mellan Sala−Västerås och
Flen−Norrköping−Linköping. Lokaliseringen av huvudstationen i Eskilstuna
var given genom den befintliga stationens centrala läge. I resecentrumprojektet
ingick att lägga om den anslutande busstrafiken, och busstationen flyttades och
byggdes ut öster om centralstationen.
Idag finns en biljettexpedition i anslutning till väntsalen, Eskilstuna Station
360, med en entreprenör som säljer såväl regionala biljetter som
fjärrtågsbiljetter sedan 2014 när SJ AB lade ner sin egen resebutik.
4.6.3 Anslutande kollektivtrafik

Stadsbusstrafiken i Eskilstuna har sedan länge sin huvudhållplats vid
Fristadstorget i centrum. Det är inom gångavstånd från resecentrum men några
av stadslinjerna går också via resecentrum för direkt omstigning eller
anslutningsresa till resten av linjenätet. Regionbussarna har terminalen öster
om Eskilstuna station men det är också en bit att gå.
4.6.4 Befolkning

Befolkningen i Eskilstuna har stagnerat och minskat svagt en period i takt med
industrins minskade personalbehov. Utvecklingen vände runt sekelskiftet och
befolkningen är nu ökande. Tätortsbefolkningen har på 20 år 1995-2015, det vill
säga åren före Svealandsbanan öppnande tills idag, ökat med 14 %.

Figur 34. Befolkningsutveckling i Eskilstuna 1980-2015. Källa: SCB kommun- och
tätortsstatistik.
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4.7 Bålsta
4.7.1 Bakgrund

Bålsta i Håbo kommun i Uppsala län alldeles vid länsgränsen till Stockholm är
ett tämligen utspritt samhälle. Tätorten byggdes ut kraftigt främst på 1970-talet
med egna hem. Ett nyare centrum finns i närheten av den nuvarande
järnvägsstationen men det är inte tätortens ursprungliga mittpunkt som ligger
längre västerut, vid det äldre stationsläget (1876-1972). Det lokala näringslivet
sysselsätter en del av befolkningen och de största företagen finns i
byggmaterialbranschen, men Bålsta har många utpendlare, främst mot
Stockholms län.
Håbo kommun har nu inlett processen med nyexploatering runt Bålsta
järnvägsstation och centrum med upp till 2000 bostäder, nya affärslokaler och
ett nytt stationshus (resecentrum). Det innebär att tätortens centrum kommer
att bli ännu tydligare markerat och stationsomgivningen kommer att gå från att
vara av halvcentral förortskaraktär till utpräglad tätortsbebyggelse.

Figur 35. Bålsta station, regionaltågsplattformen, med anländande regionaltåg mot
Västerås (2016)

4.7.2 Järnvägsstationen

I samband med Mälarbanans utbyggnad till dubbelspår och delvis i ny
sträckning anlades en ny station i Bålsta. Den nya stationen öppnades 1997 för
trafik med regionaltåg mellan Stockholm och Västerås och vidare. När den
återstående enkelspårssträckan mellan Kallhäll och Kungsängen blev klar som
dubbelspårssträcka 2001 kunde SL:s pendeltågslinje utsträckas från
Kungsängen till Bro och Bålsta. Man byggde då ett vändspår med plattform för
pendeltågen med separat stationsbyggnad i sydöstra änden av
regionaltågsplattformen. Större delen av tågresenärerna vid stationen reser med
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pendeltåg mot Stockholm, men Bålsta station är också bytespunkt mellan
pendeltåg och regionaltåg på Mälarbanan.
4.7.3 Anslutande kollektivtrafik

Förutom några lokala busslinjer inom Bålsta och till närliggande mindre
tätorter finns regionala bussförbindelser till Enköping, Örsundsbro och Uppsala
samt Märsta, Arlanda flygplats och Kista i Stockholm.

Figur 36. Regionala busslinjer i centrala och södra delen av Uppsala län. Karta: Upplands
Lokaltrafik (UL)

4.7.4 Befolkning

Figur 37. Befolkningsutveckling i Håbo 1980-2015. Skörby har skiljts från Bålsta tätort
2015. Källa: SCB kommun- och tätortsstatistik.
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Befolkningen i Håbo kommun har ökat under lång tid, men tätortsbefolkningen
i Bålsta tätort har en mer modest ökning. Från 2015 har tätorten Skörby (1220
invånare 2015) skiljts från Bålsta tätort genom metodförändring i statistiken
hos SCB vilket ger en synbar nedgång i diagrammet men en liten ökning räknat
på samma område i Bålsta tätort.

4.8 Uppsala
4.8.1 Bakgrund

Uppsala är en centralort i Svealand med domkyrka och säte för ärkebiskopen.
En stor bransch i näringslivet är medicin och medicinteknik, men det finns
också statlig förvaltning. Två universitet, Uppsala universitet med 7000
anställda och 25 000 helårsstudenter, och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
med 2800 helårsanställda och 3800 helårsstudenter (2015) gör Uppsala till en
stor studentstad.
4.8.2 Järnvägsstationen

Figur 38. Uppsala centralstation, det gamla stationshuset från spårsidan (2016)

Uppsala centralstation ligger på sin ursprungliga plats från 1866 men byggdes
om kraftigt under åren 2005-2011. Bangården fick en helt ny utformning med
en central plattform ansluten till en ny, bred gång- och cykeltunnel som
förbinder staden på respektive sida om järnvägen. Den nya
stationsutformningen är i första hand en utomhusmiljö med den centrala gångoch cykeltunneln under spåren. En ny stationsbyggnad med inomhusväntsal,
handel och servering byggdes vid sidan av tunneln medan den äldre
stationsbyggnaden står kvar och rymmer restaurang och kontor.
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Figur 39. Interiör i det nya stationshuset i Uppsala C (2010)

Den regionala tågtrafiken inom Uppsala län benämns Upptåget och trafikerar
linjerna till Sala respektive Tierp och vidare mot Gävle. Däremot har Upptåget
mot Arlanda flygplats ersatts av SL pendeltåg sedan december 2012 som via
Arlanda flygplats med uppehåll på samtliga mellanstationer går mot Stockholm,
Älvsjö och vissa tider vidare till Tumba. SJ körde inom Tåg i Mälardalen (TiM)
Uppsalapendeln till Stockholm med kortare restider än pendeltåget, och SJ:s
tågbiljetter är också giltiga på fjärrtågen på sträckan. Från oktober 2017 ersattes
dock TiM-biljetterna med Movingo och de nya periodkorten är inte giltiga på
övriga fjärrtåg.
4.8.3 Anslutande kollektivtrafik

Uppsala centralstation är en central del i Uppsala resecentrum. En stor del av
stadsbussarna ansluter till resecentrum, antingen på västra eller på östra sidan
av järnvägen. Det är också gångavstånd till Stora torget respektive Vaksalagatan
där återstående stadsbusslinjer har hållplatser. Uppsala resecentrum har också
som länets nav många regionala busslinjer i alla väderstreck, och även
förbindelser in i angränsande län till bland annat Arlanda flygplats, Norrtälje,
Hallstavik och Västerås (se regionala busslinjer i avsnittet om Bålsta).
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Figur 40. Terminalkarta för Uppsala resecentrum med hållplatslägen för anslutande
busstrafik littererade A1-E2. Illustration: Upplands Lokaltrafik (UL)

4.8.4 Befolkning

Befolkningen i Uppsala växer och har gjort så under lång tid. Tätorten och
kommunen är Sveriges fjärde i storleksordning, efter Malmö.

Figur 41. Befolkningsutveckling i Uppsala 1980-2015. Källa: SCB kommun- och
tätortsstatistik.
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4.9 Söderhamn
4.9.1 Bakgrund

Skogsindustrin har sedan länge stor betydelse för Söderhamn men har minskat i
omfattning. Rottneros Vallviks bruk och Stora Enso Ala sågverk finns kvar inom
kommunen. Hälsinge flygflottilj (F15) avvecklades däremot 1998 och innebar att
arbetstillfällen försvann. Ericsson sålde 1995 sin tillverkningsfabrik inom
telekom till Emerson som lade ned den 2004. Region Gävleborg har en del
administration i Söderhamn, bland annat X-trafik. Strukturomvandlingen har
varit kännbar i Söderhamn men både in- och utpendlingen framför allt till Gävle
har ökat tack vare förbättrade tågförbindelser med det regionala X-tåget.
4.9.2 Järnvägsstationen

Figur 42. Söderhamns station med angöring för taxi (2012)

När den nya järnvägsstationen byggdes omkring 1 kilometer väster om
Söderhamns centrum, mellan centrum och E4:an, ersatte den en äldre station i
de centrala delarna. Ostkustbanan fick en ny, rakare linjesträckning eftersom
hastigheterna inte kunde höjas på den krokiga delen genom Söderhamn. Det
nya resecentrumet invigdes samtidigt med linjeomläggningen 1997. Banan är
dock fortfarande enkelspårig.
Det finns viss service på den nya stationen men den har minskat med tiden.
4.9.3 Anslutande kollektivtrafik

Stadsbusslinje 1 har hållplats vid resecentrum, medan linje 2 och 3 inte passerar
resecentrum utan går till tätortens centrum. Det finns också några regionala
busslinjer vid resecentrum till tätorterna i närheten respektive till Edsbyn,
Bollnäs, Hudiksvall och residensstaden Gävle.
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Figur 43. Terminalkarta över Söderhamns resecentrum. Illustration: X-trafik

4.9.4 Befolkning

Söderhamns befolkning har minskat under en lång tid till följd av näringslivets
omstrukturering. 2015 ökade dock befolkningen med 500 invånare i tätorten
jämfört med 2010. Sammanlagt har tätortsbefolkningen minskat med 7 %
perioden 1995-2015, det vill säga under den tid den nya stationen varit i trafik.

Figur 44. Befolkningsutveckling i Söderhamn 1980-2015. Källa: SCB kommun- och
tätortsstatistik.
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4.10 Umeå östra och centralstation
4.10.1 Bakgrund

Umeå har expanderat under en lång period som centralort i Västerbotten.
Största sektorn i antalet anställda är vård och omsorg, som i många andra
kommuner. Därnäst kommer utbildning. En viktig anledning till det är Umeå
universitet som öppnades 1965. Umeå universitet har 16 300 helårsstudenter
och 3900 årsanställda (2015).
4.10.2 Järnvägsstationerna

Botniabanan mellan Umeå och Örnsköldsvik invigdes i augusti 2010, och med
banan den helt nya stationen Umeå östra. Umeå centralstation öppnade 1896
men låg då vid en bibana från stambanan i Vännäs. Stationen byggdes om för
att passa den ökade tågtrafiken med Botniabanan och blev klar i november
2012. Då hade Botniabanan och Ådalsbanan söder om Örnsköldsvik öppnats för
trafik tidigare samma år. Under 2016 har stationshuset renoverats.

Figur 45. Umeå östra med två regionaltåg i Norrtågs regi (2012)

4.10.3 Anslutande kollektivtrafik

Varken Umeå centralstation eller Umeå östra har anslutande stads- eller
regionalbussar. Resenärerna hänvisas istället till en promenad från Umeå
central till knutpunkten Vasaplan (ca 500 m) respektive från Umeå östra till
bussterminalen vid universitetssjukhuset (ca 200 m), det vill säga de
busshållplatser som fanns redan innan tågtrafiken på Botniabanan inleddes.
Den regionala busstrafiken täcker hela länet och det finns också en linje mot
Luleå som en förlängning av Botniabanan norrut.
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Figur 46. Umeå central med ankommande Norrtåg (2015)

4.10.4 Befolkning

Befolkningen i Umeå har liksom i så många andra universitetsorter växt under
lång tid. Någon särskild trend efter Botniabanans trafikstart 2010 kan dock
ännu inte ses i befolkningskurvan.

Figur 47. Befolkningsutveckling i Umeå 1980-2015. Källa: SCB kommun- och
tätortsstatistik.
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5. Resenärsintervjuer
5.1 Inledning
Intervjuer med tågresenärer har genomförts på de 14 fallstudiestationerna,
sammanlagt 1579 intervjusvar. Urvalet av respondenter begränsades till
avresande längre regionala (reslängd längre än 50 km) och interregionala
tågresenärer, se vidare i kapitel 3. Enkäten med frågorna finns som bilaga 2.
Analys av materialet har gjorts med statistikverktyget SPSS (ver. 24) och
modulen Amos för SEM (Structural Equation Modeling). I följande avsnitt
presenteras resultat av analysen.
Indelningen i grupper baseras på stationernas lokalisering i tätorten. De tre
grupper som använts är urban lokalisering i tätortsbebyggelsen, semiurban i
tätort med ytterstads- eller förortskaraktär, respektive perifer utanför den
egentliga tätortsbebyggelsen men kanske nära verksamheter som externhandel
eller industri.
Urban kategori har dessutom delats in i två grupper, där Urban(3) omfattar
centralstationerna i Eskilstuna, Uppsala och Malmö. I Urban(6) ingår dessutom
Strängnäs som var under ombyggnad vid undersökningstillfället och därmed
har avvikelser när det gäller service och upplevd trygghet, Umeå C där
stationshuset var under renovering med begränsat utrymme i väntsalen och
även begränsad service, och Malmö Triangeln som har karaktären av
regionaltågsstation, ligger i tunnel och saknar annan service än biljettautomater
inom stationen och därmed skiljer sig från centralstationer med
fjärrtågsresenärer. Urban(3) är därmed en tämligen homogen grupp av
medelstora och större centralstationer med god service, medan det i Urban(6)
ingår stationer som hade temporära störningar men även permanent lägre
service.
Tabell 4. Indelning av fallstudiestationerna

Urbana stationer (3) n=366
Urbana stationer (6) n=720

Semiurbana stationer (4)
n=428

Perifera stationer (4)
n=432

Eskilstuna C
Uppsala C
Malmö C
I Urban(6) ingår också:
Strängnäs (under ombyggnad)
Umeå C (stationshusrenovering)
Malmö Triangeln (regionaltågsservice)

Flemingsberg
Bålsta
Umeå Ö
Malmö Hyllie

Södertälje syd
Läggesta
Söderhamn
Laholm

5.2 Socioekonomiska faktorer
Respondenternas bakgrund kan antas påverka deras resvanor och värderingar. I
regel har analysen skett med hela materialet per respektive station vilket
innebär att vi förutsätter att det är ett representativt urval av resenärer i
undersökningen. Kontroll har gjorts av enstaka faktorer. När det gäller kön
varierar andelen mellan olika stationer som i hög grad tycks vara kopplat till
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karaktären av arbetsplatser, utbildning eller boende i stationens närhet. De
stationer där könsfördelningen blev jämn eller med svag mansdominans är
Södertälje syd, Bålsta, Uppsala C och Umeå Ö. De tio andra stationerna har fler
intervjuade kvinnor än män och störst obalans är det i Flemingsberg med 70 %
kvinnor där det finns många arbetsplatser inom vård och humanistisk
utbildning. Det finns dock ingen signifikant skillnad beroende av stationens
lokalisering mellan urbana, semiurbana eller perifera stationer.
Figur 48 visar andelarna i fem uppmätta socioekonomiska faktorer i hela
materialet, det vill säga avresande tågresenärer på alla 14 stationer i
undersökningen.

Figur 48. Respondenternas socioekonomiska faktorer, hela materialet av avresande
tågresenärer (14 stationer).

5.3 Anslutningsresor
Anslutningsresorna till stationen kan antas variera beroende på stationens
lokalisering, dels i sträcka och tid, dels till färdmedel. Intervjuundersökningen
har flera frågor som ringar in de avresande tågresenärernas resebeteende.
Resultatet på frågan om hur de avresande tågresenärerna tog sig till
järnvägsstationen framgår av Figur 49.
Analysen visar att valet av färdmedel för anslutningsresan skiljer mellan
stationslokaliseringarna. Andelen avresande tågresenärer som kommer till
stationen till fots är störst för urbana stationslägen (36 %) men också nästan
lika stor för de semiurbana (29 %). Till de perifera kommer dock enbart ett fåtal
resenärer till fots (8 %). Istället dominerar egen bil som färdmedel till de
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perifera stationerna, något som är ovanligt för de andra
stationslokaliseringarna.

Figur 49. Färdmedel för anslutningsresor till stationen för avresande tågresenärer,
segmenterat på Urban(6), Semiurban(4) och Perifer(4).

”Annat tåg” anger omkring 10 % av avresande tågresenärer på urbana och
perifera stationer, medan den andelen är 23 % på semiurbana stationer. De
senare stationerna i urvalet är ofta bytespunkter mellan pendeltåg eller Pågatåg
och fjärr- eller regionaltåg vilket avspeglar sig i statistiken. Andelen av
resenärerna som kommer med buss varierar inte lika mycket men är dock något
större för perifera stationer.
Till de urbana stationerna anländer ungefär lika blygsamma andelar
tågresenärer med cykel, egen bil/mc respektive taxi/färdtjänst (6-7 % vardera).
Skillnaden med de andra stationstyperna är framför allt att bilandelen är
väsentligt större till de perifera stationerna som nämnts ovan, men även att
cykelandelen halveras (till 3 %) för både semiurbana och perifera stationer.
Anslutningsresans sträcka framgår av Figur 50. Upptagningsområdet är i
analysen begränsat till inom 50 km från stationen (dock cykel 10 km och till fots
5 km). Det finns enstaka resenärer med mycket långa ”anslutningsresor” men i
själva verket kan tågresan i dessa fall vara en av de sista delresorna i en längre
resa vilket motiverar avgränsningen.
Medianavståndet är kortast för semiurbana stationer, vilket visar att dessa
stationer har ett påtagligt lokalt upptagningsområde även om en del avresande
tågresenärer också kommer lite längre ifrån, bland annat med anslutande
pendeltåg. Medelvärdet av anslutningsresornas längd ökar dock otvetydigt med
en mer ocentral placering av stationen. De perifera stationerna medför längst
anslutningsresor eftersom det lokala upptagningsområdet är så pass litet och
kanske också för att det i allmänhet finns gott om parkeringsplatser som
möjliggör längre anslutningsresor med bil.
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Figur 50. Anslutningsresans längd (km) till stationen för avresande tågresenärer. Median
och medelvärde är begränsat till högst 50 km sträcka (cykel dock 10 km och till fots 5 km) i
analysen.

5.4 Vistelsetid på stationen
Vistelsetid på stationen innan tågavgång ökar med tågresans längd (km), se
Tabell 5 En större station med bättre serviceutbud har också längre vistelsetid
än en mindre vilket dock korrelerar med den genomsnittliga ressträckan, och i
undersökningen hade Läggesta den kortaste genomsnittliga vistelsetiden (14
min.) och Malmö C den längsta (48 min.). Standardavvikelsen är dock stor
vilket visar att resenärer kommer i mycket varierande tid innan tågavgången.
Tabell 5. Vistelsetid på stationen innan avgång

Ressträcka

Medel
(min.)

N

Standardavvikelse (min.)

