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Sammanfattning 

Under efterkrigstiden växte personbilismen fram som en stadsomvandlande kraft. Den 

påverkade hur städer byggdes i kombination med att den funktionalistiska planeringsregimen 

tog allt större plats. Stadens ursprungliga syfte och form ombildades helt och gav upphov till 

de fysiskt osammanhängande ytterstäder som präglar svenska städer idag. Den stora frågan är 

om detta fokus på mobilitet som bilen krävde kan bidra till byggandet av hållbara städer. Det 

visar sig att det finns en skillnad mellan tillgänglighet och mobilitet och det krävs långsiktig 

planering för att åstadkomma förändringar på den glesa staden. Personbilismens krav på 

mobilitet är idag ifrågasatt inom planeringen då det är svårt att kombinera mobilitet och 

tillgänglighet. Finns det några tendenser inom översiksplaneringen att påverka mobiliteten 

genom begränsningar eller ökad utbyggnad? Arbetet besvarar hur Stockholms stad ser på 

denna fråga och hur denna skiljer sig åt mellan olika myndigheter. 

Abstract 

During the postwar period the car took more and more room in our cities. It affected how 

cities were built, in combination with the introduction of CIAM, the modernistic and 

functionalistic movement, and that it’s planning regime took place in the city planners’ minds. 

The original design and form of the city was totally rebuilt which caused the physically 

disconnected outer cities that is present in many Swedish cities. The question is if this focus 

on mobility that the car demanded can contribute to the construction of sustainable cities. It is 

shown that there is a difference between availability and mobility and that long-term planning 

is necessary to achieve a change from this scattered structure of the city. The personal 

transport by car requires mobility and is today a challenged issue in urban planning because of 

the difficulties of combining mobility and an urban environment. Are there any tendencies in 

strategic planning to affect the mobility through limitations in or increased construction? This 

paper answers how Stockholms stad views this issue and how it differs within different 

agencies. 

 

 

English title: The cars mobility and the development of urban environments in Stockholm. 

 

Nyckelord: Mobilitet, stadsplanering, stigberoende 

 

Key words: Mobility, urban planning, path dependency. 
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Förord 

Med detta förord skulle jag vilja tacka alla som bidragit till denna uppsats. Kristina Grange 

har som handledare i kursen hela tiden varit intresserad och bidragit med idéer som slutligen 

gett arbetet ett syfte. Jag vill även tacka Elisabeth Berglund och Jerker Söderlind för att jag 

kunnat intervjua er och att ni delat med er av tankar kring planering, framför allt dess 

komplexitet även om jag inte har citerat era tankar i texten utan tagit upp det i min analysdel. 

Slutligen vill jag tacka de personer som gett mig sin tid att läsa igenom och kritisera det jag 

skrivit så att resultatet blivit så givande som möjligt. 

Inledning 

Vad är planering? Planeringen syftar till att grundlägga och ta fram olika former av 

markutnyttjande. Detta markutnyttjande är kopplat till ett ägande som ofta är bestående över 

tid. För att kunna planera på ett hållbart sätt måste de som innehar en roll som planerare inse 

att de beslut som fattas får konsekvenser för hur vi i framtiden kan planera. När städer växer 

fram så bygger dessa ofta på ekonomi och rörelse. Rörelsen är en grundläggande del av 

stadens form då denna bestämmer hur och var stadens invånare kan röra sig inom formen. 

 

När Sverige under efterkrigstiden kunde utvecklas starkt, tack vare att vi inte var inblandade i 

andra världskriget, växte en dröm om ett bilsamhälle fram. Detta kom att påverka hur vi lever 

då de strukturer och bebyggelsemönster som formades då används, är eftertraktade och har ett 

ekonomiskt värde än idag. Denna period i vår historia präglades i stor del av positivism och 

en tro att tekniken skulle lösa våra framtida problem.  

 

Hur uppfattas då denna planeringsregim när vi kan se i backspegeln och analysera den? Mitt 

svar på detta är, kluvet. Kluvet på grund av att den värld som byggdes upp kring rekordåren, 

1950–70, var så förändrad från den värld vi tidigare levt i. Till en början togs denna nya värld 

emot med öppna armar då den erbjöd hopp och framtidstro. Den nya världen övergick sedan 

att till vissa delar ses som ett misslyckande. De miljöer, bostadsformer, fysiska och mentala 

strukturer som växte fram nådde till slut en gräns då de inte längre var lika eftertraktade. Hur 

har de beslut och uppfattningar som grundades under denna tid påverkat oss idag och lever 

former av dessa kvar inom vår planering? Jag vill påvisa att det finns en annan inriktning 

inom dagens planering som bygger på hållbarhet och ett multifunktionellt användande som 

starkt skiljer sig från den tid då funktionsseparering och bilism sågs som framtidens ideal. 