51-100 km

21,1

758

29,7

101-200 km

27,1

353

25,5

201-400 km

30,5

229

32,4

401-800 km

38,3

163

30,7

>800 km

49,7

36

43,3

Totalt

26,4

1539

30,4

I undersökningen ingick också några frågor om hur respondenterna rörde sig
och hur de utnyttjade sin väntetid. Där stationsbyggnaden ligger vid sidan av de
stora passagerarflödena på väg till eller från tågen (Bålsta, Uppsala C) går 2530 % av de avresande resenärerna till väntsalen, mot 40-65 % om väntutrymmet
är integrerat med uppgång till plattformen. Det skulle kunna påverka de
kommersiella möjligheterna att erbjuda olika service för resenärerna.
Något flera resenärer ger sig ut i stationens omgivning i väntan på tåget på
urbana (14 %) jämfört med perifera (11 %) stationer.
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5.5 Servicefaktorer
Service i form av väntutrymmen, servering, bemannad biljettförsäljning, butiker
och annat varierar mellan stationerna. De viktigaste servicefaktorerna som är
inventerade i denna undersökning framgår av Tabell 6.
I tabellen har servicefaktorer på stationen och i omedelbar anslutning till
stationsbyggnaden tagits med (exempel med kiosken i Läggesta som ligger
separat men omedelbart vid stationsuppgångarna), men inte motsvarande
service utanför stationsområdet trots att det serviceutbudet kan ligga ganska
nära stationen (exempel med Umeå C och Malmö Hyllie). Toaletter och
toaletternas standard och fräschör är viktiga för många resenärer enligt andra
undersökningar men trots att det finns varierande standard och betalning har
det inte tagits med i analysen i brist på data.
Uppvärmd väntsal är den första servicefaktorn i tabellen (1). Många butiker
med kiosksortiment säljer också kaffe men de kategoriseras som kiosk (2). I
Bålsta finns en kiosk kombinerad med grill men det har ändå kategoriserats
som kiosk eftersom sortimentet är begränsat och sittplatser för matgäster
saknas. Servering har angetts i kategorierna (3) kafé och (4) restaurang, där en
serverings huvudinriktning är avgörande. Större stationer har i regel flera
serveringar av olika karaktär och får därmed större samlat serviceutbud. Bland
det som i rapporten kallas trygghetsfaktorer (se nedan) finns också det
kombinerade utbudet av kafé- och restaurangservering, det vill säga servering
med sittplatser vid bord.
Med bemannad biljettförsäljning avses en särskild biljettexpedition för
information och biljettförsäljning. SJ som dominerande fjärrtågsoperatör har
detta enbart i Malmö C av de undersökta stationerna, medan det finns en privat
entreprenör som ger motsvarade service i Eskilstuna C (5). De regionala
kollektivtrafikmyndigheterna har ofta bemannad expedition (6) på de större
stationerna för information och biljetter med den lokala och regionala
kollektivtrafiken. Det finns också kiosker som är ombud för regionala
kollektivtrafikhuvudmän men inte har det som huvudsyssla och de noteras
följaktligen inte i tabellen. På de flesta stationer finns det också
biljettautomater.
Bland det övriga utbudet av service (7) på stationerna varierar det kraftigt
beroende på vilken station det är, från Malmö C och Uppsala C med ett stort
utbud av service och flera olika butiker till Malmö Triangeln och Malmö Hyllie
med karaktären av pendelstationer utan egentlig service utöver
tågresefunktionen. Bland det serviceutbud som noterats, utöver kiosk, kafé och
restaurang, är apotek, bagageförvaring, bankomat, frisör etc.
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Tabell 6. Testade servicefaktorer

Avresestation

1.Uppvärmd
väntsal

2.Kiosk

3.Kafé

4.Restaurang

5.Bemannad biljettexp. fjärrtåg

6.Bemannad biljettexp. regionaltrafik

7.Andra
butiker och
service1

Urbana(3)
Eskilstuna C

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Uppsala C

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Malmö C

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Strängnäs

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Umeå C

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej2

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Flemingsberg

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Bålsta

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Umeå Ö

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Malmö Hyllie

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Södertälje syd

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Läggesta

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Söderhamn

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Urbana(6) även

Malmö Triangeln
Semiurbana(4)

Perifera(4)

Laholm
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
1 Exempel är apotek, bagageförvaring, bankomat, frisör, etc.
2 Tunnelstation, saknar särskild väntsal men plattformen har inomhusmiljö (dock med ett fåtal sittplatser)

Nej

5.6 Trygghetsfaktorer
Resenärernas upplevda trygghet på stationen varierar med olika faktorer.
Trygghetsfaktorer är i detta sammanhang sådan fysisk utformning som
påverkar resenärernas upplevda trygghet och i detta avsnitt visar vi faktorer
som skiljer mellan stationerna i undersökningen. Men i begreppet trygghet kan
också läggas andra faktorer, i denna analys främst om det finns andra
människor i omgivningen. Det kan approximeras genom service där det finns
personal i omgivningen (se föregående avsnitt), men också hur tät tågtrafiken är
och hur långt stationen ligger från ortens centrum (se nästa avsnitt). Tio
trygghetsfaktorer när det gäller fysisk utformning har identifierats.
Den första trygghetsfaktorn i tabellen (1) är tid sedan öppning/ombyggnad av
stationen i antal år, räknat undersökningsåret 2016. Hypotesen är att äldre
stationer kan ge ett mer slitet och kanske mindre tryggt intryck.
Nästa trygghetsfaktor (2) är väntsal vid (en) plattform utan trappor. Det ger
möjlighet till kort gångavstånd när det börjar närma sig avgång, och ofta att det
är lättare att hålla koll på tågtrafiken och eventuellt också att anländande
resenärer passerar genom stationsbyggnaden. Några stationer har väntsalen
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placerad så men bara till det ena spåret, medan det andra spåret med tåg i andra
riktningen kräver gång i trappor.
Väntutrymme med utsikt över spåren (3) skulle kunna ge en ökad känsla av
trygghet för dem som vill ha uppsikt eller inte tycker om slutna rum. Det ger en
sorts visuell kontroll över tågtrafiken enligt hypotesen att det skulle kunna öka
tryggheten.
En stationsintern gångförbindelse (4) är en låsbar, inbyggd förbindelse mellan
stationsbyggnaden och plattformarna. Motsatsen är allmän gång- och cykelväg
eller gata där trapporna och väntsalen ansluter. Nästa trygghetsfaktor (5)
inbyggda trappor till plattformen skiljer sig i praktiken från föregående kategori
på ett par stationer, och avser en bättre belyst och klimatskyddad (inbyggd)
trapp- eller rulltrappsförbindelse. Motsatsen är utomhustrappor.
Tabell 7. Testade trygghetsfaktorer (1-5)

Avresestation

1.Tid sedan
öppning/
ombyggnad
(år; 2016)

2.Väntsal vid
(en) plattform
utan trappor

3.Väntutrymme med utsikt
över spåren

4.Stationsintern gångförbindelse

5.Inbyggda
trappor till
plattform

Urbana(3)
Eskilstuna C

19

Ja

Nej

Nej

Nej

Uppsala C

5

Nej

Nej

Nej

Ja1

Malmö C

6

Ja

Nej

Ja

Ja

Strängnäs

19

Ja

Nej

Nej

Nej

Umeå C

4

Ja

Nej

Nej

Nej

6

Nej

Ja2

Ja

Ja

Flemingsberg

26

Nej

Ja

Ja

Ja

Bålsta

20

Nej

Nej

Nej

Nej

Umeå Ö

6

Nej

Ja

Ja

Ja

Malmö Hyllie

6

Nej

Nej

Nej

Nej

Södertälje syd

21

Nej

Nej

Ja

Ja

Läggesta

19

Nej

Ja

Nej

Ja

Söderhamn

19

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Urbana(6) även

Malmö Triangeln
Semiurbana(4)

Perifera(4)

Laholm
20
Ja
Ja
1 Gäller den mest frekventerade plattformen (spår 2-7)
2 Tunnelstation, saknar särskilt väntutrymme men plattformen har inomhusmiljö

(6) Servering med bord avser kafé eller restaurang där resenärer och andra kan
sitta ned och fika, äta och vänta i stationsbyggnaden. Några stationer har
kioskförsäljning med kaffe och tilltugg men de är inte inkluderade om de saknar
sittplatser. Som nämnts tidigare finns kafé och restaurang som separata utbud
bland servicefaktorerna (ovan).
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Trygghetsfaktorn (7) bemannat väntutrymme avser de stationer där det finns
service till exempel servering eller biljettförsäljning med personal som har en
viss uppsikt över väntutrymmena. Det kan antas bidra till ökad trygghetskänsla.
Enbart RKM-trafik (8) avser de stationer där det inte stannar några
kommersiellt drivna regional- eller fjärrtåg, enbart upphandlad
regionaltågstrafik. Undersökningsåret 2016 gällde det Triangeln, Hyllie och
Laholm.
Vid vissa stationer förekommer passerande tåg i höghastighet vid plattform (9)
Med det avses de stationer där det ofta förekommer att fjärrtåg passerar
plattformen med väntande resenärer utan att stanna. Det gäller här
Flemingsberg och Södertälje syd. Enstaka sådana tågpassager kan ske även vid
flera stationer, medan till exempel Laholm har särskilda huvudspår för
passerande tåg skilda från plattformsspåren och därmed kategoriseras ”Nej”.
(10) Under ombyggnad, slutligen, markerar att byggnadsarbeten som ger
inskränkt nyttjande och störningar under byggnadstiden kan påverka den
upplevda tryggheten. Under intervjuundersökningen hösten 2016 pågick bygge
av dubbelspår och ny stationsanläggning i Strängnäs, och renovering av
stationshuset i Umeå C som inrymmer väntsalen.
Tabell 8. Testade trygghetsfaktorer (6-10)

Avresestation

6.Servering
med bord
(kafé eller
restaurang)

7.Bemannat
väntutrymme
(genom
service)

8.Enbart
RKM-trafik

9.Passerande
tåg i hög
hastighet vid
plattform

10.Under
ombyggnad

Urbana(3)
Eskilstuna C

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Uppsala C

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Malmö C

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Strängnäs

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja1

Umeå C

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja2

Malmö Triangeln

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Flemingsberg

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Bålsta

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Umeå Ö

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Malmö Hyllie

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Södertälje syd

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Läggesta

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Söderhamn

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Urbana(6) även

Semiurbana(4)

Perifera(4)

Laholm
Nej
Nej
Ja
1 Hela stationsområdet byggdes om (dubbelspår inklusive ny stationsbyggnad)
2 Renovering av stationshuset med väntsalen pågick
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5.7 Trafikutbud på stationerna
Trafikutbudet i form av tågavgångar och bussavgångar ger en ungefärlig
uppfattning om hur ofta resenärer dyker upp på stationen, och ger också en
indikation på hur många resenärer som totalt sett vistas på stationen även om
det varierar kraftigt mellan olika stationer. Ett litet trafikutbud gör att risken för
att stationen periodvis ska upplevas ödslig och folktom, och därmed otrygg, kan
öka. Som mått har den genomsnittliga tiden mellan avgångarna beräknats.
Dagperiodens (i princip kl 06.00-21.59) 16 timmar, eller 960 minuter, divideras
med antalet tågavgångar i tidtabellen (se Tabell 9Tabell 9. Utbud av
tågavgångar i november 2016). Förutom i lokal busstrafik och andra linjer med
täta avgångar är det dock i regel tågtidtabellen som styr resenärernas ankomster
till stationen. Det finns perioder under trafikdygnet när det är många avgångar
och tågresenärer, likväl som perioder när det är få.
Tabell 9. Utbud av tågavgångar i november 2016

Avresestation

Antal avgångar måndag-fredag

Genomsnittlig tid mellan avgångar

Fjärr- och
regionaltåg

Totalt

Fjärr- och
regionaltåg
(minuter)

Totalt (minuter)

64

15,00

15,00

Pendel-/
Pågatåg

Urbana(3)
Eskilstuna C1

64

Uppsala C

140

40

180

6,86

5,33

Malmö C

177

206

383

5,42

2,51

Urbana(6) även
Strängnäs1

31

31

30,97

30,97

Umeå C2

33

33

29,09

29,09

Malmö Triangeln

129

200

329

7,44

2,92

Flemingsberg1, 2

83

187

270

11,57

3,56

Bålsta

49

40

89

19,59

10,79

Umeå Ö

29

29

33,10

33,10

Malmö Hyllie

128

172

300

7,50

3,20

Södertälje syd1, 2

142

50

192

6,76

5,00

Läggesta1

31

31

30,97

30,97

Söderhamn

38

38

25,26

25,26

Semiurbana(4)

Perifera(4)

Laholm
38
14
52
25,26
18,46
1 Svealandsbanan periodvis avstängd hösten 2016 för dubbelspårsutbyggnad vid Strängnäs och tågtrafiken ersattes
med buss. Angivna värden med tågtrafik
2 Tillkommer ett flertal avgångar som inte annonseras för resenärer (se texten)

Malmö C har flest (380) dagliga tågavgångar av de utvalda stationerna i
undersökningen, och särskilt mycket regional- (Öresunds-) och Pågatågstrafik.
Därefter följer stationerna i Citytunneln i Malmö, Triangeln (330) och Hyllie
(300) med enbart regional- och Pågatågstrafik. Av övriga stationer har
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Flemingsberg 270 dagliga tågavgångar måndag-fredag med särskilt mycket
pendeltågstrafik, och Södertälje syd (190) med särskilt mycket
fjärrtågsavgångar, följt av Uppsala C (180). Övriga stationer i undersökningen
har mindre än 90 dagliga avgångar.
Notera att fjärrtåg i riktning mot Stockholm i regel inte annonserar avgångar i
Södertälje syd och Flemingsberg, respektive ankomster från Stockholm, vilket
gör att det verkliga antalet fjärrtåg egentligen är större vid dessa stationer.
Detsamma gäller för Umeå C där man inte annonserar avgångar till respektive
ankomster med tåg som har slutstation Umeå Ö.
Tabell 10. Utbud av anslutande busstrafik november 2016

Avresestation

Avstånd till
busshållplats

Antal avgångar
måndag-fredag

Urbana(3)
Eskilstuna C

≤100 m
(650 m/550 m)1

616
(382)5

Uppsala C

≤100 m

2264

Malmö C

≤100 m

2168

≤100 m

198

(≤500 m)2

(998)2

≤100 m

1537

Flemingsberg3

≤100 m

704

Bålsta

≤100 m

202

(≤200 m)4

(883)4

≤100 m

787

Södertälje syd

≤50 m

203

Läggesta

≤50 m

75

Söderhamn

≤100 m

225

Urbana(6) även
Strängnäs
Umeå C2
Malmö Triangeln
Semiurbana(4)

Umeå Ö4
Malmö Hyllie
Perifera(4)

Laholm
≤50 m
77
Källor: Antal avgångar med lokala och regionala busslinjer räknade torsdag 2016-11-17 ur Samtrafikens databas
GTFS. Ungefärliga avstånd från stationsbyggnad till busshållplatser uppmätta med Google Maps respektive
terminalkartor.
1 Gångavstånd till busshållplatser Fristadstorget respektive regionbussterminalen från Eskilstuna C
2 Stads- och regionbussar angör Vasaplan men ej Umeå C
3 Hållplatser på Hälsovägen och viadukten över norra stationsuppgången i Flemingsberg
4 Stads- och regionbussar angör Universitetssjukhuset men ej Umeå Ö
5 Turer från Fristadstorget som ej angör Eskilstuna C

Anslutande busstrafik har räknats ur Samtrafikens databas och antalet avgångar
per måndag-fredag sammanställts (se Tabell 10). Mest busstrafik vid de utvalda
stationerna är det i Uppsala C med 2260 avgångar dagligen, något fler än vid
Malmö C (2170). Anledningen är att det vid Uppsala C finns en koncentrerad
regionbussterminal (och stadslinjer liksom i Malmö C). Malmö Triangeln ligger
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centralt i tätorten och har framför allt många stadsbusslinjer, totalt över 1500
avgångar. Av övriga stationer är det många bussavgångar (1000) i närheten av
Umeå C men det är då omkring 500 m att gå till stadsbussterminalen vid
Vasaplan. Lika många bussförbindelser finns i Eskilstuna om även
Fristadstorgets busslinjer som inte angör Eskilstuna C räknas in.
Tabell 11. Järnvägsstationens avstånd till tätortscentrum

Avresestation

Gångavstånd till
centrum

Här definierad centrumpunkt

Urbana(3)
Eskilstuna C

500 m

Rådhuset, Fristadstorget

Uppsala C

550 m

Stora torget

Malmö C

300 m
(900 m)

Stortorget
(Gustav Adolfs torg)

Strängnäs

900 m

Tingshuset

Umeå C

500 m
(700 m)

Vasaplan
(Rådhuset)

Malmö Triangeln

350 m
(1000 m)

Triangeln
(Gustav Adolfs torg)

750 m
(3500 m)

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
(Huddinge centrum)

300 m

Bålsta centrum

Umeå Ö

200 m
(2000 m)

Norrlands Universitetssjukhus
(Rådhuset)

Malmö Hyllie

100 m
(5200 m)

Malmö Arena
(Gustav Adolfs torg)

Södertälje syd

3800 m

Södertälje centrum station

Läggesta

3800 m
4400 m

Mariefreds bibliotek och medborgarkontor
Åkers styckebruk station

Söderhamn

1000 m

Rådhustorget

Laholm

3700 m
4000 m

Tingshuset
Kustvägen, Mellbystrand

Urbana(6) även

Semiurbana(4)
Flemingsberg
Bålsta

Perifera(4)

Källa: Ungefärliga avstånd från stationsbyggnad till definierad punkt uppmätta med Google Maps.

Avståndet mellan stationsbyggnaden och tätortens centrum, eller annan central
punkt i närheten, har beräknat med hjälp av Google Maps funktion på webben.
Gångavstånd anges i regel den genaste gångvägen mellan punkterna men det
finns en felkälla eftersom avståndet inte är granskat på detaljnivå och inte heller
nödvändigtvis är den snabbaste vägen. Avståndet testas här som en
approximerad variabel för folklivet eller omgivningen i stationens närhet.
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5.8 Upplevd trygghet
5.8.1 Medelvärden

I undersökningen fanns frågan ”Hur nöjd är du med tryggheten …” som delats
in i fyra underfrågor; Inne på stationen, på plattformen, gångförbindelsen till
plattformen och på parkeringen. Resenärerna klassificerar svaren i en så kallad
likertskala där svaren ges med kryss vid lämpligt påstående ”mycket missnöjd”,
”ganska missnöjd”, ”varken eller”, ”ganska nöjd” och ”mycket nöjd”, förutom
”vet ej”. Svaren har därefter kodats i en skala 1-5, där 5 motsvarar ”mycket
nöjd”.
En första analys är ett diagram över av resenärerna upplevd trygghet på de fyra
nämnda områdena per de 14 stationerna i undersökningen.

Figur 51. Upplevd trygghet i olika delar av respektive station

Även om genomsnittet är omkring fyra, det vill säga övervägande nöjd med
tryggheten, finns det stora variationer och enskilda stationer avviker märkbart
(totalt eller vissa aspekter). De lägsta värdena uppvisar generellt ”på
parkeringen”, där det dock är ett fåtal svar eftersom de flesta resenärer anländer
med andra färdmedel och följaktligen har begränsad erfarenhet av
parkeringsplatserna. I undersökningen har det heller inte skett någon kontroll
av vilken parkering som resenärerna använder och i vissa fall kan det vara
gatuparkering.
Den tryggaste stationen i undersökningen är Umeå Ö. Andra trygga stationer är
Flemingsberg, Eskilstuna C, Uppsala C, Malmö C och Söderhamn. Generellt
lägre trygghet upplevs i Laholm och Malmö Hyllie, men även de två stationer
som var under ombyggnad under undersökningen, Strängnäs (hela
stationsområdet) och Umeå C (väntsalen i stationshuset under renovering). En
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slutsats är att utformning av (och ordningen på) stationen är väsentlig för
upplevd trygghet.

Figur 52. Upplevd trygghet (medelvärden; skala 1-5). Signifikanta skillnader markeras med
asterisker (** >99 %; * >95 %).

Om vi grupperar stationerna enligt Figur 52 blir resultaten att upplevd trygghet
inne på stationen är högst för de urbana stationerna (gruppen Urban(3) består
av Eskilstuna C, Uppsala C och Malmö C) och skillnaden är signifikant (>99 %)
mot perifera stationer (Södertälje syd, Läggesta, Söderhamn och Laholm). Det
är även signifikant skillnad (>95 %) i upplevd trygghet på plattformen och på
parkeringsplatsen mellan urbana och perifera stationer, för parkeringsplatsen
även urbana jämfört med semiurbana stationer där det som nämnts tidigare
dock kan vara skillnader i parkeringsplatsens läge och utformning, eller
gatuparkering. Övriga skillnader har lägre signifikans och variationer inom
respektive grupp är påtagliga vilket gör att sambanden med stationslokalisering
kan anses svaga. Bland de semiurbana stationerna är till exempel Flemingsberg
och Umeå Ö klart över medel för upplevd trygghet inne, medan Bålsta och
Malmö Hyllie ligger under medel. I Malmö Hyllie är det dessutom svårt att
definiera ”inne” eftersom det inte finns någon regelrätt väntsal.
5.8.2 SEM-analys

En analys med Structural Equation Modeling (SEM) med programvaran SPSS
AMOS (ver. 24) har genomförts. De beroende variablerna är resenärernas
upplevda trygghet respektive nöjdhet (se nedan). Dessa variabler har betygsatts
av resenärerna i undersökningen på en femgradig likertskala, det vill säga från
kryssrutan mycket missnöjd, ganska missnöjd, varken eller, ganska nöjd till
mycket nöjd (samt ”vet ej”). Svaren har därefter kodats 1-5, där 5 motsvarar
mycket nöjd.
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Regressionsmodellen har byggts upp med såväl diskreta som kontinuerliga
förklaringsvariabler, insamlade från undersökningen (främst socioekonomi)
såväl som fysiska faktorer, service- och komfortfaktor och uppmätta värden om
avstånd, antalet tåg- och bussavgångar etc. som beskrivits i tabeller ovan.
Urvalet av variabler görs med kriteriet att de inte ska korrelera mer än till ca 0,5
samt att de ska vara signifikanta till minst 95 %.

Figur 53. Illustration av regressionsmodell med SEM med den latenta variabeln
SocioEkonomi. Segmentet ”Jobbar” har störst påverkan på variabeln SocioEkonomi, men
resultatet visar att socioekonomiska förhållanden har ytterst liten betydelse för upplevd
trygghet respektive nöjdhet med stationen i denna undersökning.

Den första analysen omfattar en latent variabel kallad SocioEkonomi, se Figur
53. I SocioEkonomi ingår respondenternas kön, ålder, civilstånd,
hemmavarande barn och sysselsättning, men kodat som binära variabler (för
logistisk regression). Resultatet visar att SocioEkonomi inte har någon
nämnvärd betydelse för respondenternas upplevda trygghet eller nöjdhet. Den
faktor som har störst betydelse för den latenta variabeln SocioEkonomi är i sin
tur sysselsättning, där respondenter som arbetar (förvärvsarbetande och
egenföretagare) påverkar uppfattningen om trygghet och nöjdhet, medan kön
har minst betydelse. Men det ger som sagt ytterligt liten påverkan på
uppfattningen av upplevd trygghet respektive nöjdhet. Alla socioekonomiska
variabler har därför strukits från fortsatt analys av upplevd trygghet respektive
nöjdhet.
I regressionsmodellen om upplevd trygghet (se Figur 54) som den beroende
variabeln har sammanlagt ca 30 förklaringsvariabler analyserats. Av dem
uppfyller fem variabler kriterierna om acceptabla korrelationer och statistisk
signifikans: Kaféservering på stationen, inbyggda trappor (väderskyddat till
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plattformen), pågående ombyggnad, tid mellan tågavgångarna och stationens
avstånd till ortens centrum. Kafé, inbyggda trappor och längre tid mellan
tågavgångarna ökar den upplevda tryggheten. Pågående ombyggnad och längre
avstånd från ortens centrum minskar den upplevda tryggheten.

Figur 54. Illustration av regressionsmodell med de fem (till >95 %) signifikanta faktorerna
till upplevd trygghet. Förklaringsgraden (R2) för upplevd trygghet är dock 0,05 vilket är
lågt. I variabelnamnen står Sf för servicefaktor, Tf för trygghetsfaktor och Uf för
utbudsfaktor.

Figur 55. Tumregler för sämre respektive god upplevd trygghet exemplifierade med två av
undersökningens extrema stationer som ligger bara 2 km från varandra.