Syfte 

Detta kandidatarbete syftar till att besvara frågor kring mobilitet och vilka stigberoenden, 

främst inom den kommunala planeringen, som beror på hur vi planerat våra samhällen från 

och med funktionalismens intåg på 1930-talet. Termen stigberoende syftar på den kraft som, 

på grund av uppfattningar, tidigare beslut, tidigare fastställda ”sanningar” och andra hinder, 

fungerar som en barriär mot att planera de täta och multifunktionella samhällen som 

efterfrågas. Arbetet har sin utgångspunkt i bilens påverkan på staden och hur bilens roll vuxit 

fram under 1900-talet. Jag har valt att utgå från litteratur som beskriver hur vi 

planeringsmässigt hamnat där vi är idag samt vilka funktioner en stad besitter och baseras på. 

Det är min intention att lokalisera stigberoenden kring personbilismens behov av mobilitet, 

och konkretisera kring dessa i Stockholm stads översiktsplan för att se på vilka sätt som de 

hindrar planeringen från att nå sina högt uppsatta mål. Jag vill med detta arbete också påvisa 

orsaker till varför forskning kring staden och dess liv på många sätt inte efterföljs. 
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Den huvudsakliga frågeställningen ämnar att besvara: 

Hur påverkar synen på personbilismens mobilitet stadens utveckling? 

Metod och material 

För att kunna besvara frågan kring synen på mobilitet så måste jag förstå och se den historiska 

utvecklingen inom området då den utövar ett stigberoende inom planeringen. För att på bästa 

sätt kunna göra det har jag valt att ägna mig åt litteraturstudier inom ämnet för att sedan göra 

en fallstudie över hur synen på mobilitet läggs fram i en översiktsplan. Litteraturen består 

huvudsakligen av en doktorsavhandling i form av Per Lundins bok Bilsamhället (2008) som 

behandlar historian bakom bilens planering från och med breda dess intåg i det svenska 

samhället under 1930- och 40-talet. Även böckerna Stadens renässans (1998) av Jerker 

Söderlind och Den amerikanska storstadens liv och förfall (1961) av Jane Jacobs använder jag 

mig av till stor del.  

 

Utifrån den teoretiska grunden undersöker jag synen på mobilitet inom översiktlig planering. 

Stockholm stads översiktsplan Promenadstaden (2010) har jag valt som grund då den nyligen 

är framtagen vilket ger en god grund att se nutida tendenser inom planeringen samt att den 

ligger som grund för en heterogen stadsutveckling i Stockholmsregionen. 
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Bilsamhällets uppbyggnad 

Hur bilsamhället fick ett starkt fäste i Sverige 

Bilsamhället har, om inte myntats, i alla fall gjorts till en institution i Sverige av 

civilingenjören Stig Nordqvist 1955 i tidsskriften Industria. Med en utgångspunkt i att bilen 

förde med sig stora olycksstal och trängsel menade Nordqvist att något var fel med det ”gamla 

samhället” och något måste göras. Hans lösning var bilsamhället (Lundin, 2008). Stödd av 

amerikansk forskning som hade kommit fram till att högt trafikerade områden i städer hade 

sjunkit i fastighetsvärde och att olyckor berodde på stadens form med en blandning av olika 

transporttyper, gående, cyklande, bilåkande etc. Det var den gamla staden som skulle stryka 

på foten då det ansågs som ett hot mot bilister genom att begränsa bilens hastighet och 

framkomlighet. I boken Bilsamhället framlägger Lundin att bilen ansågs vara en naturkraft 

som inte kunde hejdas och att detta främst kunde bero på att ingen hade tagit ”kontroll” över 

frågan med bilismen och ställt frågor som, vill vi leva i ett bilsamhälle, vilka effekter får det 

på det levnadssätt som vi har idag och vilka effekter får det i framtiden? Det fanns alltså inget 

politiskt ställningstagande att luta sig mot som sade om bilsamhället var eftersträvansvärt eller 

ej. Det menar Lundin berodde på att varken borgerligheten eller socialdemokratin motsatte sig 

en utveckling med ökat bilinnehav. De hade dock olika anledningar. Borgerligheten ville 

kunna röra sig fritt och ha mobiliteten som bilen gav och var de som tidigt hade anammat 

bilen då de hade de ekonomiska förutsättningarna när bilen var ny och exklusiv. 

Socialdemokratin såg bilen som en frigörare från det ”gamla samhället” av förtryck mot 

arbetare, ett sätt att ge alla möjlighet till friare rörlighet samt ett helt nytt sätt att leva. I 

kombination med att Sverige under 50-talet hade en blomstrande ekonomi och att allt mer 

pengar kunde läggas på sådant som tidigare ansågs vara lyxartiklar sågs bilismen och idén om 

bilsamhället som den enda lösningen på de problem som bilen medförde. 