Regressionsmodellen har dock blygsam förklaringsgrad, med R2=0,05. Det
innebär att den inte kan förklara mer än en liten del av respondenternas
gradering av upplevd trygghet, trots att de fem förklaringsvariablerna är
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signifikanta. Det borde följaktligen finnas andra variabler som inte täcks av
undersökningen som kan förklara mer av resenärernas upplevda trygghet.
De faktorer som ingår i upplevd trygghet kan exemplifieras genom att jämföra
två av undersökningens extremer: Umeå C med lägre upplevd trygghet (index
93 där 100 är medelvärde i undersökningen) och Umeå Ö med index 111.
5.9 Upplevd nöjdhet
Resenärernas nöjdhet, svaret på fråga 11 ”Hur nöjd är du totalt sett med denna
station?”, speglar en sammanvägd men ospecificerad bedömning av stationens
helhetsintryck. Skillnader i resultat mellan stationerna visar vilka stationer som
betraktas som attraktiva (flera nöjda) respektive mindre attraktiva (färre nöjda
resenärer).

Figur 56. Skillnader i nöjdhetspoäng mellan stationerna. ”Alla 14 stationer” representerar
genomsnitt i undersökningen och högre poäng är mer nöjda resenärer.

Malmö C och Umeå Ö har de mest nöjda resenärerna, medan Laholm, Umeå C
och Södertälje syd har de minst nöjda. Malmö C och Umeå C hör till de urbana,
Umeå Ö till de semiurbana och Laholm och Södertälje syd till de perifera
stationerna.
Det finns en signifikant skillnad i det att urbana (centralt belägna) stationer ger
mer nöjda resenärer än perifera, och semiurbana (halvcentrala) ligger
däremellan (Figur 57). Eftersom frågan inte är precist definierad kan det finnas
såväl kända som okända faktorer i den fysiska utformningen som i graden av
folkliv/ödslighet och service som påverkar respondenternas bedömning.
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Figur 57. Signifikanta skillnader i bedömd nöjdhet beroende på lokalisering av stationen:
Mest nöjd är resenärerna med urbana stationer, minst med perifera.

Figur 58. Illustration av regressionsmodell med de fyra (till >95 %) signifikanta faktorerna
till nöjdhet med stationen, där upplevd trygghet dominerar. Förklaringsgraden (R2) för
nöjdhet är 0,35 vilket är acceptabelt. Sf: servicefaktor, Tf: Trygghetsfaktor, Uf:
Utbudsfaktor

Motsvarande linjära regressionsanalys baserat på respondenternas uppfattning
i undersökningen som med upplevd trygghet har även gjorts med den beroende
variabeln nöjdhet. Ett stort antal förklaringsvariabler har testats varav fyra har
befunnits ha tillräckligt låga korrelationer och statistisk signifikans till minst
95 %. Den viktigaste förklaringsvariabeln är upplevd trygghet, det vill säga en
hög upplevd trygghet ger en stor nöjdhet med stationen (och vice versa).
Servicefaktorn bemannad biljettexpedition för fjärr- och regionaltågsbiljetter
och trygghetsfaktorn inbyggda trappor (ingår även i upplevelsen av trygghet)
bidrar till ökad nöjdhet, medan ökande avstånd till ortens centrum sänker
nöjdheten med stationen. Förklaringsgraden R2 är 0,35 vilket är acceptabelt i
denna typ av undersökning.
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Resenärsundersökningen visade följaktligen att det blir acceptabla resultat att
göra en modell för resenärernas upplevda nöjdhet, där upplevd trygghet bidrar
med en stor del. Upplevd trygghet i sig kan dock inte förklaras till någon större
del.
5.10 Slutstation och dess placering
Fråga 14 i intervjun lyder ”Vilken är din slutstation på denna (enkla) tågresa?”,
och den ställs till avresande tågresenärer som reser längre än 50 km. En
sammanfattning av de tre mest frekventa slutstationerna hos respondenterna
framgår av Tabell 12
Tabell 12. Intervjupersonernas slutstationer

Avresestation

Intervjupersonernas tre mest frekventa slutstationer*

Flemingsberg

Eskilstuna (19 %), Katrineholm (18 %), Norrköping och Nyköping (12 % vardera)

Södertälje syd

Göteborg (20 %), Eskilstuna (9 %), Malmö (8 %)

Läggesta

Stockholm (84 %), Flemingsberg (6 %), Eskilstuna* (4 %)

Strängnäs

Stockholm (80 %), Eskilstuna*, Nykvarn* och Södertälje* (4 % vardera)

Eskilstuna C

Stockholm (51 %), Västerås* (6 %), Uppsala (4 %)

Bålsta

Västerås (35 %), Örebro (13 %), Göteborg (9 %)

Uppsala C

Stockholm (43 %), Göteborg (9 %), Gävle (6 %)

Söderhamn

Gävle (34 %), Stockholm (14 %), Hudiksvall och Sundsvall (8 % vardera)

Umeå Ö

Örnsköldsvik (24 %), Sundsvall (15 %), Nordmaling (10 %)

Umeå C

Örnsköldsvik och Sundsvall (11 % vardera), Stockholm (10 %)

Laholm

Helsingborg (22 %), Göteborg (20 %), Lund (14 %)

Malmö C

Stockholm (10 %), Göteborg (8 %), Helsingborg (5 %)

Malmö Triangeln

Helsingborg (25 %), Ystad (14 %), Skurup* (7 %)

Malmö Hyllie
Helsingborg (14 %), Ystad (13 %), Landskrona* (7 %)
* Järnvägsavstånd ≤50 km. Bland respondenterna ingår resenärer med (längre) anslutningsresor så att den totala
reslängden blir >50 km, men sannolikt också respondenter som överskattat det verkliga järnvägsavståndet.

Figur 59. Tre bra och tre mindre bra placerade stationer (extrema medelvärden)*
* Fåtal observationer; n=12-15, Västerås dock n=39
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Nästa fråga är formulerad ”Ligger din slutstation bra geografiskt placerad för
dig?” med förtydligande om att respondenten ska tänka på hur hen ska ta sig till
sitt resmål på denna enkelresa. Svaren ges på en likertskala i fem steg (från
”Mycket dåligt läge” till ”Mycket bra läge”). Ur svaren kan medelvärden från
omtolkade svarsalternativ till poäng beräknas, där 5 motsvarar mycket bra läge.
Figur 59 visar att två närliggande stationer på Ostkustbanan båda värderas
extremt: Hudiksvall (urbant) som anses ligga mycket bra till respektive
Söderhamn (perifert) som är mindre bra placerad. I övrigt framstår Västerås C
och Köpenhamn H som väl placerade för resenärerna till dessa orter, medan
Hässleholm C och Tomelilla är sämre placerade. För de senare stationerna är de
jämförelsevis låga medelvärdena en konsekvens av att många resenärer måste
byta till annat tåg eller buss, medan de resenärer som verkligen har sitt slutmål
där kanske finner att stationerna inte alls ligger så dåligt till.
5.11 Viktigt på tågresan och slutstationen
Respondenterna fick värdera hur viktigt fem faktorer på stationen där de ska
stiga tåget anses vara, se resultaten i Figur 60. En likertskala med fem grader
har använts även här, där 1 motsvarar ”inte alls viktigt” och 5 ”mycket viktigt”.
Medelvärdena för hela urvalet har beräknats.
Att stationen känns trygg anses viktigt till mycket viktigt. Korta väntetider med
lokaltrafik är viktigt liksom möjligheten till information. På perifera stationer är
taxi som väntar något mer viktigt (signifikant inom 90 % konfidensintervall) än
på andra stationer.

Figur 60. Vad är viktigt för dig på stationen när du ska stiga av tåget?

Ytterligare en fråga och som kan användas för monetär värdering är nästa fråga
(fråga 17 i enkäten), ”Vad är viktigast för dig under en tågresa motsvarande den
du ska göra nu?”. Respondenterna rangordnade de sex svarsalternativen med 1
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som det mest viktiga och 6 det minst viktiga. I analysen har rangordningen
räknats om till poäng, och skalan vänts samt minskats med 1. Det betyder att 0
poäng motsvarar ”inte alls viktigt” och 5 motsvarar ”av största vikt”.
Svarsalternativen var fasta och nivåerna på biljettprissänkningen (40 kr
respektive 5 kr) hade analyserats och kalibrerats i pilotundersökningarna så att
de flesta respondenterna svarade att de värderar övriga faktorer inom detta
intervall.

Figur 61. Värdering av några utbudsfaktorer baserad på rangordning.

Relativt en biljettprissänkning värderas 1 betygspoäng till 16-23 kr per resa
beroende på stationstyp, vilket kan estimeras i spannet mellan
biljettprissänkning med 40 kr respektive 5 kr. Mellan dessa värden placerar sig
de andra svarsalternativen, se Figur 61. Med tanke på metodens enkelhet i
betalningsviljestudien bör resultaten tas mer som en indikation. Det som kan
utläsas är dock att anslutande kollektivtrafik med hög turtäthet är viktigt,
liksom personal att fråga på stationerna, där betalningsviljan för respektive
faktor i denna studie motsvarar ett biljettpris för en enkel resa på 25-35 kr.
Skillnader mellan perifera stationer och de semiurbana respektive urbana i
”sänkt biljettpris” och ”ledig P-plats 100 m” är signifikanta (>99 %) men
korrelerar med andra faktorer, som färdmedel på anslutningsresan.
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5.12 Sammanfattande resultat från resenärsundersökningen


Anslutningsresorna är i genomsnitt längre till perifera än till semiurbana
och urbana stationer.



En betydande andel anslutningsresor (nettoskillnad 30-40 %) sker med
bil istället för till fots till perifera stationer jämfört med semiurbana och
urbana.



Trygghet viktigt för de flesta resenärer och stationerna ger i regel god
upplevd trygghet, men variationer finns.



De faktorer som i undersökningen gett signifikanta bidrag till ökad
upplevd trygghet är inbyggda trappor, lite längre tid mellan
tågavgångarna och kafé på stationen. En pågående ombyggnad och
stationens placering längre från ortens centrum minskar däremot den
upplevda tryggheten.



Resenärerna är mer nöjda totalt sett med urbana stationer, i mitten
semiurbana och därefter mindre nöjda med perifera stationer. Ju längre
bort från ortens centrum desto mindre nöjdhet.



Resenärerna i genomsnitt uppfattar centralt belägna eller urbana
stationer bättre placerade än perifera stationer.



Resenärerna värderar en god turtäthet i anslutande lokaltrafik och
bemannade stationer högt (ca 25-35 kr per resa), men det är också
relativt dyra åtgärder.
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6. Morfologiska studier
6.1 Generell beskrivning
6.1.1 Absoluta förändringar med avseende på befolkning och sysselsatta

Beskrivande statistik angående befolkning, sysselsättningsförändring och
ekonomisk diversitet inom 1 km och 3 km från stationslägena mellan år 1993 och
2013 presenteras i bilaga 3. Något oväntat finns inga tydliga skillnader mellan
stationslägena – vare sig utifrån olika lokala miljöer (urbant, semiurbant eller
perifert), utifrån stadsstorlek eller i ett nationellt nord–syd perspektiv (se bilaga
3). Generellt sett har både befolkning och antal sysselsatta i högre utsträckning
ökat i urbana och semi-urbana områden jämfört med perifera, se Tabell 13 nedan.
De mindre kommunerna Strängnäs och Bålsta uppvisar dock – relativt den totala
befolkningens storlek 1993 – lägre ökningstal än övriga urbana omland. Detta
gäller även om hänsyn tas till hela kommunens utveckling under tidsperioden.
Det tycks som om en urban och semi-urban miljö av viss substantiell storlek har
betydelse för utvecklingen av stationsläget, se diagram A:1.1 och A1.8 i bilaga 3.
Tabell 13. Andel av stationsmiljöerna som uppvisar tillväxt

Befolkningstillväxt
Sysselsättningstillväxt
Ökad ekonomisk diversitet

Andel av stationer (%)
Urbana stationer (5) Semiurbana stationer (4)
100 %
75 %
40 %
100 %
100 %
100 %

Perifera stationer (4)
0%
25 %
100 %

Stationslägen med tillväxt har här antagits vara de som uppvisar en tillväxt på 20 % eller mer i absoluta tal
från 1993 till 2013.

6.1.2 Förändring av urban morfologi: tät stad, halvtät stad och gles stad

Här redovisas vilka tre typer av områden: täta (urbana), halvtäta (semiurbana)
och glesa (suburbana) som utvecklas positivt i relation till de tre typerna av
stationer (urbana, semiurbana och perifera). Förändring av densiteter i
stationslägen är intressant ur flera perspektiv: Till exempel ger tätheten en
beskrivning av miljön, den ger också en beskrivning av förutsättningarna för
kollektivtrafik och offentlig och privat service. En tät miljö kring stationsläget
stödjer tågtrafik och vice versa (Glaeser med flera 2006). Glesa miljöer försörjs
antagligen i de flesta fall bättre med buss eller bil. Ett stationsläge som är
klassificerat som semi-urbant kan också innehålla täta urbana områden likväl
som glesa områden, se figur A2.1 i bilaga 3. I Tabell 14 nedan (och tabell A2.1 till
A2.5 i bilaga 3) redovisas en situation där täta och mellantäta områden i urbana
och semi-urbana stationslägen uppvisar tillväxt (täta omland blir ännu tätare).
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Tabell 14. Tillväxt av täta, mellan täta och glesa områden inom olika typer av omland.

Urbana områden
Semiurbana områden
Utanför tätortsbebyggelse

Andel av stationerna (%)
Urbana stationer (5) Semiurbana stationer (4)
40 %
75 %
40 %
75 %
Ingen eller negativ
25 % (och negativ)

Perifera stationer (4)
25 %
0%
25 %

Men även om dessa värden ger mycket information om utvecklingen av
stationslägena vet vi inte hur miljön har förändrats i den absoluta närheten av
stationsläget – och på större avstånd. Nedan presenteras resultaten av de
estimerade monocentriska densitetsfunktionerna.
6.2 Densitetsparametrar över befolkningen 1993 och 2013
Förändringarna av densitetsparametrarna för de olika typerna av omland
uppvisar olika utvecklingar. 80 % (4 av 5) av de urbana stationslägena uppvisar
agglomerationstendenser vis-a-vi stationsläget: ökad modellanpassning, ökade
centrala densiteter och brantare lutningar (jämför med Tabell 13 ovan). I Tabell
15 nedan redovisas densitetsparametrarna för urbana stationslägen med
avseende på befolkningsutvecklingen (se också bilaga 4). De låga
modellanpassningarna för Umeå C, Malmö men även Uppsala kan bero på att
det inom området finns ett (annat) urbant centrum med hög densitet (ett
densitetscentrum) – vilket ”stör” estimeringen. Nedan kommer denna aspekt
belysas.
Tabell 15. Befolkning vid urbana stationer

Umeå C

Uppsala C

Strängnäs

Eskilstuna C

Malmö C

1993 2013

1993 2013

1993 2013

1993 2013

1993 2013

Densitetstopp (Â)

2203 3486 + 9031 14108 + 5591 10039 + 11050 16392 + 998

1731

+

Densitetsgradient (â)

-0.64 -0.66 + -0.99 -1.31

+ -1.86 -2.22 + -1.48 -1.56 + 0.30

0.00

+

R2

0.06

+ 0.47 0.49

0.00

-

0.08

+ 0.14 0.15

+ 0.27

0.36

+ 0.01

Utvärdering

Starka
Starka
Starka
Starka
Oklara/potentiella
agglomerations- agglomerations- agglomerations- agglomerations- agglomerationstendenser
tendenser
tendenser
tendenser
tendenser
+ / - anger en positiv/negativ utveckling av stationsläget

De semi-urban stationerna med respektive omland uppvisar en betydligt mer
fragmenterad bild. Endast Flemingsberg uppvisar tydlig agglomerationstendens
vis-a-vis stationsläget. Övriga är negativa eller vaga, se Tabell 16. Även de
perifera stationerna uppvisar en blandad – eller negativ – utveckling. Endast
Läggesta uppvisar en positiv utveckling men från mycket låga nivåer, se Tabell
17. Detta utfall stämmer också med de internationella studierna som redovisats
ovan.
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Tabell 16. Befolkning vid semiurbana stationer

Umeå Ö
Densitetstopp (Â)

1993

2013

2647

2762

Flemingsberg

Bålsta

1993

1993

2013

+ 548

2013

Malmö Hyllie

1356

+

883

821

+

1993

2013

576

933

Densitetsgradient (â) -0.77

-0.61 - -0.09

-0.17

+

-0.83

-0.70 -

-0.12 -0.12

R2

0.08

0.05

0.01

+

0.08

0.07

0.00

Utvärdering

Negativa
agglomerationstendenser

- 0.00

Ganska starka
agglomerationstendenser

-

+

0.00

Negativa
agglomerationstendenser

Svaga
agglomerationstendenser

Tabell 17. Befolkning vid perifera stationer

Söderhamn

Södertälje syd

Läggesta

Laholm

1993 2013

1993

2013

1993

2013

1993

2013

-

35

38

+

11

22

+

25

17

-

-

0.66

0.56

-

0.08

-0.17

+

0.12

0.28

-

0.05

0.04

-

0.00

0.01

+

0.00

0.01

-

Densitetstopp (Â)

104

97

Densitetsgradient (â)

-0.07 0.01

R2

0.00

Utvärdering

Negativa
agglomerationstendenser

0.00

Svaga/negativa
agglomerationstendenser

Ganska starka
agglomerationstendenser

Negativa
agglomerations
- tendenser

Flera densitetsfunktioner uppvisar dock mycket låga modellanpassningar. Det
beror ofta på att det finns andra densitetscentra inom området. Flemingsberg är
ett sådant exempel. Även om området kring stationsläget har högre densitet än
mer perifera lägen på ett avstånd av 2-3 km, så finns det ytterligare en påtaglig
densitetstopp vid Flemingsbergs centrum. Kännedom om de lokala
förhållandena kan förklara vissa värden. Ett sätt att förbättra
modellanpassningen är till exempel att minska radien så att det andra
täthetscentrumet hamnar utanför det undersökta området. Vi väljer dock här att
redovisa värdena enligt de ursprungliga intentionerna.
Dessa resultat stärker den bild som den beskrivande statistiken förmedlade:
Täta miljöer blir än tätare – men beror det på attraktionen för stationsläget eller
det urbana centret? Den frågan kommer att belysas i nedan.
6.3 Densitetsparametrar över sysselsättning 1993 och 2013
Agglomerationstendenserna för sysselsättning vis-a-vis stationsläget är tydliga i
semiurbana miljöer, blandad i urbana miljöer men faktiskt negativ i perifera
stationsmiljöer. Utifrån ovanstående beskrivningar av boende är utfallet kanske
inte förvånande – men med tanke på tillgången till mark och den höga regionala
tillgängligheten som perifera stationslägen erbjuder är utfallet ändå något
förvånande.
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Tabell 18. Anställda – urbana stationer

Umeå C
Densitetstopp (Â)
Densitetsgradient (â)
R2
Utvärdering

Uppsala C

Strängnäs

Eskilstuna C

Malmö C

1993 2013

(+/-) 1993

2013

(+/-) 1993

2013

(+/-) 1993

7056 12785

+

5554

7702

+

119

506

+

12003 13127 +

-0.75 -1.06

+

-1.62

-1.58

-

-0.52

-1.07

+

-1.34

0.16 0.27
+
Starka
agglomerationstendenser

0.34 0.39 +
Starka
agglomerationstendenser

0.06 0.21 +
Starka
agglomerationstendenser

2013

(+/-) 1993

-1.29

-

0.41 0.41
Starka
agglomerationstendenser

2013

(+/-)

2258

2305

+

-1.00

-0.85

-

0.19 0.12 Oklara
agglomerationstendenser

Tabell 19. Anställda – semiurbana stationer

Umeå Ö

Flemingsberg

Bålsta

Malmö Hyllie

1993 2013

(+/-) 1993 2013

(+/-) 1993 2013

(+/-) 1993

2013

(+/-)

670

1070

+

262

1451

+

1024 1288

+

132

600

+

Densitetsgradient (â) -0.54 -0.48

-

-0.50 -0.98

+

1.38 1.61

+

-0.04

-0.51

+

0.05 0.19

+

0.25 0.31

+

0.00

0.04

+

Densitetstopp (Â)
R2

0.04

0.04

Utvärdering

Blandade
(
agglomerations
- tendenser

Starka
agglomerationstendenser

Starka
agglomerationstendenser

Starka
agglomerationstendenser

Tabell 20. Anställda – perifera stationer

Söderhamn

Södertälje syd

Läggesta

Laholm

Densitetstopp (Â)

1993 2013 (+/-)
852 702 -

1993 2013 (+/-)
68
103 +

1993 2013 (+/-)
14
4
-

1993 2013 (+/-)
11
30
+

Densitetsgradient (â)

-1.35 -1.27 -

0.22 0.08 +

0.28 0.20 +

0.32 -0.26 +

R2

0.23 0.20 -

0.01 0.00 -

0.03 0.01 -

0.01 0.01

Negativa
agglomerationstendenser

Starka
agglomerationstendenser*

Utvärdering

Negativa
Svaga
agglomerationsagglomerationstendenser
tendenser
*I absoluta tal är det ytterst låga värden för densitetstoppen

6.4 Sysselsättningsdensiteter inom 1500 m från stationsläge och urbant
centrum
I alla urbana stationslägen finns också ett urbant centrum med hög densitet. Det
kan alltså vara så att de relativt höga agglomerationsvärden med avseende på
densitetstopp, densitetsgradient och modellanpassning har sina orsaker i
närheten till det urbana centrat och inte själva stationsläget. För att undersöka
denna potentiella felkälla analyserades de fem urbana stationsomlanden med
avseende på dels stationsläget, och dels det urbana centrat. Det urbana centrat
definierades som lokalen för densitetstoppen 1993. Radien minskades till
1500 m. Resultatet är blandat. I 40 % av fallen (Umeå C och Malmö C) med
avseende på det urbana centret var agglomerationstendenserna tydliga – i
övriga 60 % vaga eller negativa, se Tabell 21 nedan. Med avseende på närhet till
det urbana stationsläget var resultatet det motsatta, se Tabell 22. 60 %
uppvisade tydliga agglomerationstendenser (Umeå C, Uppsala C och Malmö C)
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och 40 % negativa (Strängnäs och Eskilstuna). Den tidigare estimeringen med
en radie av 3 km gav dock ett positivt utfall för Strängnäs och Eskilstuna (och
negativt för Malmö C). Orsaken kan vara att Eskilstuna och Strängnäs har
ytterligare en urban förtätning men på ett visst avstånd från själva stationsläget
och det urbana centrumet. Denna förtätning fångas upp av densitetsfunktionen
med 3 km radie men inte med 1,5 km radie. Detta kan vara orsaken till att
estimeringen med 3 km radie uppvisar en låg modellanpassning.
Tabell 21. Anställda inom 1500 m radie till urbana centrum

Umeå C
1993

Uppsala C
2013

+/- 1993

Densitets- 15344 17665 +
topp (Â)
Densitets- -2,6
-2,5
gradient (â)
R2
0,46 0,56 +
Utvärdering Starka
agglomerationstendenser

2013

Strängnäs

Eskilstuna C

Malmö C

+/- 1993

2013

+/- 1993

2013 +/- 1993

30879 31003 + 2711

2679

- 10166

9864 - 28785 31422 +

-2,4

-2,5

+ -2,1

-1,9

-2,2

- -2,4

0,59 0,56 Blandade
agglomerationstendenser

0,30 0,29
Negativa
agglomerationstendenser

2013

- -2,0

0,52
0,45 Negativa
agglomerationstendenser

-1,7

+/-

-

0,42 0,46 +
Starka
agglomerationstendenser

Tabell 22. Anställda inom 1500 m radie till urbana stationslägen

Densitetstopp (Â)
Densitetsgradient (â)
R2
Utvärdering

Umeå C

Uppsala C

Strängnäs

Eskilstuna C

Malmö C

1993

2013

1993

1993

2013

1993

2013

1993

5903

9692

+ 18642 22061 + 1213

1112

- 7379

6285

- 10614 23138

+

-1,6

-2,0

+ -1,8

-1,4

- -2,1

-1,6

- -1,3

+

2013

-1,9

0,18 0,29
+ 0,41 0,41
Starka
Starka
agglomerations
agglomerations
- tendenser
- tendenser

+ -1,5

0,14 0,11 - 0,25 0,25
Negativa
Negativa
agglomerations agglomerations- tendenser
tendenser

2013

-1,6

0,12 0,28
+
Starka
agglomerationstendenser

För Malmö C och Umeå C uppvisar både stationsläget och det urbana centret
tydliga ökade agglomerationstendenser. Slutsatsen är att de urbana
stationslägena utvecklades bättre än de urbana centrumen i en majoritet av de
undersökta fallen.
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7. Kommunal planering och stationernas lokalisering
Kapitlet beskriver innehållet i den tillgängliga översiktliga
markanvändningsplaneringen för stationslägena 1990–2012. Den
underliggande frågeställningen är om och hur den kommunala planeringen och
den faktiska urbana utvecklingen vid stationslägen hänger ihop. Beskrivningen
avser att vara värdeneutral med avseende på planeringsförfarandet och texten,
det vill säga någon analys av process eller text utifrån olika planeringsteorier
såsom rationell, kommunikativ eller systemplanering (för att nämna några) har
inte gjorts. Däremot har texterna till viss del kommenterats utifrån
regleringsteori, det vill säga att förstå planen utifrån politiska och ekonomiska
förutsättningar (se till exempel Taylor (1998): Urban planning theory since
1945 och och Khakee (2005): Transformation of some aspects of the local mode
of regulation in Sweden). Orsaker är att vissa av planerna inte redogör för de
ekonomiska förutsättningarna för sina stadsbyggnadsplaner. Planen blir således
inte en realistisk instrumentell guide för kommande planering utan en (inte
förpliktande) vision om framtida stadsutveckling.
7.1 Malmö Hyllie, Triangeln och centralstation
I Malmö har det sedan 1990 funnits en planberedskap för bebyggelse och
förtätning i närområdet kring Malmö centralstation (Västra hamnområdet,
Nyhamnen/Inre hamnen och Norra hamnen).7 Området inom ca 500 m från
Malmö C beskrivs som ”Innerstaden växer ut mot hamnen med blandad
stadsbebyggelse”.8 I Hyllie planerades för nytt centrum och bostäder samt
blandad stadsbebyggelse (s.34-35).
I Översiktsplan för Malmö 2000 (Malmö Stadsbyggnadskontor 2001) anges att
områdena närmast Malmö C, Västra Hamnen, Universitetsholmen och
Nyhamnen, är ”Omvandlings- och förtätningsområden” (s.45). Malmö kommun
utrycker också starka intentioner om förtätning och omvandlingen även i
översiktsplanen från 2001.9 I denna översiktsplan anges närområdet till Hyllie
station som ”Blandad stadsbebyggelse” (s.79 och 289). Denna ambition om
exploatering och förtätning understryks också redan i inledningen i
översiktsplanen från 2004 där närområden till Malmö C och Hyllie station
utpekas som prioriterade 2006–2010 (s.3).10 För Hyllie planeras såväl en arena
som ett shoppingcenter (s.34) med inslag av bostäder och kontor. Framväxten
av området beskrivs i planen märkligt nog i futurum exaktum – som om något
har hänt i framtiden. Men efterfrågan, faktiska intentioner från byggherrar eller
fastighetsägare och dylikt redovisas inte. Är det en lös vision eller en
redovisning av en sannolik utveckling utifrån faktiska socio-ekonomiska
förutsättningar?

Malmö kommun (2017)
Malmö Stadsbyggnadskontor (1990:34–35)
9 Malmö Stadsbyggnadskontor (2001)
10 Malmö Stad. (2006:3)
7

8
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I den fördjupade översiktsplanen för stationslägena i Malmö från 200411 anges
att en planerad expansion av befolkning från 9000 till 17 000 inom 1000 meter
från stationsläget och från 26 000 till 33 000 arbetsplatser inom samma radie.
Bomässan Bo01 skedde 2001 och Turning Torso (1,6 km fågelvägen från
Malmö C) invigdes 2005. För Hyllie är motsvarande siffror från 4000 till 17 000
boende och 500 till 6000 arbetsplatser inom 1000 meter (s.4). I närheten av
Malmö C anges Västra hamnen och Universitetsholmen vara lämpliga
exploateringsområden med lika stora exploateringstal inom 500 m som 1000 m
(s.6).
1990–2000: Malmö C och Hyllie anges som planerade områden
2000–2004: Malmö C och Hyllie planeras som täta stadsmässiga områden
2004–2014: Fortsatt exploateringsfokus.
Slutsats: Den stadsmorfologiska utvecklingen uppvisar en blandad
måluppfyllelse. Malmö C utvecklas i enlighet med intentionerna. Hyllie
uppvisar en förtätad struktur med avseende på anställda – men inte boende.
7.2 Laholm
I Laholms översiktsplan från 1990 diskuteras olika lokaliseringar av den då
framtida järnvägsstationen. Den lokalisering som sedan valdes vid Trulstorp
väster om Laholms tätort finns med i planhandlingarna under beteckningen
VKB Alt.3. I översiktsplanen från 1990 är framtida möjliga
exploateringsområden för bostäder och industri lokaliserade runt själva tätorten
Laholm men inte specifikt vid det potentiella nya stationsläget. I
översiktsplanen från 2003 (L-ÖP03) betonas vikten av att utveckla Laholms
centrum men kommunen anger dock att områden i anslutning till det nya
stationsläget kan bebyggas med bostäder (i nordväst) och industri (i sydöst). LÖP03 ersattes 2014 av en ny översiktsplan.
1990–2003: Ingen bebyggelseplanering för stationsläget
2003–2014: Viss planberedskap för exploatering vid stationsläget
Slutsats: Den stadsmorfologiska utvecklingen följer i stort
planeringsintentionerna.
7.3 Flemingsberg
Stationsområdet i Flemingsberg (liksom andra järnvägsstationer i Huddinge)
anges som lämpligt för bebyggelsetillskott i form av en ”tät varierad
stadsbebyggelse”.12 Detta fokus understryks även senare under kapitlen om
bostadsförsörjning och arbetsplatsområden. Flemingsberg nämns dock endast i
förbifarten som ett möjligt framtida regionalt centrum (s.33). I översiktsplanen
från 200113 anges Flemingsberg som ett område med lägre till högt
markutnyttjande avseende bostäder och arbetsplatser samt som ett
Malmö Stadsbyggnadskontor (2004)
Huddinge kommun (1997:14)
13 Huddinge kommun (2001:29, 31)
11

12
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utredningsområde. I denna plan anges Flemingsberg tydligt som ett regionalt
utvecklingsområde med vidareutveckling av arbetsplatser närmast stationen.
1997–2001: Planeringsattityd – positiv men otydlig kring Flemingsberg som
regionalt centrum
2001–2013: Planeringsattityd – positiv och en aktiv planering med universitet,
tingsrätt, sjukhus, bostäder och trafiknav mellan olika trafikslag
Slutsats: Den stadsmorfologiska utvecklingen följer i stort
planeringsintentionerna.
7.4 Södertälje syd
Beskrivningen av planeringen kring Södertälje syd är ganska kortfattad.
Södertälje syd öppnades 1995 och är en knutpunkt för tåglinjerna mot
Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping och Stockholm, samt pendeltågen mot
Gnesta. Området kring Södertälje syd anges i översiktsplanen från 2004 som ett
område där bostadsbebyggelse kan uppföras men främst som ett område för
arbetsplatser. På kartan anges området direkt söder om Södertälje syd som
”Utbyggnadsområde för företag”
2004: Tydliga planeringsintentioner om exploatering.
Slutsats: Den stadsmorfologiska utvecklingen följer inte
planeringsintentionerna med avsikt på arbetsplatsområden.
7.5 Läggesta och Strängnäs
Även om översiktsplanen från 1992 anger att stationsområdet är lämpligt för
exploatering ”med stora utvecklingsmöjligheter” förordas att framtida
huvudsaklig exploatering ska ske i nordväst om Strängnäs innerstad på
Abborrberget (på andra sidan Strängnäsfjärden) och i sydöst i Malmby. Båda
områdena är belägna ca 2 km från det planerade stationsläget och helt avskurna
från den gamla stadskärnan.14 Denna strategi övergavs dock under 00-talet och
ersattes av en strategi som syftade till en mer koncentrerad utveckling i
anslutning till Strängnäs centrum (dock på ett avstånd av ca 2,5 km från
stationsläget) och stationsområdet. Själva stationsområdet är dock markerat
som ”Utredningsområde”.15
1992-2009: Inget tydligt planinitiativ om bebyggelseutveckling i anslutning till
stationsläget.
2009-2014: En tydlig planering för bebyggelse i Strängnäs stad – men inte i
direkt anslutning till stationsläget.
I Läggesta anges i Strängnäs kommuns översiktsplan från 1992 att kommunen i
Läggesta ska ha planberedskap så att ”[…] ett ev. förändrat efterfrågetryck
medvetet kan tas om hand.”16 Fokus är dock att de befintliga tätorterna Åkers
Strängnäs kommun (1992:72)
Strängnäs kommun (2009:38)
16 Strängnäs kommun (1992:118)
14
15
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styckebruk och Mariefred ska fortsätta utvecklas och stationen med påfart på
E20 ska fungera som ett ”nav i hjulet för områdets utveckling […]”17. I
översiktsplanen från 2002 har attityden ändrats och det anges att ”[…] en
positiv utveckling i Mariefred och Åkers styckebruk stöds och påskyndas av en
positiv utveckling i Läggesta”18. Här antar vi att begreppet positivt betyder en
exploatering i form av bebyggelse. Några empiriska eller teoretiska resonemang
(sociologiska eller ekonomiska) som stödjer detta påstående redovisas inte. Det
anges också att en målbild är en sammanbunden ort bestående av Åkers
styckebruk, Läggesta och Mariefred. Om denna attitydförändring beror av en
ökad marknadsdriven efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter eller
inte, framgår inte av planen. I tillhörande karta19 redovisas zonerad
markanvändning med bostäder och arbetsplatser och utredningsområden inom
ca 500 meter från Läggesta station. I översiktsplanen 201420 går man ett steg
längre och sätter fysiska ramar för hur kommunen ska utvecklas och
befolkningsutvecklingen tas omhand. Målsättningen är att tillväxten ska
koncentreras till stationsnära lägen, det vill säga inom 5 km från stationerna i
Strängnäs tätort (50 % av befolkningstillväxten) och Läggesta (som täcker även
Åkers styckebruk och Mariefred; 30 % av befolkningstillväxten i kommunen).
Man har också infört tydligare riktlinjer för bebyggelse på landsbygden.
1992-2002: Inget tydligt planinitiativ om bebyggelseutveckling i anslutning till
stationsläget.
2002-2014: En tydlig planering för bebyggelse i anslutning till stationsläget.
2014- : Tydligare med fysiska ramar att planera utifrån järnvägsstationerna i
Strängnäs och Läggesta.
Slutsats: Med 2002 års översiktsplan blev det en uttalad målsättning att satsa
på exploatering i stationsnära lägen, men kommunen tycks ha svårt att styra
tillväxten och har ett stort tryck på landsbygdsetablering.
7.6 Eskilstuna
I Eskilstunas översiktsplan från 1990 betonas ett fokus på stadskärnans
utveckling (s.8 och 12) – och att inte utveckla externa handelsetableringar. Även
utvecklingen av en regional arbetsmarknadsregion inkluderande Örebro och
Västerås betonas i samband med utvecklingen av Svealandsbanan. Denna
arbetsmarknadsregion ses som ett komplement till Stockholmsregionen. Även
kommunikationerna med Strängnäs och Södertälje framförs. Men trots detta
fokus lyfts inte stationsområdet särskilt upp som ett attraktivt område för
utveckling (det finns dock en fördjupad översiktsplan för Eskilstuna centralort
från tidigt 1980-tal).

Strängnäs kommun (1992:119)
Strängnäs kommun (2002:79)
19 Strängnäs kommun (2002:81)
20 Strängnäs kommun (2014)
17

18
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I översiktsplanen för Eskilstuna centrum 1999 anges Svealandsbanan och
resecentrum förväntas öka stadskärnans attraktionskraft. Kommunens avsikt är
att stödja en centrumorienterad utveckling med flera bostäder och mer handel
(s.3, 15, 33). Enligt planen (bland annat karta s.28) finns det
exploateringsmöjligheter inom 500 m från stationen på ”avrivna tomter” som
1999 (och långt in på 2010-talet) utnyttjades för markparkering eftersom vissa
av dem skulle medföra höga kostnader för marksanering. Men även om en
centrumutveckling betonas så valde kommunen att inte speciellt framhålla
stationsläget som en attraktiv plats för företag med behov av högutbildad
personal eller för högutbildad befolkning som kanske arbetar på annan ort, det
vill säga ett fokus på företag och invånare som har stor nytta av en vidgad
regional arbetsmarknad saknas.
I översiktsplanen från 2005 anges att inpendlingen ökade med 35 % (till 4985
personer) och utpendlingen med 60 % (till ca 3000 personer) mellan 1996 och
2002 (s.14). För att utnyttja den ekonomiska diversifierade dynamik som
pendlingen och universitet medfört avses stadsdelen Väster med
Munktellområdet ca 1 km från stationsläget utvecklas mot lämplig
bebyggelsestruktur (s.15). Fokus på stadskärnans utveckling (dock med tre
externhandelsområden) finns kvar 2005 (s.36). Inför 2013 års ÖP infördes en
begränsande handelspolicy för externhandeln.
Idag (2017) arbetar kommunen i ett tidigt skede att utveckla resecentrum, och
större delen av de avrivna tomterna i centrum av innerstaden eller är på gång
att bebyggas genom ökat exploateringstryck. Kommunen har också ökat det
regionala samarbetet. Vi kan följaktligen dra slutsatsen att Eskilstuna kommun
har varit mer inriktad på lokala stadsmiljöfrågor under Svelandsbanans första
20 år men nu söker ta tillvara möjligheterna med den goda tillgängligheten i
närheten av stationsläget.
1989–1999: Planeringsattityd – utvecklar stadens centrum (inom 500 m från
stationsläget).
1999–2005, 2013–: Planeringsattityd – utvecklar stadens centrum (inom
1000 m från stationsläget).
Slutsats: Den stadsmorfologiska utvecklingen följer planeringsintentionerna.
Men området närmast stationsläget tycks under denna period inte expandera,
utan snarare innerstadsområden längre ut från stationsläget.
7.7 Bålsta
I den fördjupade översiktsplanen från 1994 anges i och med upphävandet av
Bostadsförsörjningslagen i klarspråk att kommunen själv – utan statlig
inblandning – ska "bestämma om och i vilka former planeringen ska redovisas
för bostadsförsörjningen".21 Med andra ord förändras de juridiska
förutsättningarna för kommunernas stadsplanering avsevärt. Det nya
stationsområdet anges vara lämpligt för bostadsbebyggelse för ca 100–300
21

Håbo kommun 1994: 10
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bostäder. Det anges att en ny järnvägsstation kommer att uppföras intill
området. Närheten till det nya centrumet (från 1970-talet) och busstationen
anges vara fördelaktigt. 22 Här finns alltså planer på en utveckling av en ny
omfattande urban förtätning i närheten av det nya stationsläget – som togs i
bruk 1996 – med nya centrumfunktioner och parkeringar.23 Läget för den nya
stationen är i direkt anslutning (ca 250 m) till det nya centrumet Valhalla och
busstationen.
Pendeltågstrafiken till Bålsta inleddes 2001. I den fördjupade översiktsplanen
för Bålsta centralort24 anges att ett av syftena med planen är att "Förstärka
samhällets centrum med expansionsutrymme för handel, kontor och boende i
goda kommunikationslägen".25 Men här anges också att Bålstas utspridda
bebyggelse utifrån ett antal byar med obebyggda områden emellan ska bevaras.
Denna struktur – "denna Bålstatradition" – sägs främja tillgången på
grönområden och livsmiljöaspekter.26 Resonemanget kring behovet av bostäder
och typer av bostäder utgår endast ifrån den demografiska aspekten ålder.
Utbildningsnivå, yrke, etnicitet, livsstil, mm är demografiska aspekter som inte
tas upp. Planen redogör för in- och utpendling samt typer av verksamheter som
förekommer i Bålsta tätort. Stationsläget med hög tillgänglighet lyfts fram som
en attraktiv plats för näringslivsutveckling och därmed ökad lokal
arbetsmarknad och inpendling.27 Överhuvud taget lyfts stationsläget fram som
en attraktiv plats för service, arbetsplatser och boende med relativt hög täthet.28
Fokus på att utveckla centralorten Bålsta fortsätter även i översiktsplanen från
200629 och i den fördjupade översiktsplanen från 2010 där området mellan
Valhalla centrum och stationen lyfts fram som ett område där lämpligheten för
bostäder i traditionell stadsmiljö starkt betonas.30
1994–2002: Planeringsattityd – utvecklar stationsläget – men också en
flerkärnig struktur i liten skala.
1992–2010: Planeringsattityd – utvecklar stationsläget – men också en
flerkärnig struktur i liten skala.
Slutsats: Den stadsmorfologiska utvecklingen följer planeringsintentionerna.
7.8 Uppsala
I översiktsplanen från 1990 finns inget särskilt fokus på stationsområdet eller
Uppsala innerstad – men hälften av de ca 20 000 nya lägenheterna som
prognosticeras fram till år 2010 avses byggas i själva staden (Uppsala kommun
Håbo kommun 1994: 13,14
Håbo kommun 1994: 14, 47
24 Håbo kommun 2002
25 Håbo kommun 2002:3,30
26 Håbo kommun 2002:14
27 Håbo kommun 2002: 37-38
28 Håbo kommun 2002: 72-73
29 Håbo kommun 2006:3, 64
30 Håbo kommun 2010: 6, 84
22
23
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1989:3)31. Ca 700-900 lägenheter (och ytterligare ca 1000 lägenheter efter år
2012) avses byggas inom ca 1 km från stationsläget.32
I Översiktsplanen från 200233 finns ett tydligare fokus på att förtäta (s.146)
utveckla själva innerstaden (s.44) och även stationsområdet öster om stationen
samt det närmaste industriområdet söder om stationen (s.52). Mycket handlar
dock om när mark som ägs av annan markägare (staten) kan upplåtas för annan
markanvändning. Detta fokus förstärks i översiktsplanen från 2010 (s.41)34 där
”specialiserade tjänsteverksamheter” (s.41) och ” kontaktintensiva verksamheter
[…] med god närhet till resecentrum” (s.42) betonas. Förtätningen ska dock inte
ske genom att tillåta högre byggnader i innerstaden.
Slutsats: Den stadsmorfologiska utvecklingen följer planeringsintentionerna.
7.9 Söderhamn
I Söderhamns översiktsplan från 1990 finns det inga tydliga indikationer på
stadsutveckling vid ett framtida nytt perifert stationsläge. Tvärt om planeras för
en kollektivtrafikanläggning vid det då befintliga urbana stationsläget. Dock är
stråket mellan Söderhamns tätort och E4:an – där det nya stationsläget sedan
lokaliserades – angivet som strategiskt förändringområde med inriktning mot
industri.35 Denna inställning förändras dock påtagligt i den fördjupade
översiktsplanen från 1996 36, ett år innan invigningen av den nya perifera
stationen, där det väst-östliga stråket mellan påfarten vid E4: an och den nya
perifera stationen och Söderhamns centrum planeras som ”urbant band” med
en stadsmässig arkitektur. De socio-ekonomiska förutsättningarna för denna
urbana typologi redovisas inte. Inte heller vilka socio-ekonomiska fördelar
denna typologi skulle kunna tillföra Söderhamns kommun och stad.
De områden som betecknats strategiska områden 1990 har i översiktsplanen
från 2006 37 fråntagits sin beteckning. Detaljplaneringen kommer att ske utifrån
uppkomna behov. På Söderhamns hemsida (2017-02-09) anges ett antal tomter
i anslutning till den nya järnvägsstationen som ”Lediga tomter planerade för
industri och handel”.38 Dessa planer för tomter med byggrätter har dock inga
datum angivna – men färdigställdes alltså innan 2017. Det tycks som om
Söderhamn i skenet av de reella villkoren (under nuvarande socio-ekonomiska
förutsättningar) anser att de flesta typer av verksamheter och urbana typologier
är positiva för Söderhamns socio-ekonomiska utveckling. (En annan planerad
urban struktur än den föreslagna från 1996 i stråket E4:an−resecentrum−
Söderhamns stadskärna skulle eventuellt kunna stödja denna utveckling och
även svara mot övriga hållbarhetsmål.)
Uppsala kommun 1989
Uppsala kommun 1999
33 Uppsala kommun 2002
34 Uppsala kommun 2010
35 Söderhamns kommun (1990)
36 Söderhamns kommun (1996)
37 Söderhamns kommun (2006)
38 Söderhamns kommun (2017)
31

32
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1990–1996: Planerad urban exploatering vid stationsläget – men ej med
anledning av en eventuell ny station. En ny sträckning nämns endast som ett
framtida vagt scenario.
1996–2006: Tydliga detaljplaneringsintentioner – urbant band – i fördjupad
översiktsplan.
2006–2017 Färdiga detaljplaner för exploatering vid stationsläget – men endast
sparsam tillkomst av bebyggelse.
Slutsats: Den stadsmorfologiska utvecklingen följer inte
planeringsintentionerna.
7.10 Umeå östra och centralstation
I översiktsplanen från 1990 39 har Umeå kommun ett starkt fokus på urban
expansion relativt perifert ca 2 km från den då kommande stationen Umeå östra
och öster om universitetsområdet. Stationslägena Umeå C och Umeå Ö eller
regional pendling är inte i fokus. Däremot betonas vikten av ett levande
centrum för olika former av konsumtion och ett välfungerande intra-urbant
bussnätverk.
Även i översiktsplanen från 1998 (s.66) 40 betonas utveckling av
konsumtionsmöjligheter i de centrala delarna av Umeå. I Umeå finns alltså en
tydlig planeringsintention för en utveckling av det urbana centret. Vikten av att
utveckla urbaniteten och ökat bostadsbyggande – med hänsyn taget till de
befintliga urbana kvalitéerna – i de centrala delarna betonas också i den
fördjupade översiktsplanen från 1998.41 Tidigare områden för godshantering
med avseende på järnvägstransporter avses 1998 flyttas och bangårdsområdet
vid Umeå C avses nyttjas ”mer intensivt” (s.16). Detta område samt läget för
Umeå östra och järnvägen däremellan anges som ”utrednings- och
förtätningsområde” (s.15). Dragonfältet ca 500 meter från Umeå C och Öbacka
vid Umeå Ö anges vara lämpliga områden för framtida bostadsbebyggelse (s.1415). Detta stöds med följande citat från den fördjupade översiktsplanen från
2011 (s.36)42: ”Planera för stadstillväxt med ökat antal boende och
verksamheter i och nära de centrala delarna av Umeå. Fler boende stärker
stadskärnans utbud och attraktivitet.”
Umeå kommun öppnar upp – passivt – för olika former av boende och
verksamheter vi de båda stationslägena Umeå C och Ö (s.36) och med ca 15 000
personer i centrala Umeå och sjukhus- och universitetsområdet vid Umeå Ö
(s.16). Slutsatsen är att kommunen är mycket positiv till förtätning vid båda
stationslägena samt i centrala Umeå som helhet.
Dessa ställningstaganden uttrycks både 1998 och 2011. Men hållningen är
passiv – kommunen tar enligt planhandlingarna inte själv ett aktiv initiativ för
Umeå Kommun (1990)
Umeå Kommun (1999)
41 Umeå kommun (1998: 10)
42 Umeå kommun (2011)
39

40
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en sådan utveckling. Denna tolkning stöds av följande referat: "Vid resecentrat
kan företag som gynnas av centrala lägen nära kommunikationer förväntas
etablera sig" (s.36).
1990–1998: Planeringsattityd − positiv men passiv
1998–2011: Planeringsattityd − positiv men passiv
Slutsats: Den stadsmorfologiska utvecklingen följer i stort
planeringsintentionerna.
7.11 Socioekonomisk kontext
Översiktsplanerna stödjer Khakees (2005)43 resonemang om en förändrad
tidsanda med avseende på de socio-ekonomiska förutsättningarna. Dels
upphävdes bostadsförsörjningslagen 1993. Kommunerna ska själva – utan
statlig inblandning – "bestämma om och i vilka former planeringen ska
redovisas för bostadsförsörjningen" (Håbo Kommun 1994: 10). Även Uppsalas
översiktsplan redovisar en förändrad inställning med avseende på
kreditinstituten – kravet på säkerhet för kreditgivning ”försvårar byggande
utanför staden” (Uppsala kommun 1999: 4). Med andra ord så har de juridiska
och ekonomiska förutsättningarna för kommunernas stadsplanering förändrats
avsevärt. Stadsplanering och stadsutveckling bör ses i en socio-ekonomisk
kontext inkluderande lagar och regler för byggande och finansiering.44

Khakee (2005)
Detta har också tagits upp av marknadens aktörer. Riksbyggen har i Dagens Nyheter fört fram
åsikten att staten ska garantera en viss avkastning för de privata byggbolagen i avsikt att öka
bostadsbyggandet. ”Om staten sa till oss att bygga ännu mer skulle de kunna ställa upp under en
period om det finns osålda lägenheter. Det skulle kännas lite tryggare och det är inga pengar
som samhället skulle förlora på i slutändan, säger Leif Linde.” DN (2017)
43

44
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8. Tillgänglighet från stationen
8.1 Modellberäknad potentiell tillgänglighet
8.1.1 Genomförande

I avsnitt 3.4 beskrivs det tillgänglighetsmått vi använder för att analysera
effekterna av flyttade stationer. Som en kort uppfräschning av minnet så
beskrivs tillgängligheten i ett område som summan av alla arbetsplatser som
kan nås därifrån där varje arbetsplats viktas med en funktion som beskriver hur
svårt det är att ta sig till den. Denna avståndsberoende viktning tar hänsyn till
att det är möjligt att åka med olika färdmedel och att olika färdmedel påverkas
av egenskaper i nätverket såsom hur ofta bussar går, eller hur mycket trängsel
det är på vägarna.
I varje scenario nedan, det vill säga för varje flyttat stationsläge, så producerar
vi tillgänglighetsmått i både jämförelsealternativet (JA) och
utredningsalternativet (UA). Kartor, figurer och tabeller är fokuserade på att
beskriva skillnader mellan JA och UA. Vi har tagit fram två olika mått i
kartform. Det första är den genomsnittliga tillgängligheten för de som bor i
området. Den kan betraktas som ett mått på hur de två scenarierna skiljer sig åt
i attraktivitet för någon som överväger att flytta dit (givet att vi inte vet vem det
är som vill flytta dit). Den andra varianten är summan av skillnaden i
tillgänglighet mellan de två scenarierna. Det måttet kan ha två tolkningar. Den
ena är att det ger en bild av hur stor vinst eller förlust det hade inneburit för de
boende ifall UA hade valts istället för JA och en indikation på hur mycket mer
eller mindre investering det hade varit värt. Nu gör vi inte en fullständig kalkyl
så siffrorna bör användas med försiktighet. Den andra anledningen att ta fram
summan av skillnaderna är att det kompenserar lite för att områdenas yta ofta
är omvänt korrelerade med områdenas befolkning vilket gör att glest befolkade
områden får väldigt stort visuellt genomslag på kartorna. Vi arbetar på att hitta
bättre visualiseringslösningar för detta.
Det kan vara värt att notera att de här analyserna inte försöker studera ifall ett
visst stationsläge var en bra ide att bygga eftersom våra UA och JA oftast båda
representerar ett bygga-något-scenario. Låt oss illustrera med ett
tankeexperiment. År 2000 var någon mellansvensk mindre stad intresserad av
att rusta upp eller bygga en ny station. De skapade ett scenario (låt oss kalla det
A0) som visade situationen då, år 2000. De skapade också ett scenario A1 som
visade situationen idag (2018) om inget gjordes med deras station. Jämförelsen
A1 - A0 är ett bra beslutsunderlag som visar på framtida problem ifall inget
görs. Staden hade två alternativa stationslägen att välja mellan, B1 och C1, i
beskrivningar av 2018 års situation med respektive stationsläge. I
samhällsekonomiska analyser av de två alternativen bör jämförelserna vara B1 A1 respektive C1 - A1. Då kan vi se huruvida en eller båda lösningarna är
samhällsekonomiskt lönsamma. De analyser vi gjort kan betraktas som
jämförelsen C1-B1 då vi inte har antagit att JA är ett ej utvecklat nollalternativ.
Konsekvensen är att vi inte bör tolka resultaten nedan som en bedömning ifall
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det var en bra idé eller inte att välja den lösning som valdes. Både B1 och C1 kan
ju vara bra på olika sätt. Våra analyser är ju också bara en liten del av vad ett
fullödigt beslutsunderlag ska innehålla. Vi har inte haft ambitionen att göra en
samhällsekonomisk kalkyl så att ett scenario ser bättre ut i våra resultat kan ju
mycket väl ha haft andra hänsyn som motvikt (till exempel
investeringskostnader).
8.2 Alternativa stationslägen
8.2.1 Status för fallstudierna

För de sju fallstudiestationerna i Stockholm–Mälarregionen har alternativa
stationslägen för regional- och fjärrtåg konstruerats i en kontrafaktisk analys.
Stationslägena har i vissa fall verklighetsanknytning i det att de redan är
etablerade för pendeltågstrafik, eller har övervägts eller utretts i något skede
inför ett beslut om lokalisering. De flesta stationer är dock att betrakta som
hypotetiska alternativ där inga studier har gjorts annat än en linje på kartan.
Det är följaktligen inget förslag till nytt stationsläge, enbart en skiss för att
analysera tillgänglighetseffekterna av en tillkommande eller flyttad station i
markerat läge under vissa urvalskriterier. För alla studerade orter bortses från
om de tillkommande hypotetiska stationslägena är rimliga eller inte ur
stadsbyggnads- och miljösynpunkt. Det är istället principerna och de generella
slutsatserna som är intressanta i forskningsprojektet.
8.2.2 Modellens område

I forskningsprojektet planerades ursprungligen en analys av
tillgänglighetseffekterna även av den planerade stationen Stockholm-Skavsta
och Nyköping C med modellverktyget Regent. Regent bygger på Sampers
regionala avgränsning som täcker Mälardalslänen, men inte till exempel
Östergötland. Analysen i Nyköpingsområdet har tyvärr fått utgå av tekniska skäl
eftersom det som randområde i Mälardalsmodellen inte gav realistiska effekter
för resande och tillgänglighet. Denna effekt finns också med vid analyserna av
särskilt Södertälje, Flemingsberg och Uppsala.
De sju stationer som analyserats i fallstudier, Flemingsberg, Södertälje,
Läggesta, Strängnäs, Eskilstuna, Bålsta och Uppsala, följer nedan.
8.3 Fallstudie Flemingsberg
8.3.1 Scenarier

Flemingsbergs station etablerades först som pendeltågsstation, några år innan
stationen byggdes ut även för regional- och fjärrtåg 1990. Ett annat läge som
utreddes då var alternativet med regional- och fjärrtågsstation i Älvsjö, också en
etablerad pendeltågsstation men som också är knutpunkt med
pendeltågsgrenen från Nynäshamn och Haninge. De två scenarierna som
studeras är:
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Flb1. Som idag
Äs2. Regional- och fjärrtågsstation tillkommer i Älvsjö, tas bort i Flemingsberg.
Alla tåguppehåll i Flemingsberg utöver pendeltågen flyttas till Älvsjö.

Figur 62. Flemingsberg och Älvsjö stationer i södra Storstockholm. Kartunderlag:
Lantmäteriet

8.3.2 Trafik

För fjärr- och regionaltågslinjer med uppehåll i Flemingsberg har uppehållet
flyttats till Älvsjö. SL:s linjer inklusive pendeltågen har inte ändrats, inte heller
annan anslutande trafik. De effekter som blir av denna förändring syns som
ökade (grönt) respektive minskade (rött) trafikflöden räknat i regionala
enkelresor som startar under en timme (kl. 7.30-8.30) i vardagarnas
morgonrusning. I nästa avsnitt beskrivs effekterna för tillgängligheten.
Tabell 23. Förändring av tågresande mellan Äs2 och Flb1

Antal resor under en
timme i morgonrusning

Regionaltåg i
Mälardalen1

Pendeltåg2

Alternativscenario (Äs2)

949

5180

Referens (Flb1)

947

4953

På- och avstigande

Differens

2

227

0%

6%

Alternativscenario (Äs2)

1632

2886

Referens (Flb1)

1728

2817

-96

69

Förändring [%]
Genomresande

Differens

Förändring [%]
-6 %
2%
1 Resande med fjärr- och regionaltåg utanför Mälardalslänen är ofullständigt i modellen
2 Totalt för Flemingsberg och Älvsjö

De modellberäknade trafikförändringarna är små men det tycks ge marginellt
flera resor med pendeltåg.
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Figur 63. Modellberäknade förändringar i regionalt kollektivtrafikresande (tåg, pendeltåg,
buss och tunnelbana) av flyttning av fjärr- och regionaltågsuppehåll från Flemingsberg till
Älvsjö station. Rött innebär minskning, grönt ökning. Tjockleken på linjerna är
proportionell mot antalet förändrade resor i morgonrusningen.

Figur 64. Modellberäknade förändringar i regional biltrafik under en timme i
morgonrusningen av flyttning av fjärr- och regionaltågsuppehåll från Flemingsberg till
Älvsjö.

Effekterna för trafiken av flyttningen är dock av osäker kvalitet (se nästa
avsnitt).
8.3.3 Tillgänglighet

Flemingsberg är ett mysterium. Scenariet tar bort regionaltågen från
Flemingsberg och lägger till dem i Älvsjö. Trots det får vi längre genomsnittliga
restider, lägre kollektivresande, och lägre tillgänglighet i Älvsjö. Vi har försökt
att analysera orsakerna till att resultatet är helt motsatt vad vi intuitivt förväntar
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oss, men med den information vi plockar ut ur modellsystemet i dagsläget kan
vi inte hitta någon förklaring. Vi behöver analysera resultaten på nya sätt för att
reda ut vad som egentligen hänt, men det kräver vissa modifieringar av
modellsystemet vilket gör att vi väljer att göra det vid något senare tillfälle.
Därför drar vi inga växlar på resultaten ifrån det här scenariot.
Tabell 24. Förändring i resande, dels i hela regionen, dels lokalt (resor som startar inom
10 km från Flemingsbergs station)

Bil

Pass

Koll

Cykel

Gång

Antal resor, UA - JA

-8

1

32

-7

-9

Relativ förändring [%]

0.00

0.00

0.02

-0.01

-0.01

FM-andelar, JA [%]

53.4

4.0

26.2

8.4

8.0

FM-andelar, UA [%]

53.4

4.0

26.2

8.4

8.0

Antal resor, UA - JA

-7

-2

29

-16

-3

Relativ förändring [%]

-0.02

-0.07

0.10

-0.37

-0.05

FM-andelar, JA [%]

50.0

3.4

35.0

5.1

6.6

Regionen

Lokalt

FM-andelar, UA [%]
50.0 3.4
35.0 5.0
6.6
Antal resor: Resor som startar under en timme (7.30-8.30) i vardagens rusningstid
UA-JA. Skillnad mellan scenarierna, (här) Äs2-Flb1
FM-andelar: Färdmedelsandelar

Figur 65. Genomsnittlig skillnad i tillgänglighet inom 10 km radie från Flemingsbergs
station.
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Figur 66. Samma information som i Figur 65. Antal personer grupperade efter
genomsnittlig skillnad i tillgänglighet för områden inom 10 km från Flemingsbergs station.

Figur 67. Genomsnittlig tillgänglighet efter avstånd för områden inom 10 km från
Flemingsbergs station. Stapelns höjd anger skillnad mellan UA och JA. Notera att
logsummor inte har någon naturlig nollpunkt, bara skillnader betyder något.

I Figur 67 ser vi att Flemingsberg inte är någon naturlig centralort i sin
omgivning. De första 5 km från stationen går tillgängligheten ner, sedan sprids
det ut och går både uppåt och nedåt. Det är förstås ett resultat av att
Flemingsberg ligger i utkanten av Stockholm. Norrut och österut ökar
tillgängligheten, medan den minskar söderut och västerut.
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8.4 Fallstudie Södertälje
8.4.1 Scenarier

Stationen Södertälje syd byggdes med Grödingebanan och öppnades 1995. Som
ett alternativ till regional- och fjärrtågsstationen Södertälje syd studeras
effekterna av om banan skulle dragits i en mer nordlig slinga med en
tunnelstation i Södertälje centrum, i anslutning till dagens pendeltågsstation.
Igelstabron vid Södertälje syd antas vara kvar för fjärrtåg utan uppehåll i
Södertälje.
Söd1. Som idag.
Söd2. Regional- och fjärrtågsstation i Södertälje centrum tillkommer, tas bort i
Södertälje syd. Alla tåg som idag gör uppehåll i Södertälje syd får uppehåll i
Södertälje centrum. Pendeltågstrafiken oförändrad.

Figur 68. Södertälje syd och Södertälje centrum stationer med en tänkt alternativ nordlig
slinga via Södertälje centrum (streckad linje). Kartunderlag: Lantmäteriet

8.4.2 Trafik

Södertälje centrum har redan så goda förbindelser med buss och pendeltåg att
några förändringar i kollektivtrafiken inte behöver göras.
Det regionala tågresandet visar en kraftig ökning (200 %) av på- och avstigande
vid Södertälje centrum jämfört med uppehåll vid Södertälje syd. En del av
denna ökning (40 %) är pendeltågsresenärer som istället väljer regionaltåg vid
resa mot Stockholm medan resten (60 %) är framför allt bussresenärer som tar
tåg, eller väljer andra resmål. Räknas förändringen av totalt på- och avstigande
resenärer vid Södertälje centrum ökar det med 34 %. De förlängda körtiderna
med fjärr- och regionaltåg av omvägen via Södertälje centrum ger å andra sidan
upphov till ett minskat regionalt resande (7 %) av genomgående resor. Med
reservation för att resandet förbi Södertälje med start eller mål utanför
Mälardalslänen (i det här fallet söder om Södermanlands län och väster om

109

Lokalisering av järnvägsstationer

Örebro län) är ofullständigt i modellen uppstår ett nettotillskott av resande på
28 % genom det centrala stationsläget.

Figur 69. Modellberäknade förändringar i regionalt kollektivtrafikresande (tåg, pendeltåg,
buss) under en timme i morgonrusningen av flyttning av fjärr- och regionaltågsuppehåll
från Södertälje syd till Södertälje centrum station.

Figur 70. Modellberäknade förändringar i regionalt bilresande under en timme i
morgonrusningen av flyttning av fjärr- och regionaltågsuppehåll från Södertälje syd till
Södertälje centrum station.
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Tabell 25. Förändring av tågresande mellan Söd2 och Söd1

Antal resor under en
timme i morgonrusning

Regionaltåg i
Mälardalen1

Pendeltåg vid
Södertälje Centrum2

Alternativscenario (Söd2)

1257

742

Referens (Söd1)

416

1 081

Differens

841

-338

202 %

-31 %

Alternativscenario (Söd2)

1903

-

Referens (Söd1)

2052

-

Differens

-149

-

På- och avstigande

Förändring [%]
Genomresande1

Förändring [%]
-7 %
1 Resande med fjärr- och regionaltåg utanför Mälardalslänen är ofullständigt i modellen
2 Modellen beräknar ett obetydligt pendeltågsresande (9 resor) vid Södertälje syd med start eller mål i omgivningen,
resten är bytesresor till regionaltåg och redovisas inte här
8.4.3 Tillgänglighet

Figur 71. Genomsnittlig skillnad i tillgänglighet till arbetsplatser per område, omräknat till
SEK per dag i hela regionen.
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Figur 72. Genomsnittlig skillnad (samma information som i Figur 71), förstorad till 15 km
från Södertälje centrum.

Tabell 26. Förändring i resande, dels i hela regionen, dels lokalt (resor som startar
inom 15 km från Södertälje centrum)

Bil

Pass

Koll

Cykel

Gång

-76

1

143

-11

-16

Relativ förändring [%]

-0.02

0.00

0.07

-0.02

-0.03

FM-andelar, JA [%]

53.4

4.0

26.2

8.4

8.0

FM-andelar, UA [%]

53.4

4.0

26.2

8.4

8.0

-43

4

66

4

-6

Relativ förändring [%]

-0.22

0.32

0.57

0.28

-0.21

FM-andelar, JA [%]

52.6

3.5

32.0

3.9

8.0

FM-andelar, UA [%]

52.5

3.5

32.1

3.9

8.0

Regionen
Antal resor, UA - JA

Lokalt
Antal resor, UA - JA
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Tillgänglighetsökningarna finns i Södertäljes centrala delar, medan
minskningarna uppkommer i sydväst. Detta är förstås helt väntat då vi flyttar
stationen från ett läge söder om staden till centrum. I stapeldiagrammet ser vi
också att minskningarna är små i förhållande till ökningarna i centralorten. Vi
kan förstås inte utifrån det säga att det var en dålig ide att bygga Södertälje syd.
I den kalkylen skulle vi behöva ha med en mängd andra hänsyn också.
Investeringskostnader och restidsförluster för fjärrtåg till andra delar av landet
är bara två av många faktorer.

Figur 73. Samma information som i Figur 72. Antal personer grupperade efter
genomsnittlig skillnad i tillgänglighet för områden inom 15 km från Södertälje centrum.

Figur 74. Genomsnittlig tillgänglighet efter avstånd för områden inom 15 km från Södertälje
centrum. Stapelns höjd anger skillnad mellan UA och JA. Notera att logsummor inte har
någon naturlig nollpunkt, bara skillnader betyder något.

113

Lokalisering av järnvägsstationer

8.5 Fallstudie Läggesta
8.5.1 Scenarier

Flera alternativ till stationen i Läggesta på Svealandsbanan utreddes, förutom
det byggda i Läggesta även vid Ärja respektive Åkers krutbruk. Strängnäs
kommun ansåg dock att ett läge närmare Mariefreds tätort var orealistiskt med
tanke på miljön och det utreddes inte vidare. Här analyseras ett sådant
hypotetiskt stationsläge i utkanten av Mariefreds tätort vid huvudvägen i höjd
med folkhögskolan, i närheten av Gripsholms slott. För detta liksom andra
studerade stationslägen bortses från om det hypotetiska stationsläget är rimligt
eller inte ur stadsbyggnads- och miljösynpunkt.
Lg1. Som idag
Lg2. Mariefred västra tillkommer, Läggesta station tas bort. Hållplats för
busslinjer mot Åkers styckebruk och Stallarholmen vid Mariefreds västra.

Figur 75. Läggesta station vid Svealandsbanan och en tänkt alternativ ostlig dragning
(streckad röd linje) med station kallad Mariefred västra. Kartunderlag: Lantmäteriet

8.5.2 Trafik

Tågets tidtabell har inte ändrats. Bussarna mellan Mariefred och Läggesta samt
Åkers styckebruk och Läggesta har ersatts med en buss som går hela vägen
Åkers styckebruk−Läggesta−Mariefred västra−Mariefred. Bussar i Mariefred
har förlängts till den nya stationen. Övriga bussar som matade till Läggesta har
förlängts till Mariefred västra.
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Figur 76. Modellberäknade förändringar i regionalt kollektivtrafikresande (tåg, buss) under
en timme i morgonrusning av flyttning av regionaltågsuppehåll från Läggesta till Mariefred
västra station. Streckad blå linje visar banan via Läggesta, den alternativa banan via
Mariefred västra får ökat resande totalt sett (grönt).

Figur 77. Modellberäknade förändringar i regionalt bilresande under en timme i
morgonrusning av flyttning av regionaltågsuppehåll från Läggesta till Mariefred västra
station. Rött visar på minskat bilresande.
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Tabell 27. Förändring av tågresande mellan Lg2 och Lg1

Antal resor under en timme i morgonrusning

Regionaltåg

På- och avstigande
Alternativscenario (Lg2)

257

Referens (Lg1)

242

Differens

15

Förändring [%]

6%

Genomresande
Alternativscenario (Lg2)

1012

Referens (Lg1)

993

Differens

19

Förändring [%]

2%

Stationen i Mariefreds västra ger 6 % flera av- och påstigande regionala
resenärer än stationen i Läggesta. Den främsta effekten är att fler resenärer kan
gå och cykla till stationen när den ligger nära bebyggelsen. Många tågresor
måste ändå börja eller sluta med ett motoriserat färdmedel eftersom Mariefred
befolkningsmässigt är en mindre ort i Strängnäs omland, vilket kan förklara att
effekten inte blir större. Skillnaden av genomgående resenärer kan förklaras av
förändrat bil- och bussresande, främst att flera resor från Åkers styckebruk sker
med byte i Strängnäs istället för Läggesta om stationen flyttas till Mariefreds
västra. Totalt ökar tågresandet med 3 % av det förändrade stationsläget.
8.5.3 Tillgänglighet

Ökningar i Mariefred, minskning i Åkers styckebruk och Läggesta. Det senare
drabbar få. De som reser från Åkers styckebruk får en försämring, men
påverkan blir ändå relativt liten då de redan i JA har en anslutande bussresa. I
UA blir den bussresan några minuter längre, men det blir inga fler byten.
Området öster om Mariefred får stort och lite missledande visuellt genomslag i
kartorna då centroiden ligger relativt nära Mariefred medan området sträcker
sig även söder om Gripsholmsviken.
Tabell 28. Förändring i resande, dels i hela regionen, dels lokalt (resor som startar
inom 20 km från Mariefred centrum)

Bil

Pass

Koll

Cykel

Gång

-57

-2

103

6

-30

Relativ förändring [%]

-0.01

-0.01

0.05

0.01

-0.05

FM-andelar, JA [%]

53.4

4.0

26.2

8.4

8.0

FM-andelar, UA [%]

53.4

4.0

26.2

8.4

8.0

-48

-2

89

6

-28

Relativ förändring [%]

-0.78

-0.46

6.69

0.65

-1.99

FM-andelar, JA [%]

60.0

4.2

13.0

9.0

13.8

FM-andelar, UA [%]

59.5

4.2

13.9

9.0

13.5

Regionen
Antal resor, UA - JA

Lokalt
Antal resor, UA - JA
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Figur 78. Genomsnittlig skillnad i tillgänglighet till arbetsplatser per område, inom 20 km
från Mariefred centrum, omräknat till SEK per dag i hela regionen. Den stora förbättringen
(grönt) söder om Gripsholmsviken har främst modelltekniska orsaker genom att samma
centroid (område) sträcker sig på båda sidor om viken.
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Figur 79. Samma information som i Figur 78. Antal personer grupperade efter
genomsnittlig skillnad i tillgänglighet för områden inom 20 km från Mariefred centrum.

Figur 80. Genomsnittlig tillgänglighet efter avstånd för områden inom 20 km från
Mariefred centrum. Stapelns höjd anger skillnad mellan UA och JA. Notera att logsummor
inte har någon naturlig nollpunkt, bara skillnader betyder något.

118

Lokalisering av järnvägsstationer

8.6 Fallstudie Strängnäs
8.6.1 Scenarier

I Strängnäs fanns två huvudalternativ till stationsläge för Svealandsbanan, det
vid Långberget som finns idag och det längre söderut studerade vid
Fårhusvägen. Analysen utgår från dagens centrala stationsläge och jämför med
det hypotetiska semiperifera stationsläget vid Fårhusvägen.
Sgs1. Som idag
Sgs2. Strängnäs Fårhusvägen tillkommer, Strängnäs (Långberget) tas bort

Figur 81. Strängnäs station och ett tidigare studerat stationsläge vid Fårhusvägen vid en
tänkt alternativ dragning av Svelandsbanan (streckad röd linje). Kartunderlag:
Lantmäteriet

8.6.2 Trafik
Tabell 29. Förändring av tågresande mellan Sgs2 och Sgs1

Antal resor under en timme i morgonrusning

Regionaltåg

På- och avstigande
Alternativscenario (Sgs2)

273

Referens (Sgs1)

370

Differens

-97

Förändring [%]

-26 %

Genomresande
Alternativscenario (Sgs2)

712

Referens (Sgs1)

711

Differens

1

Förändring [%]

0%

Bussar med ändhållplats i stationsläget vid Långberget har förlängts till den nya
stationen. Bussar som passerar i närheten av den nya stationen har letts om så
att de har uppehåll där. Linjer genom Finninge har ändrats så att de passerar
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Finninge i omvänd ordning för att få järnvägsstationen mer i mitten av linjen. I
möjligaste mån har bussarnas avgångstider från järnvägsstationen inte ändrats.
Stationen i ett semiurbant läge vid Fårhusvägen istället för urbant vid
Långberget i Strängnäs skulle enligt modellen ge ett minskat antal på- och
avstigande regionala tågresenärer med 26 %, och oförändrat genomgående
resande eftersom restiderna med tåg blir oförändrade.

Figur 82. Modellberäknade förändringar i regionalt kollektivtrafikresande (tåg, buss)
under en timme i morgonrusningen av flyttning tåguppehåll från Strängnäs (nuvarande) till
Strängnäs Fårhusvägen. Streckad blå linje visar banan via Strängnäs, den alternativa banan
via Fårhusvägen får minskat resande totalt sett (rött) medan det blir ökat resande med
lokalbuss i Strängnäs.

Figur 83. Modellberäknade förändringar i regionalt bilresande under en timme i
morgonrusningen av flyttning av från Strängnäs (nuvarande) till Strängnäs Fårhusvägen.
Grönt visar på ökat bilresande men antalet är obetydligt.
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8.6.3 Tillgänglighet
Tabell 30. Förändring i resande, dels i hela regionen, dels lokalt (resor som startar inom 20
km från Strängnäs centrum, Tingshuset)

Bil

Pass

Koll

Cykel

Gång

Antal resor, UA - JA

30

0

-53

14

6

Relativ förändring [%]

0.01

0.00

-0.03

0.02

0.01

FM-andelar, JA [%]

53.4

4.0

26.2

8.4

8.0

FM-andelar, UA [%]

53.4

4.0

26.2

8.4

8.0

Antal resor, UA - JA

22

0

-39

8

5

Relativ förändring [%]

0.37

0.00

-4.23

0.85

0.41

FM-andelar, JA [%]

62.6

4.6

9.8

10.0

12.9

FM-andelar, UA [%]

62.9

4.6

9.4

10.1

13.0

Regionen

Lokalt

Figur 84. Genomsnittlig skillnad i tillgänglighet till arbetsplatser per område, omräknat till
SEK per dag förstorad till 20 km från Strängnäs centrum. Den relativt grova
områdesindelningen i tätorten gör resultaten svårtolkade (se texten).
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I Strängnäs är resultaten otydliga. Vi väntar oss en ökning av tillgängligheten i
området där det alternativa stationsläget är. Istället ser vi en minskning.
Förklaringen är troligen så enkel att områdesindelningen i Strängnäs utkant är
olycklig. Området med stationsläget vid Fårhusvägen i UA sträcker sig i en båge
väster om tätorten såpass långt att det också får fördelar av stationen i JA. I
Figur 85 kan vi dock se att tillgänglighetsminskningen är sammantaget större i
Strängnäs centrum där det ursprungliga stationsläget finns. Boende i centrum
drabbas lite mindre per person, men är flera än de som vinner.

Figur 85. Samma information som i Figur 84. Antal personer grupperade efter
genomsnittlig skillnad i tillgänglighet för områden inom 20 km från Strängnäs centrum,
Tingshuset.

Figur 86. Genomsnittlig tillgänglighet efter avstånd för områden inom 20 km från
Strängnäs centrum, Tingshuset. Stapelns höjd anger skillnad mellan UA och JA. Notera att
logsummor inte har någon naturlig nollpunkt, bara skillnader betyder något.
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8.7 Fallstudie Eskilstuna
8.7.1 Scenarier

Eskilstuna C är den enda stationen med tåguppehåll i tätorten. Däremot har en
ny hållplats kallad Eskilstuna östra, belägen ca 1,8 km öster om Eskilstuna C,
diskuterats i samband med byggandet av Svealandsbanan. Här studerar vi
effekterna av att bygga Eskilstuna östra som komplement till dagens
trafiksystem.
Et1. Som idag
Et2. Eskilstuna östra tillkommer med tågupphåll för alla tåg på
Svealandsbanan. Anslutning till busshållplats Mälarsjukhuset/Sveavägen.
Eskilstuna C bibehålls med oförändrad trafik.

Figur 87. Eskilstuna C och en tänkt ny hållplats vid Mälarsjukhuset (Sveavägen), Eskilstuna
östra. Kartunderlag: Lantmäteriet

8.7.2 Trafik

Alla tåg stannar vid den nya stationen Eskilstuna östra. I och med den nya
stationen så förlängs åktiden Eskilstuna−Stockholm med två minuter. Bussar i
närheten av Eskilstuna östra har förlängts eller leds om så att de passerar
stationen.
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Tabell 31. Förändring av tågresande mellan Et2 och Et1

Antal resor under en timme i morgonrusning

Regionaltåg

På- och avstigande
Alternativscenario (Et2)
Referens (Et1)
Differens
Förändring [%]

396
396
-

Genomresande
Alternativscenario (Et2)

551

Referens (Et1)

779

Differens

-228

Förändring [%]

-29 %

Eskilstuna östra skulle öka på- och avstigande i morgonrusningen som
överstiger minskningen i regionalt genomresande som en följd av de förlängda
restiderna av det nya uppehållet. Nettoeffekten blir 22 % flera regionala
tågresenärer i Eskilstuna. Däremot visar mälardalskartan (Figur 88) att det
minskade resandet främst är det längre mellan Arboga respektive Eskilstuna C
och Stockholm, medan det kortare regionala resandet från stationerna på
Svealandsbanan framför allt från Södertälje till Eskilstuna östra skulle öka.

Figur 88. Modellberäknade förändringar i Mälardalens regionala tågresande under en
timme i morgonrusningen av tillkommande tåguppehåll vid Eskilstuna östra. Inpendling
med tåg till Eskilstuna östra ökar (grönt), medan pendling på längre sträckor förbi
Eskilstuna och mot Stockholm minskar (rött) av restidsförlängningen.

124

Lokalisering av järnvägsstationer

Figur 89. Modellberäknade förändringar i regionalt kollektivtrafikresande (tåg, buss)
under en timme i morgonrusningen av tillkommande tåguppehåll vid Eskilstuna östra.

Figur 90. Modellberäknade förändringar i regionalt bilresande under en timme i
morgonrusningen av tillkommande tåguppehåll i Eskilstuna östra. Effekterna på
bilresandet är obetydliga.

8.7.3 Tillgänglighet

I Eskilstunafallet ser vi mycket små förändringar. Det beror delvis på vi inte tar
bort något utan bara lägger till ett stationsläge. Det ger små restidsförsämringar
för vissa relationer, men det påverkar inte möjligheten att nå Eskilstuna C utan
byten. Den nya stationen verkar inte ha någon större inverkan på pendlingen,
antagligen för att bilresandet dominerar i de områdena. Det verkar också på
flödena som att förbättringar i möjligheter till inpendling uppvägs av förlängda
restider vid utpendling österut mot Stockholm.
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Tabell 32. Förändring i resande, dels i hela regionen, dels lokalt (resor som startar inom 20
km från Eskilstuna centrum, Fristadstorget)

Bil

Pass

Koll

Cykel

Gång

Antal resor, UA - JA

7

7

-27

8

8

Relativ förändring [%]

0.00

0.02

-0.01

0.01

0.01

FM-andelar, JA [%]

53.4

4.0

26.2

8.4

8.0

FM-andelar, UA [%]

53.4

4.0

26.2

8.4

8.0

Antal resor, UA - JA

0

-1

-6

5

3

Relativ förändring [%]

0.00

-0.07

-0.26

0.14

0.14

FM-andelar, JA [%]

62.6

5.6

9.3

13.9

8.6

FM-andelar, UA [%]

62.6

5.6

9.3

13.9

8.6

Regionen

Lokalt

Figur 91. Genomsnittlig skillnad i tillgänglighet till arbetsplatser per område, omräknat till
SEK per dag i hela regionen, upp till 20 km från Eskilstuna centrum.
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Figur 92. Samma information som i Figur 91. Antal personer grupperade efter
genomsnittlig skillnad i tillgänglighet för områden inom 20 km från Eskilstuna centrum,
Fristadstorget.

Figur 93. Genomsnittlig tillgänglighet efter avstånd för områden inom 20 km från
Eskilstuna centrum, Fristadstorget. Stapelns höjd anger skillnad mellan UA och JA. Notera
att logsummor inte har någon naturlig nollpunkt, bara skillnader betyder något.
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8.8 Fallstudie Bålsta
8.8.1 Scenarier

Bålsta hade ursprungligen en station nordväst om dagens station som öppnade
1997. Effekterna av om man skulle valt det gamla läget för den nya stationen för
alla tåg studeras.
Bål1. Som idag
Bål2. Bålsta ”nygamla” station etableras för alla tåg, Bålsta (nuvarande) tas
bort. Tåg- och busstrafik anpassas.

Figur 94. Bålsta nuvarande station och läget för Bålsta gamla station. Kartunderlag:
Lantmäteriet

8.8.2 Trafik

Uppehållen för både regionaltåg och SL:s pendeltåg har flyttats från nuvarande
till det ”nygamla” stationsläget. Alla bussar i området har justerats så att de har
uppehåll vid det nygamla stationsläget.
Tabell 33. Förändring av tågresande mellan Bål2 och Bål1

Antal resor under en timme i
morgonrusning

Regionaltåg

Pendeltåg

Alternativscenario (Bål2)

321

613

Referens (Bål1)

323

562

-2

51

-1 %

9%

På- och avstigande

Differens
Förändring [%]
Genomresande
Alternativscenario (Bål2)

1 101

Referens (Bål1)

1 099

Differens
Förändring [%]

2
0%
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Analysen för det alternativa scenariot i Bålsta visar att det nuvarande
stationsläget inte är optimalt ur tillgänglighetssynpunkt. En flyttning av
stationen åt nordväst till det nygamla stationsläget skulle ge 9 % flera
pendeltågsresenärer, och 6 % flera regionala tågresenärer totalt sett. En del av
detta är landsbygdsresor som startar norr och väster om Bålsta och som
därigenom skulle få närmare till järnvägsstationen.

Figur 95. Modellberäknade förändringar i regionalt kollektivtrafikresande (tåg, pendeltåg,
buss) under en timme i morgonrusningen av flyttat tåguppehåll i Bålsta, från nuvarande till
det ”nygamla” stationsläget. Den största effekten uppstår för det lokala bussresandet i
Bålsta tätort.

Figur 96. Modellberäknade förändringar i regionalt bilresande under en timme i
morgonrusningen av flyttat tåguppehåll i Bålsta, från nuvarande till det ”nygamla”
stationsläget.

129

Lokalisering av järnvägsstationer

8.8.3 Tillgänglighet
Tabell 34. Förändring i resande, dels i hela regionen, dels lokalt (resor som startar inom 15
km från Bålsta, mitt i mellan)

Bil

Pass

Koll

Cykel

Gång

Antal resor, UA - JA

-80

6

103

2

-14

Relativ förändring [%]

-0.02

0.02

0.05

0.00

-0.02

FM-andelar, JA [%]

53.4

4.0

26.2

8.4

8.0

FM-andelar, UA [%]

53.4

4.0

26.2

8.4

8.0

Antal resor, UA - JA

-47

6

45

2

-5

Relativ förändring [%]

-1.02

2.28

1.68

0.50

-0.92

FM-andelar, JA [%]

54.3

3.1

31.5

4.7

6.4

Regionen

Lokalt

FM-andelar, UA [%]
53.7 3.2
32.0 4.8
6.3
Antal resor: Resor som startar under en timme (7.30-8.30) i vardagens rusningstid
UA-JA. Skillnad mellan scenarierna, (här) Bål2-Bål1
FM-andelar: Färdmedelsandelar

Figur 97. Genomsnittlig skillnad i tillgänglighet till arbetsplatser per område, omräknat till
SEK per dag i hela regionen, upp till 15 km från Bålsta.
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Scenariet i Bålsta skiljer sig från de andra då markanvändningen runt båda
alternativen domineras av bostadsbebyggelse. Det gör att ett område är en ren
förlorare och det andra en ren vinnare. Här ser vi också exempel på att områden
byter plats i rankningen. Det beror både på att förändringen blir ganska stor och
på att områdena har ganska lika tillgänglighet (nästan ingen lutning alls med
avståndet, se Figur 99).

Figur 98. Samma information som i Figur 97. Antal personer grupperade efter
genomsnittlig skillnad i tillgänglighet för områden inom 15 km från Bålsta.

Figur 99. Genomsnittlig tillgänglighet efter avstånd för områden inom 15 km från Bålsta,
mitt i mellan. Stapelns höjd anger skillnad mellan UA och JA. Notera att logsummor inte
har någon naturlig nollpunkt, bara skillnader betyder något.
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8.9 Fallstudie Uppsala
8.9.1 Scenarier

Uppsala har haft en centralt belägen järnvägsstation under lång tid. För att
analysera effekterna av en perifer lokalisering i en stad av Uppsalas karaktär
placeras ett hypotetiskt stationsläge i Uppsala Kumla längs motorvägen i
sydöstra delen av tätorten dit all tågtrafik flyttas. En så omfattande förändring i
kollektivtrafiksystemet kan antas medföra förändrad tillgänglighet och ett
förändrat exploateringstryck i större delen av tätorten.
U1. Som idag
U2. Uppsala Kumla etableras för alla tåg, Uppsala C tas bort.

Figur 100. Uppsala C och ett hypotetiskt stationsläge i Uppsala Kumla med tänkta
linjeomläggningar (streckad röd linje). Kartunderlag: Lantmäteriet

8.9.2 Trafik

All tågtrafik vid Uppsala C har flyttats till den perifera stationen i Uppsala
Kumla. Den nya sträckningen ger en minut snabbare resa mot Stockholm samt
en minut längre restid norrut. Busslinjer vars rutt är i närheten av Uppsala
Kumla har letts om till stationen. Långfärdsbussar (Swebus med flera) har kvar
sin centrala hållplats. En snabb matarlinje har lagts från Uppsala Kumla till
nuvarande urbana stationsläge. Den har ett enda stopp på vägen vid Uppsala
stadshuset för enklare byte till långfärdsbussar. Matarlinjen har åtta turer i
timmen som ger passning till alla tåg.
Tabell 35. Förändring av tågresande mellan U2 och U1

Antal resor under en timme i morgonrusning

Regional- och pendeltåg1

På- och avstigande
Alternativscenario (U2)

3475

Referens (U1)

5268

Differens

-1793

Förändring
-34 %
1 Resande med fjärr- och regionaltåg utanför Mälardalslänen är ofullständigt i modellen
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Om Uppsala station flyttas till ett perifert läge skulle antalet på- och avstigande
regionala tågresenärer minska med 34 % jämfört med nuvarande Uppsala C.
Detta trots god bussmatning till stationen, och att det i huvudriktningen söderut
blir en minuts kortare tågresa. Ingen förändring av genomgående resande
förväntas men modellen täcker inte resande utanför Mälardalslänen, det vill
säga norr och väster om Uppsala län, vilket gör att dessa fjärrtågsresenärer
saknas i analysen.

Figur 101. Modellberäknade förändringar i regionalt kollektivtrafikresande (tåg, pendeltåg,
buss) i under en timme i morgonrusningen av flyttning tåguppehåll från Uppsala C till
Uppsala Kumla. Streckad blå linje visar nuvarande bana via Uppsala C, den alternativa
banan via Uppsala Kumla får minskat resande totalt sett (rött) medan det blir ökat
anslutnings-resande (grönt) med lokalbuss i Uppsala.

Figur 102. Modellberäknade förändringar i regionalt bilresande under en timme i
morgonrusningen av flyttning tåguppehåll från Uppsala C till Uppsala Kumla. Effekterna på
bilresandet är dock obetydliga.
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8.9.3 Tillgänglighet

Tillgängligheten minskar i norr och väster där Uppsala är den viktigaste
målpunkten för arbetsresor, vilket syns tydligt i orter där inpendling med tåg till
Uppsala är viktig. Även i Knivsta syns den sämre möjligheten till
arbetspendlingen till Uppsala. I orter söder om Uppsala mot Stockholm blir det
generellt mindre tillgänglighetseffekter då Stockholm regionalt är viktigare som
målpunkt än Uppsala.
Tabell 36. Förändring i resande, dels i hela regionen, dels lokalt (resor som startar inom 20
km från Uppsala centrum, Stora torget)

Bil

Pass

Koll

Cykel

Gång

Antal resor, UA - JA

355

12

-719

169

50

Relativ förändring [%]

0.09

0.04

-0.36

0.26

0.08

FM-andelar, JA [%]

53.4

4.0

26.2

8.4

8.0

FM-andelar, UA [%]

53.5

4.0

26.1

8.5

8.0

Antal resor, UA - JA

208

10

-445

125

23

Relativ förändring [%]

0.85

0.54

-4.01

1.85

0.75

FM-andelar, JA [%]

51.8

3.9

23.5

14.3

6.5

FM-andelar, UA [%]

52.3

3.9

22.6

14.6

6.5

Regionen

Lokalt

Figur 103. Genomsnittlig skillnad i tillgänglighet till arbetsplatser per område, omräknat
till SEK per dag i hela regionen.
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Figur 104. Samma information som i Figur 103 (genomsnittlig skillnad), förstorad till 20
km från Uppsala centrum, Stora torget.
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Figur 105. Samma information som i Figur 104. Antal personer grupperade efter
genomsnittlig skillnad i tillgänglighet för områden inom 20 km från Uppsala centrum,
Stora torget.

Figur 106. Genomsnittlig tillgänglighet efter avstånd för områden inom 20 km från Uppsala
centrum, Stora torget. Stapelns höjd anger skillnad mellan UA och JA. Notera att
logsummor inte har någon naturlig nollpunkt, bara skillnader betyder något.
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9. Slutsatser
9.1 Diskussion om effekter
9.1.1 Resenärernas beteende och värderingar

Undersökningen av tågresenärernas pågående resa och värderingar av
stationsläget ger resultatet att urbana och semiurbana stationer värderas högre
än perifera stationer. Det skulle kunna finnas ett samband i undersökningen
mellan serviceutbud och upplevelsen av en station med visst folkliv istället för
en känsla av ödslighet och lokalisering. Konkret innebär det att de perifera
stationerna i urvalet fallstudieobjekt i regel är mindre och har mer begränsad
service än de urbana och semiurbana stationerna. Ett stort antal olika faktorer
har analyserats (varav endast de mest relevanta redovisas) när det gäller
upplevd trygghet och upplevd nöjdhet totalt sett. Det är dock lokaliseringen,
avståndet från tätortens centrum, tillsammans med några få trygghets- och
servicefaktorer och inte totalt serviceutbud som givit signifikanta resultat.
Tvärtom har stationer med mycket resenärer i form av faktorn täta tågavgångar
en negativ effekt på tryggheten. Förklaringsgraden av upplevd trygghet är dock
låg och undersökningen och analysen har inte gett önskad visshet. Däremot är
trygghet en signifikant viktig faktor för resenärernas nöjdhet med stationen.
I undersökningen gav socioekonomi inget signifikant resultat för upplevd
trygghet, eller nöjdhet totalt sett. Varken kön eller ålder hade betydelse för
resenärernas uppfattning om tryggheten vilket har påvisats i andra
sammanhang (Ceccato, 2013). En förklaring skulle kunna vara att intervjuerna
enbart genomfördes dagtid medan kriminalitet och sannolikt upplevd trygghet
har dygnsvariationer (Ceccato och Uittenbogaard, 2013).
Resenärsintervjuerna har påvisat skillnader i resebeteende mellan urbant,
semiurbant och perifert belägna stationer. Det urbana, och ofta också
semiurbana stationerna uppskattas mer av resenärerna än de perifert belägna.
Ett problem tycks vara anslutande kollektivtrafik med för låg turtäthet eller
bristande passning till tåg, ett annat att det inte finns bemanning eller någon att
fråga för ovana resenärer. I det fall resenärerna kan nå stationen till fots, som
ofta är fallet för urbana och semiurbana stationer, bortfaller en del av
anslutningsproblematiken. Vid perifera stationer är dock de flesta hänvisade till
bil eller buss för anslutningsresan. Någon form av efterfrågestyrd, automatisk
kollektivtrafik skulle förmodligen förändra situationen till det bättre. Innan
anslutningsresorna blir betydligt smidigare har perifera stationer sämre
förutsättningar att attrahera tågresenärer än mer centralt lokaliserade stationer.
9.1.2 Urban morfologi

En generell slutsats utifrån denna studie är att järnvägsinfrastruktur i sig själv
inte är en tillräckligt stark lokaliseringsfaktor för boende eller företagande.
Trots hög regional tillgänglighet och god tillgång till byggbar mark uppvisar de
perifera stationslägena generellt sett ingen positiv utveckling. För semiurbana
stationslägen är utvecklingen blandad. I urbana stationslägen är utvecklingen
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positiv − 100 % av stationslägena uppvisar en positiv utveckling och ökad täthet
kring stationslägen med avseende på boende, och för sysselsättning 80 %. Dessa
resultat är också samstämmiga med internationella studier (Ewing och Cervero
1997; Suzuki med flera 2010; Garcia-Lopez med flera 2015, se Tabell 37).
Tabell 37. Jämförelse med andra studier

Cervero et al.
(1997)

Garcia-Lopez et
al. (2015)

Suzuki et al.
(2010)

Graham et al.
(2011)

Geografiskt
område
Data

San Franciscoområdet
Folkräkningar och
stordistrikt på 9,6 *
9,6 km

Parisområdet

Japan

Storbritannien

Kommunal
statistik över
befolkning och
sysselsättning och
andra geografiska
egenskaper (ca 3
* 3 km)

Folkräkningsdata
aggregerad till
PASS 3 enheter

Punktdata
strukturerade i
rasterceller
250 m * 250 m

Metoder

Jämförelse mellan
befolkning och
sysselsatta i
områden med
station och ickestationsområden

Sysselsättningsdensiteter och
gravitationsmodeller

Kerneldensitets
beräkning.
Regressionstekniker som
används för att
uppskatta
exponentiella
(monocentriska)
densitetsmodeller

Resultat

Järnvägsinfrastrukturen har haft
en ojämn inverkan
på bebyggelsestrukturen. Urbana
stationer har haft
större påverkan
jämfört med
perifera eller semiurbana stationer.
För att attrahera
pendlare från bil till
tågresande bör
stationsområdena
locka till sig
betydande
verksamheter
R2 = 0.06

Regression som
innehåller
tätheter, avstånd
till stadskärnan
och subcentra,
geografiska och
andra egenskaper
för Paris
storstadsområde i
en täthetsfunktion.
Järnvägsstationer
har ett
genomsnittligt
positivt inflytande
på befolkning och
sysselsättningstäthet.

Folkräkningsdata
strukturerad i
rasterceller 1 km *
1 km. Dessa
celler är
klassificerade
enligt deras
närhet till
järnvägsstationen
Diskreta
förändringar i
densiteter vid
olika avstånd till
järnvägsstationer.
Longitudinell
regressionsanalys
som estimerar en
linjär modell
Befolkningsdensiteterna ökar
i närheten av
järnvägsstationer,
mest på ca 2 km
avstånd - speciellt
i storstadsområden.
Resultaten har
signifikanta
undantag

Interregionala
järnvägsinfrastrukturen har en
väsentlig men
liten inverkan på
sysselsättningstäthet.

Järnvägsstationer i urbana
och semiurbana
miljöer har ett
positivt inflytande
på befolkning och
sysselsättningsdensiteter;
perifera lokaliseringar har det
inte

R2 = 0,008

i.u.

R2 = 0.00–0.59

Lågt R2

Simulering.
Spatialt oprecisa
empiriska
densitetsmätningar

Rumsligt exakta
och konsekventa
densitetsmått.
Densitetstoppar
och -gradienter
är jämförbara

Modellanpassning
Anmärkning

Baserat på grova
data är det svårt att
få information om
densiteter i
förhållande till
placeringen för
järnvägsstationen

Avstånd mellan
järnvägsstationer
och stadscentrum
är inte uttryckligen
beskrivna. Den
urbana miljön i
stationsnärhet är
inte beskrivet

Adolphson och
Fröidh (2018)
Denna studie
Sverige

Det precisa geografiska datamaterialet som används i denna studie har också
möjliggjort en ytterligare precisering med avseende på skillnaden mellan det
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urbana stationsläget och det urbana centrets lokalisering. Denna delstudie visar
att det i en majoritet av fallen (60 % med Umeå C, Uppsala C och Malmö C) är
det urbana stationsläget och inte det urbana centret som utvecklas positivt. För
Eskilstuna och Strängnäs är utfallet negativt eller otydligt. För Malmö C och
Umeå C utvecklas både det urbana centret och det urbana stationsläget positivt.
Det finns också ett antal aspekter med avseende på metod och datamaterial som
påverkar resultatet. Stationerna är byggda vid olika tidpunkter. Utvecklingen av
den urbana morfologin måste alltså jämföras med detta i beaktande. Den
urbana utvecklingen påverkas också av en mängd olika faktorer som den
allmänna konjunkturen, olika typer av livsstilar och bosättningsmönster, lokala
förhållanden mm. Flera studier (bland annat Adolphson 2008) visar dock på en
påverkan av markanvändningen innan trafiken inletts, ett så kallat
förväntningsvärde. Som nämnts tidigare finns det också andra typer av
densitetsfunktioner (till exempel den polycentriska densitetsfunktionen) som
kan ge högre modellanpassning. Även andra parametrar än densitetstopp och
densitetsgradient – som till exempel marginaleffekter (se Borooah 2002 och
Adolphson 2008; 2010) – kan användas för att tydliggöra de rumsliga
förändringarna. Fördelen med den monocentriska densitetsfunktionen och den
design som valts här är att parametervärdena faktiskt direkt kan jämföras. Den i
vissa fall låga modellanpassningen (R2) försvårar i och för sig jämförelsen –
men den pekar också i dessa fall på att någon tydlig agglomeration kring
stationsläget inte kan påvisas. En mer markerad lutning (mer negativ
densitetsgradient) behöver inte alltid vara en indikator på en ökad
agglomeration kring stationsläget – endast i samband med ökad
modellanpassning och kraftigare densitetstopp kan denna tolkning göras.
9.1.3 Förändringar i tågresande

Analysen visar tydligt att centrala eller urbana stationslägen attraherar flera
tågresenärer än perifera och semiurbana stationer. Skillnaden är stor i
medelstora eller större tätorter som Södertälje, Strängnäs och Uppsala, men
däremot inte lika stor i mindre tätorter och landsbygd som Läggesta/Mariefred.
En tänkbar förklaring är att det i de större tätorterna kan bli en betydande andel
promenad istället för motoriserade transporter som anslutningsresa till
stationen om den ligger centralt (jämför Fröidh, 2003), medan andelen
tågresenärer med längre och motoriserade anslutningsresor ändå är ganska stor
i mindre tätorter. Effekten i de studerade medelstora och stora tätorterna är 3050 % flera på- och avstigande regionala tågresenärer i urbana lägen än perifera,
eller annorlunda uttryckt 25-35 % färre i perifera lägen. I vissa fall innebär dock
ett centralt läge en omväg eller lägre banstandard som ger längre restid för
genomgående resenärer vilket kan förta vinsten av den bättre tillgängligheten
lokalt. Då är det fråga om hur man utformar trafiksystemet för att få de positiva
nyttorna men undvika de negativa och till exempel differentierar trafiksystemet
med tåg som stannar respektive inte stannar på mellanliggande stationer, bättre
bangeometri eller förbifart för genomgående tåg etc.
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Tabell 38. Modellberäknade förändringar av regionala på- och avstigande tågresenärer för
alternativa stationslägen 1

Stationsläge
Södertälje syd till centrum

Urbant
+34 % (+28

Semiurbant
%)2

Läggesta till Mariefred västra
Strängnäs till Fårhusvägen

Ref.

-26 %

Bålsta till Bålsta nygamla
Uppsala C till Uppsala Kumla

Ref.
+3 %

Ref.

Perifert

Ref./ +6 %
Ref.

-34 %

1 Modellen saknar genomresande till och från områden utanför Mälardalslänen vilket främst är märkbart i Södertälje,
Flemingsberg och Uppsala (se avsnitt 8).
2 Inräknat effekten av längre restider för genomresande på regionala tåg med uppehåll

Den stora effekten (netto 34 % flera regionala på- och avstigande) av ett urbant
stationsläge i Södertälje visar att lokaliseringen har stor betydelse inte bara för
tillgängligheten i samhället, utan också för ekonomin i tågtrafiken. Antalet påoch avstigande i Södertälje med regionaltåg i Mälardalen skulle öka 200 % vid
ett urbant stationsläge där man når betydligt flera arbetsplatser till fots än i
Södertälje syd. Det skulle också innebära en överströmning från pendeltåg till
regionaltåg som visar att efterfrågan på snabbare resor mot Stockholm är stor.
När Södertälje syd och Grödingebanan planerades på 1980-talet var knappast
den regionala pendlingen med tåg viktigast utan lösningen blev en
fjärrtågsstation någorlunda nära (ca 4 km) tätorten av geografiska skäl.
I Strängnäs finns det utredningsmaterial om stationslägena vid Långberget
(dagens centralt belägna station) och Fårhusvägen som gjordes under
planeringen av Svealandsbanan på 1990-talet. Enligt en studie av Stellan
Lundberg bedömdes att för boende i Strängnäs skulle Fårhusalternativet ge
15 % färre resor till Stockholm och 20-30 % färre resor mot Eskilstuna och
Södertälje, och ännu större förluster för andra än boende vid resor till Strängnäs
(Strängnäs centralort, 1990). Det är jämförbart med de modellberäknade
effekterna vi fått fram i denna analys där det i morgonrusningen handlar om
totalt 26 % färre regionala på- och avstigande tågresenärer.
En ny hållplats i Eskilstuna östra som komplement till Eskilstuna C skulle
medföra en ökad tillgänglighet och totalt sett ett ökat tågresande till och från
Eskilstuna. Däremot missgynnar det längre resor framför allt från Arboga och
Eskilstuna C mot Stockholm som får förlängda restider. Det är sannolikt att ett
differentierat trafikupplägg i högtrafik, med både tåg som stannar vid alla
stationer och tåg som passerar de mindre stationerna, skulle kunna dämpa de
negativa effekterna för längre resor och dessutom ytterligare stimulera resandet
med kortare restider och högre samlad turtäthet.
9.1.4 Tillgänglighetskartor

Den generella bilden av att titta på samtliga scenarier tenderar att bekräfta vår
intuition. Att placera stationsläge i centrala lägen ger i allmänhet en ökning av
den totala tillgängligheten. Den enkla anledningen är att det bor fler i närheten
då. I Södertälje som exempel kan vi se att några områden förlorar stort i
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genomsnitt (se kapitel 8), men att de uppvägs med råge av ökningarna då
relativt få personer bor i de områden som förlorar.
Scenariot Flemingsberg/Älvsjö orsakar oss huvudbry. Såväl kartor som flöden
och antal resor med olika färdmedel visar alla på att flytten av stationen från
Flemingsberg till Älvsjö skulle ge förbättringar i Flemingsberg och försämringar
i Älvsjö. Det är helt kontraintuitivt vilket gör att vi inte litar på de resultaten
utan ganska omfattande vidare analyser av resultaten.
9.1.5 Centralorter

Om vi tittar på figurerna för de olika scenarierna kan vi se att några orter vi
analyserar är mer naturliga centralorter. Uppsala, Strängnäs och Eskilstuna
visar upp ett tydligt avtagande samband mellan tillgänglighet till arbetsplatser
och avstånd från centrum. För Bålsta och Flemingsberg är det dock svårt att
riktigt avgöra var vi ska anse att centrum i omgivningen ligger. Mariefred och
Södertälje är också tydliga centralorter, men de färgas av att ha andra, större
orter (Strängnäs respektive Stockholm) i närheten som komplicerar bilden.
En annan sak vi kan se i figurerna är att med några få undantag ändrar inte det
alternativa stationsläget (UA) förhållandet mellan tillgänglighet och avstånd.
Det tydligaste sättet att se det på är att förändringen (stapelns höjd) är oftast
liten jämfört med skillnaden mellan områden (stapelns läge på y-axeln). I de
flesta fallen är lutningen på punktsvärmen stor jämfört med staplarnas höjd.
Bålsta är ett motexempel. Där kan vi se att de positiva och negativa staplarna
gör att vissa områden byter plats i rankning mellan (dagens) JA och UA.
9.1.6 Potentiell tillgänglighet

Den sammanfattande lärdomen av de analyser vi gjort med modellsimuleringar
är att det generellt är bättre ur ett tillgänglighetsperspektiv att lägga
järnvägsstationer i urbana lägen där befolkningen är tätast. Det kan tyckas
självklart, men det kan ibland finnas goda skäl att välja ett annat stationsläge
eftersom tillgänglighet måste vägas mot andra hänsyn. Det kan till exempel vara
sådant som miljöpåverkan eller investeringskostnad som omöjliggör ett centralt
läge.
Det går också att argumentera för att ett perifert stationsläge kan utgöra kärnan
i en ny bebyggelse som på sikt kan komma att bli attraktiv och få god
tillgänglighet. Sättet att se det är att tillgänglighetsförbättringen vid en perifer
station i allmänhet är för liten för att kompensera för att den redan hade sämre
tillgänglighet. Det innebär att platsen inte når upp i topp i tillgänglighet på
orten trots det nya stationsläget och våra analyser visar att förändringen i
tillgänglighet till arbetsplatser i sig antagligen inte sätter igång en sådan
godartad utvecklingsspiral.
Förändringarna runt stationen är i allmänhet små i förhållande till skillnaden
mellan stationsläget och det traditionella tätortscentrumet vilket gör att
förändringen i attraktivitet kan förväntas vara liten. Centrum är fortfarande
mest attraktivt, med en avtagande tillgänglighet ju längre ut vi kommer. Bara i
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några enstaka fall gör förändringen så stor skillnad att några områden byter
plats i rankning. Nu ska det sägas att vi har tittat på hushållens tillgänglighet till
arbetsplatser, inte verksamheters tillgång till arbetskraft. Det finns en dynamik i
det som vi inte har modellerat. Verksamheter som etablerar sig i nya
stationslägen kan hjälpa till att öka ett områdes tillgänglighet och på det sättet
få igång en godartad spiral som drar till sig bostäder och andra verksamheter.
Det är dock troligt att den effekten också är relativt svag av samma orsak som
den är svag i våra analyser, nämligen att nyetableringar alltid kommer att vara
små i förhållande till de bostäder och arbetsplatser som redan finns och som har
haft lång tid på sig att växa fram. I det här bekräftar vår studie tidigare
erfarenheter av tillgänglighetsförändringar (till exempel Börjesson et al., 2014a,
2014b).
När det gäller vilka områden som är attraktiva ur ett tillgänglighetsperspektiv är
den strukturen etablerad sedan mycket länge och för att bryta den (till exempel
för att påverka var en stad ska växa) krävs det åtgärder som direkt påverkar
markanvändningen. Omvägen via infrastruktursatsningar ger svag effekt och
om den inte backas upp av markanvändningsåtgärder och andra stödjande
strategier tar den väldigt lång tid.
9.2 Slutsatser om stationernas lokalisering
9.2.1 Urbana stationer bäst för tågresenären

Den samlade bilden av stationernas lokalisering är att urbana stationer, och
semiurbana stationer nära lokala centrum, är bättre för att attrahera resenärer
till tågtrafiken. De värderas högre av tågresenärerna än perifera stationer.
Anslutningsresorna till perifera stationer sker till stor del med bil och för icke
bilburna resenärer är det viktigt med anslutande kollektivtrafik med hög
turtäthet eller tågpassning, något som tyvärr inte alltid är fallet.
Modellberäknade trafik- och tillgänglighetseffekter visar att effekterna på
kollektivtrafikresande är betydande beroende av stationens lokalisering. Vid en
perifer lokalisering utanför en medelstor eller större tätort minskar antalet påoch avstigande regionala tågresenärer med 25-35 % jämfört med en
motsvarande urban lokalisering vilket exemplen Södertälje, Strängnäs och
Uppsala visar. På de mindre orterna eller landsbygden ger modellberäkningar
mindre förändringar beroende av lokalisering. Bilresandet påverkas i regel
obetydligt även om det finns en överflyttningseffekt till tåg vid mer central
stationslokalisering. Framför allt är det dock anslutningsresor som förändras,
och vid en perifer lokalisering sker många anslutningsresor med bil (30-40 %)
medan ungefär samma andel promenerar till urbana stationer.
Tillgängligheten är bäst med stationen i centrum, men anslutande lokaltrafik är
viktigt. Ofta finns en eller flera välfrekventerade busshållplatser med linjer i
flera riktningar vid ett urbant stationsläge medan turtätheten och nåbarheten
med kollektivtrafik brukar vara sämre vid en perifer station. Ett perifert läge
medför också att många anslutningsresor som annars kan göras till fots måste
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ersättas med motoriserad transport. Anslutande kollektivtrafik med hög
standard är därmed viktigt som en stödjande strategi.
Perifera stationer upplevs inte lika trygga som urbana stationer, med de
semiurbana däremellan. Upplevd nöjdhet totalt sett visar liknande resultat, och
trygghet är där en viktig komponent. Positiva och signifikanta faktorer i
analysen är inbyggda trappor till plattformarna (det vill säga inte oskyddade
eller allmänna gångförbindelser), kaféservering, biljettexpedition och lägre
frekvens tågavgångar (lugnare station). Pågående ombyggnad är negativt i
undersökningen. Nöjdhet (och trygghet) minskar också med ökande avstånd
från centrum. Centralt eller urbant lokaliserade stationer ger följaktligen högre
nöjdhet (och trygghet) än perifera stationer, men fysisk utformning och service
är betydelsefulla. Det finns därför skäl att vara extra omsorgsfull med
utformningen av alla stationer, och särskilt om en perifer lokalisering väljs, att
försäkra sig om att goda kollektivtrafikförbindelser och annan service kan
ordnas fortvarigt som stödjande strategier.
9.2.3 Sammanfattande slutsatser

Lokalisering av stationen urbant jämfört med perifert ger:
 Högre grad av nöjdhet med stationen
 Fler anslutningsresor till fots istället för bil
 Stöd för utveckling av samhällsstrukturen (boende och verksamheter)
 Bättre tillgänglighet/nåbarhet i kollektivtrafiksystemet
 Ökat tågresande, ökat kollektivresande


Sammantaget fördelar för miljö och hälsa.

Tabell 39. Effekter vid olika principer för stationslokalisering

Anslutningsresor (miljö och hälsa)
Nöjd totalt sett (och upplevd trygghet)
Samhällsutveckling
Boende
Arbetsplatser
Tågresande
Tillgänglighet (nåbarhet)

Urbant
+
+
+
++
+
++
++

Semiurbant
+
0
+
+
++
+
+

Perifert
0
0
0
0

Relativ värdering med -, 0, + och ++ radvis. Det går inte att summera kolumner eftersom de olika faktorerna har olika
och ospecificerad vikt.
9.2.3 Generella förklaringar

Vi försöker i detta avsnitt ge några generella förklaringar till de konstaterade
skillnaderna:
Sammanhängande kollektivtrafiksystem med gångavstånd från start/mål till en
kollektivtrafiknod är en fördel och ökar tågresandet när det kan uppnås.
System- eller nätverkseffekten är en viktig förklaring, där människor kan
undvika att bli strukturellt bilberoende om kollektivtrafiken är tillräckligt bra.
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I Sverige tillämpas samhällsplanering med marknadsinitiativ vilket ger högre
efterfrågan och bättre avkastning (lägre kommersiell risk) i urbana miljöer, men
det är samtidigt ett hinder för exploatering i perifera lägen. Det kommunala
planmonopolet innebär att samhället kan avstyra olämplig exploatering men det
saknas i regel resurser att stötta till exempel exploatering i perifera
stationslägen.
Kollektivtrafiken till en järnvägsstation prioriteras lägre än de större
resandeflödena mot centrum lokalt eller regionalt, vilket gör att tillgängligheten
blir sämre vid anslutningsresor om inte järnvägsstationen är placerad vid en
lokal kollektivtrafiknod. Det gynnar urban lokalisering men missgynnar perifera
stationer. Den täta staden gynnar gång- och cykeltrafik medan en utspridd
bebyggelse och perifera stationer är möjligt med en hög andel bilresor.
9.2.4 Stödjande strategier

Samhällsstöd är idag främst riktad till byggande av infrastruktur. För att kunna
dra nytta av perifera stationslägen skulle det behövas flera stödjande strategier.
En helhetssyn på trafiksystemet och samhället kanske kan leda till:
Ökad turtäthet och linjer i flera riktningar utan byten (kollektivtrafiknod vid
järnvägsstationen) i anslutande kollektivtrafik. Det är en fråga för kommuner
och regioner. På medellång sikt kanske automatisk, efterfrågestyrd taxi- eller
busstrafik kan ge nya möjligheter för anslutningsresor och minska väntetiderna
såväl som driftkostnaderna.
Planeringsinitiativ och stöd till exploatering i stationsnära lägen, särskilt
perifera, för verksamheter och boende som gynnas av den goda tillgängligheten
med tåg men där det inte är kommersiellt intressant att utveckla området på ett
bra sätt.
Högre turtäthet med tåg är attraktivt, liksom kortare restider. Några fallstudier
indikerar att en utvecklad tågtrafikering med differentierat utbud, där vissa tåg
kör utan uppehåll medan andra tåg stannar vid alla stationer, skulle ge ett ökat
resande eftersom det ger såväl korta restider på längre sträckor som goda
förbindelser och geografisk tillgänglighet.
9.3 Fortsatt forskning
9.3.1 Resenärernas värderingar

Resenärernas värderingar av stationsläget, service och fysisk utformning av
stationen speglar deras uppoffring för det ena eller andra alternativet.
Undersökningsmetoderna utvecklas kontinuerligt och det borde gå att förbättra
metodiken och öka kvaliteten på resultaten genom att tillämpa senare års
framsteg och metoder som används inom beteendeekonomi och miljöekonomi.
Syftet är att bättre kunna styra mot en attraktiv utformning av stationer i
synnerhet, men även förbättra kollektivtrafiksystemet i allmänhet.
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9.3.2 Urban morfologi

Även om denna studie uppvisar många intressanta resultat så pekar den låga
modellanpassningen (vanligt förekommande också i internationella studier) på
att det också finns betydande kunskapsluckor att fylla. För att få ytterligare
kunskap om de komplexa relationerna mellan infrastruktur och den urbana
morfologiska utvecklingen kan i framtiden den polycentriska densitetsfunktionen testas till exempel inom funktionella arbetsmarknadsregioner. Även
de precisa relationerna mellan urban morfologi och resande bör studeras
ytterligare: Finns det vissa – precisa – urbanmorfologiska förutsättningar som
gynnar kollektivt resande med tåg och hur ser dessa i så fall ut? Benägenheten
att resa med tåg och bo och arbeta i miljöer som ger förutsättningar för
tågresande beror antagligen också på befolkningens socioekonomiska
karaktäristik och värderingar. Här finns det flera intressanta och angelägna
kunskapsluckor att fylla i syfte att skapa ett hållbart samhälle.
Lärdomar för transport och markanvändningsplanering (stad och region)

En lärdom från denna studie är att infrastruktur i sig själv inte är en tillräcklig
faktor för lokalisering av bostadsbebyggelse och kommersiella verksamheter
(man kan tänka sig att privata byggföretag ansöker om bygglov och att
kommunen stödjer dessa initiativ med detaljplaneprocesser). I Söderhamn
fanns en intention i översiktsplanen från 1992 att utveckla stationsområdet –
men i denna studie kan inte påvisas någon direkt förtätning av stationsområdet.
För att utveckla stationsområdena tycks det också krävas planeringsinitiativ
från kommunens sida – en passiv planering är inte tillräcklig (se ovan och
Trivector 2014, s.67). Utlokalisering av stationer till semiurbana eller perifera
lägen kommer antingen att minska den regionala pendlingen (det regionala
resandet blir mindre attraktivt eftersom det blir dyrare i tid och pengar) eller
medföra ökade lokala transporter till och från stationsläget. Dessa konsekvenser
bör integreras i den nationella, regionala och kommunala transport- och
markanvändningsplaneringen.
9.3.3 Tillgänglighetsmodell

I den här studien har vi använt en modell avsedd för forskning för att ta fram
skillnader i tillgänglighet som uppstår när vi ändrar i infrastrukturen. Modellen
är i allt väsentligt byggd på samma metoder som Sampers vilket innebär att
samma typ av resultat kan tas ut i Trafikverkets åtgärdsanalyser. Vi anser att
tillgänglighetsberäkningar borde ingå i standardverktygen vid planering av
infrastrukturåtgärder för att visa på regionala effekter. I de flesta fall kommer
de att vara små, men med ett väl utvecklat verktyg behöver inte arbetsinsatsen
vara speciellt stor heller, och när effekterna är stora ska de definitivt vägas in i
ett beslutsunderlag. I Sampers finns dessutom en modell för långväga resor som
också påverkas av den typ av förändringar vi gjort i den här studien.
I modellarbetet har vi utvecklat ett nytt sätt att koppla efterfrågemodeller med
programvaror för nätutläggning. Metoden har potential att göra framtida
modellutveckling enklare genom att göra kopplingarna mellan olika modeller
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tydligare och lösare. Det blir enklare att byta ut delar av modellsystemet. Då går
det att testa nya modeller utan att behöva bygga upp ett helt nytt system,
samtidigt som det också går att jämföra egenskaper och resultat med tidigare
modeller.
9.3.4 Regionalekonomiska effekter

Vi har bara antytt de mer långsiktiga effekterna av tillgänglighetsförändringar i
den här studien. Till exempel har vi tittat på både summan av förändringen och
den genomsnittliga förändringen per person. Summan av förändringen är
relaterad till projektets samhällsekonomiska lönsamhet, medan tillgänglighet
per person säger något om områdets attraktivitet. Från litteraturen och tidigare
forskning vet vi att tillgänglighet är en kraftfull förklaringsvariabel för
lokalisering av bostäder och arbetsplatser. Med det modellsystem vi har använt
och utvecklat i det här projektet har vi utökat möjligheten att studera detta. Till
skillnad från tidigare liknande modellsystem som till exempel Sampers så
simulerar Regent resebeteende på individnivå. Det gör att vi kan knyta mer
information till varje individ och använda i andra modeller som till exempel
byte av bostad eller arbetsplats. I den här studien har vi dock saknat verktyg att
ta ett större regionalekonomiskt grepp på effekterna av tillgänglighet.
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Bilaga 1. Undersökningsdagar och väder
Tabell B1. Undersökningsdagar och väder
Station
Flemingsberg
Södertälje syd
Läggesta

Strängnäs

Eskilstuna C

Bålsta
Uppsala C

Söderhamn

Umeå Ö

Umeå C

Laholm
Malmö C
Malmö Triangeln
Malmö Hyllie

Undersökningsdagar 2016
Torsdag 29 september
Söndag 2 oktober
Onsdag 21 september (pilot 2)
Fredag 23 september (pilot 2)
Fredag 30 september
Fredag 14 oktober
Torsdag 3 november
Fredag 14 oktober
Lördag 15 oktober
Torsdag 3 november
Fredag 14 oktober
Söndag 16 oktober
Torsdag 3 november
Onsdag 5 oktober
Onsdag 23 november (Sweco)
Lördag 1 oktober
Söndag 2 oktober
Onsdag 5 oktober
Fredag 30 september
Onsdag 2 november (Sweco)
Torsdag 3 november (Sweco)
Söndag 2 oktober
Måndag 3 oktober
Måndag 7 november (Sweco)
Tisdag 8 november (Sweco)
Fredag 30 september
Lördag 1 oktober
Måndag 7 november (Sweco)
Tisdag 8 november (Sweco)
Fredag 7 oktober
Tisdag 8 november (Sweco)
Fredag 30 september
Lördag 1 oktober
Tisdag 4 oktober
Onsdag 5 oktober
Fredag 7 oktober
Lördag 8 oktober
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Väder (generellt)
Mestadels soligt, dagstemp. 11-16°C
Mestadels soligt, dagstemp. 11-16°C, kalla nätter
Mestadels soligt, dagstemp 14-18°C
Mestadels soligt, dagstemp 14-18°C
Mestadels soligt, dagstemp. 11-16°C, kalla nätter
Molnigt men uppehåll, 5-8°C
Regn eller blötsnö, dagstemp. 1-3°C
Molnigt men uppehåll, 5-8°C
Molnigt men uppehåll, 5-8°C
Regn eller blötsnö, dagstemp. 1-3°C
Molnigt men uppehåll, 5-8°C
Molnigt men uppehåll, 5-8°C
Regn eller blötsnö, dagstemp. 1-3°C
Mestadels soligt, dagstemp. 11-16°C, kalla nätter
Molnigt men uppehåll, 5°C
Mestadels soligt, dagstemp. 11-16°C, kalla nätter
Mestadels soligt, dagstemp. 11-16°C, kalla nätter
Mestadels soligt, dagstemp. 11-16°C, kalla nätter
Mestadels soligt, dagstemp. 9-15°C
Regn eller blötsnö, dagstemp. 1-3°C
Regn eller blötsnö, dagstemp. 1-3°C
Mestadels soligt, dagstemp. 9-15°C, kalla nätter
Mestadels soligt, dagstemp. 9-15°C, kalla nätter
Molnigt och tidvis snö, dagstemp. -2 - -6°C
Molnigt och tidvis snö, dagstemp. -2 - -6°C
Mestadels soligt, dagstemp. 9-15°C
Mestadels soligt, dagstemp. 9-15°C
Molnigt och tidvis snö, dagstemp. -2 - -6°C
Molnigt och tidvis snö, dagstemp. -2 - -6°C
Molnigt och tidvis regn, dagstemp. 9-12°C
Molnigt och tidvis snö, dagstemp. -4°C
Dagstemp. 18°C
Molnigt, dagstemp. 15°C
Mestadels soligt, dagstemp. 14°C
Mestadels soligt, dagstemp. 14°C
Molnigt och tidvis regn, dagstemp 9-12°C
Molnigt och tidvis regn, dagstemp 9-12°C
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Bilaga 2. Enkät resenärsintervjuer
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Bilaga 3. Descriptive statistics
Here descriptive statistics in terms of population, employees, mixed functionality, business diversity are
presented on 1 km and 3 km distance from the train station (cf Glaeser et al 2001:41-42)

Population and population change 1993-2013
With respect to urban size and location the figures regarding change in population in proximity to the rail
way stations are mixed see Diagrams A1.1 – A1.3. Some small urban stations environments (Strängnäs)
comprise less people than some semi-urban rail way environments (Flemingsberg). Still they – for
instance Strängnäs – expose top densities (5 thousand people per sq. km.) and a mixture between
residencies (70%) and employees (30%) that usually are regarded as urban, see Diagram A1.10. These
figures expose the ambiguity in defining the built environment as urban, semi-urban, sub urban and so
forth. Almost all locations – 10 of 14 – expose an percentage increase (keeping in mind that some
location have modest population in 1993) in population in the period studied see Diagram A1.2.

Population 2013
150000
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3 km radius

0

1 km radius

Diagram A1.1. Population within 1 and 3 km from the position of the rail way location in 2013
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Percentage change1993 - 2013
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20
0
-20
-40
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1 km radius

Diagram A1.2. Percentage change of population within 1 and 3 km from the position of the rail way
location from 1993 to 2013.
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However, the economic development in Sweden exposes strong geographical differences – generally the
south is flourishing, and the north – except large cities - is declining. In order to capture the influence of
proximity to rail way stations taken into account the regional preconditions the difference in population
percentage changes between the station locations and respective municipality are computed (Guiliano
2004: 254), see Diagram A1.3. In 6 of 14 cases the stations exposed more than 10 percentage higher
increase in population within 1 km radius from the stations. Still, any pattern between urban, semi-urban,
peripheral, large, small, southern or northern urban environments is not easy to detect.

Difference in percentage change in population betweeen the municipalities
and stations locations (1993-2013)
60
40

20

3 km radius

0

1 km radius

-20
-40
Diagram A1.3. In 10 of 14 station locations the population growths have exceeded the population growth
in respective municipality.

Employees and employee change 1993-2013
Also with respect to urban size and location the figures regarding change in employees in proximity to the
rail way stations are mixed see Diagrams A1.4- 6. Some small and medium urban stations environments
(Strängnäås and Eskilstuna) comprise less employees than some semi-urban rail way environments
(Umeå Ö), see Diagram A1.4. Surprisingly, only 8 of 13 locations expose an increase in employees in the
period studied see Diagram A1.5. Due to accessibility (market area and labour market) and
competitiveness (productivity, number of employees per area) in relation to other kinds of land use these
location should in general be attractive for various labour intense business. Semi-urban locations (except
Södertälje syd) expose and substantial increase (300 – 650 percent) in number of employees. Possibly, the
combination of available land and available urban infrastructure in these semi- urban environments
matters.
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Number of employees 2013
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Diagram A1.4

Employees
Percentage change1993 - 2013
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Diagram A1.5. Percentage change in employees within 1 and 3 km from the position of the rail way
location from 1993 to 2013.

Percentage of employees 2013
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Diagram A1.6. The percentage of employees in relation to residencies increases in proximity to rail way
stations.
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Economic diversity and change 1993-2013
According to theories in economic geography an increase in urban economics (economic diversity) and
specialization could be expected in areas with high accessibility. These areas attract business with high
productivity per area unit and with a demand for high educated labour as well as supporting services in
form of restaurants, advertising, juridical support, and other expertise in the production chain. Therefore
proximity to rail way stations should imply and increase in economic diversity as well as specialised
economic activities. The economic diversity is here depicted as the amount of existing different types of
business – divided into 2 digits that is a maximum of ca 100 possible business types.

Economic diversity 2013
Types (number of) of business
100
80
60
40
20
0

3 km radius
1 km radius

Diagram A1.7. Economic diversity 2013. All locations comprise a substantial amount of economic
diversity

From the diagram A1.8 it could be deduced that there has been a substantial percentage increase –
keeping in mind that some locations comprised very few business types in 1993 – in economic diversity
since 1993. Still, it is difficult to distinguish any specific pattern when taken into account location, urban
size geographical position. The same result was found even when analysing an extraction of highly
specialised business types.
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Percentage change of economic diversity (number of types) 1993 - 2013
250
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150
100
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0

3 km radie
1 km radie

Diagram A1.8. Percentage change of economic diversity (number of types) 1993 – 2013.

Urban morphological changes 1993 – 2013
From a perspective of sustainability (economic, social45 and ecological) and economic development urban
morphology is of interests. High densities and high urban diversity do not determine behaviour but
provide public and private service (rail way transports, day care, food shops, etc.) with a potential critical
mass of consumers and users. Further on, an urban location with high urban and regional accessibility (in
proximity of rail way stations should be attractive for highly educated citicens (Glaeser, RTK ) who have
a specialised pattern of consumptions and desire a wide range of specialised potential employers within
commuting distance. Therefore and in order to create a sustainable society a urban morphological changes
in proximity to rail way stations are of interest to study. By using kernel techniques (see eq. 1 and 2) a
density model based on population for each station was computed.46 The densities were then classified
into three density classes: urban, semi-urban and suburban.

Naturally sustainability is a political issue (see for instance Adolphson 2016 a and b). Here we
refer to sustainability according to the general societal debate: decrease green house gas
omissions by increasing public transports, local shopping fosters social responsibility, economic
development provide job opportunities. Economic distributions effects, social segregation,
consumption of natural resources, etc is here not considered.
46 For pedagogic reasons other urban morphological analyses based on a mixture of density and
diversity in 9 urban morphological classes are not presented here.
45
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Uppsala 1993

Uppsala 2013

Figure A2.1. Three density classes in Uppsala 1993 and 2013 within 3 km radius from the station. The
densities are based on population (residencies) density. Sub-urban/rural areas (1) comprise a density of 1
– 2 thousand people per sq. km. Semi-urban areas (2) comprise a density of 2 – 5 thousand people per sq.
km. Urban areas (3) comprise a density of more than 5 thousand people per sq. km. The station is located
in the absolute centre of the map.

From diagram A2.1 to A2.6 it could as expected be seen that most of the urban stations (Malmö C,
Eskilstuna, Uppsala) comprise a substantial population in urban environments. Strängnäs and Umeå C are
exceptions. All of the semi-urban stations (Hyllie, Bålsta, Flemingsberg, Umeå Ö) comprise a substantial
population in semi-urban environments. Finally, all of the peripheral locations (Laholm, Läggesta,
Södertälje syd, Söderhamn) comprise a population in sub-urban environments. Still, the distribution of
populations in various urban environments is not completely straight forward; see for instance, Hyllie,
Söderhamn and Umeå C.

Poulations in urban environments (1) 2013
120000
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80000
60000
40000
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Diagram A2.1 The diagram presents the population in urban environments (see Figure A2.1) within 3 km
radius from each railway station. As expected Malmö C, Eskilstuna and Uppsala expose a substantial
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population in dense ‘urban’ environments. Surprisingly, Strängnäs (although a small town, see Diagram
A1.1) and Umeå C comprise a modest number pf people in these dense urban environments.

Populations in semi-urban environments (2) 2013

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

3 km

Diagram A2.2. The diagram presents the population in semi-urban environments (see Figure A1.1)
within 3 km radius from each railway station..

Populations in sub-urban environments (3) 2013
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Diagram A2.3. The diagram presents the population in sub-urban environments (see Figure A1.1) within
3 km radius from each railway station.

The next step was to analyse changes of number of people and employees within these three urban
morphological area types in 1993 and 2013. A general trend is an increase in urban and semi-urban
environments (Laholm is an exception) and decrease in sub-urban environments within a radius of 3 km
from the station location, see Diagram A2.3 to A2.6. Some locations expose extreme percentage change.
These changes might be explained by either a modest population in 1993 or a situation where – for
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instance – a number of pixels are classified as semi-urban areas with a density close to the threshold. In
both cases a modest change in absolute number of people in the period 1993 to 2013 results in substantial
percentage changes.

Change (%) 1993 - 2013 population in urban environments (1)
300
200
100
0

3 km

Diagram A2.4. The diagram presents the population change in urban environments (see Figure A1.1)
within 3 km radius from each railway station. In the cases Södertälje and Flemingsberg, the population
growth have taken place in the ‘urban centre’ within 3 km from the station but not in proximity to the rail
way station.

Change (%) 1993 - 2013 population in semi-urban environments (2)
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0
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Diagram A2.5. The diagram presents the population change in semi-urban environments (see Figure
A1.1) within 3 km radius from each railway station. Negative growth probably imply a combination of
decline population in semi-urban environments and a decrease of these kind of urban environment with
respect to densities. For instance in Laholm environments with a density of 2 – 5 thousand people per sq
km do not any longer exist in 2013. These areas have due to a population decline been reclassified as suburban environments – which have increased their population, see Diagram A2.6.
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Change (%) 1993 - 2013 population in sub-urban environments (3)
300
200
100
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0
-100

Diagram A2.6. The diagram presents the population change in sub-urban environments (see Figure A1.1)
within 3 km radius from each railway station. Negative growth probably implies a combination of decline
population in suburban environments and a decrease of these kind of urban environment with respect to
densities. For instance in Uppsala environments with a density of 0 – 2 thousand people per sq. km have
decreased volume in the period 1993 -2013. The extreme increase in Läggesta could be explained due to
the modest absolute number of population in 1993
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Bilaga 4. Density functions
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