 

Gjordes det någon alternativ analys av hur bilen skulle påverka samhället långsiktigt eller om 

det fanns något annat förhållningssätt än att blint acceptera bilens naturkraft? Lundin menar 

att det inte ställdes sådana omfattande eller långsiktiga frågor angående bilens roll i det 

moderna samhället (Lundin, 2008). Prognosmakare hade nämligen underskattat den 

ekonomiska utvecklingen och möjligheten att skaffa bil och det ledde till att man tio år 

tidigare än förväntat hade nått upp till en bil på tio personer, vilket skedde 1955. Kunde 

planerare mot denna bakgrund ifrågasätta utvecklingen? Lundin menar att denna diskussion 

inte fick plats då det växte fram en expertis som arbetade med att ”tillverka” en objektiv 

vetenskaplig sanning att basera framtida politiska beslut på. Det var så experterna kunde bli 

dirigenter över framtiden och på så sätt solidifiera utvecklingen. Dessa ”teknokrater” skall 

visa sig ha haft en stark position över hur Sverige utvecklats under efterkrigstiden fram till 70-

talet samt att deras forskning, beslut och normer påverkar planeringen idag (Lundin, 2008). 

Denna koppling tydliggörs under rubriken mobilitet. 

 

Stadssanering blev bilparkering 

Under 30-talets början skedde stora förändringar i socialpolitiken, i form av idén kring 

folkhemmet. 1931 kom en ny byggnadslagstiftning som ändrade på den byggnadsstadga som 

tidigare använts (Andersson, 2011). Staden skulle öppnas upp och separeras och allt mer grönt 

skulle planeras in. Kraven på inre och yttre miljöer och vilka bekvämligheter som skulle 

finnas i och kring våra boenden ökade också. Detta ansågs vara till godo för alla och genom 

modernismens uppkomst samt boken Acceptera kunde man börja omstrukturera det svenska 
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samhället. Något som påverkade både staden och stadens invånare var saneringar. Dessa 

utfördes på grund av den höga trångboddheten, framförallt i de större städerna. Detta tog sig 

uttryck i satsningar både på att bygga nytt och att riva eller sanera problembelagda 

innerstadsområden. Ett exempel är Hammarbyhöjden utanför Stockholm som bebyggdes 

mellan 1936-39 som gav de inhysta en helt ny miljö att leva i. Det gav också en helt ny social 

struktur i och med att de boende var tvungna att pendla till ”staden”. Detta förortsliv bidrog 

också till en nya social sturktur, då det hjälpte till att solidifiera bilden av den 

förvärvsarbetande mannen och den hemarbetande husfrun som kom att prägla efterkrigstiden 

(Forsberg, 2011). 

 

Saneringarna fick med tiden en allt mer teknisk inriktning som kan ses ur en utredning (SOU, 

1947:26 se Lundin, 2008, s. 56) med titeln Saneringen av stadssamhällenas bebyggelse där 

författarna beskriver saneringsbegreppet:  

 

”Den föråldrade bebyggelsen måste ersättas av en funktionell bebyggelse 

utformad i överensstämmelse med en modern tids sociala fordringar och en 

modern tids tekniska standard”. 

 

Detta visar hur saneringsfrågan allt mer gled mot en teknisk syn på problemen. Genom att 

lösa dessa kunde man via planering även göra sig av med de sociala problemen. Frågan om 

sanering drevs tidvis så hårt att all sluten stenstadsbebyggelse i stort sett dömdes ut, då den 

inte ansågs kunna hålla de krav på god boendemiljö som efterfrågades av myndigheterna. 

Saneringsfrågan är viktig för att den visar hur utbredd övertygelsen om att skapa ett nytt 

samhälle var, från boendet, till arbetet och kommunikationerna däremellan samt hur detta 

sedan kom att leda till en likriktning inom svensk planering (Lundin, 2008).  

 

När behoven för sanering minskade fick saneringsteknikerna allt svårare att motivera varför 

gamla, fungerande men ändå inte helt optimala byggnader skulle rivas. De tog då till sig 

frågan om parkeringsbehoven för den nya staden. De ansåg att behovet för god 

trafikutrymmesstandard var stort och att det i sig gav mandat för att ”trafiksanera” 

innerstadsområden. Deras uppfattning baserades på amerikansk forskning och amerikanska 

planerares syn på staden, det nya samhället och bilens roll. Det tog sig uttryck i byggande av 

parkeringshus och parkeringar inne i och under kvarteren. Gatan avsågs för bilens framfart. 

Problemen med viljan att begränsa trafiken i Sverige gav endast ett ökat tryck på staden i och 

med att allt fler skaffade bil och under 50-talet slut hade Sverige det högsta antalet bilar per 

capita i hela Europa (Lundin, 2008). Detta visar Lundin i sin text genom att lägga fram hur det 

under 50-talet talades om att bilen började bli ett stort problem i samhället. Teknikerna var 

dock inte skrämda, de skulle bygga ett bilsamhälle där bilen var fokalpunkten och allt annat 

var underordnat. De hade även den ekonomiska utvecklingen som stöd då bilen bidragit stort 

till att göra samhället allt rikare, dock med samma problem som tidigare plågat bilismens 

utbredning, platsbristen och trafikolyckorna (Lundin, 2008).  

 

Parkeringsnormen 

Det utarbetades 1956 preliminära normer för parkeringsbehovet och dessa normer baserades 

på ”utländska erfarenhetsnormer, främst amerikanska” (Lundin, 2008, s. 89). Dessa normer 

kom senare att utgöra den bas som planerare landet över använde som mall för 

trafikplaneringen. Normerna hade dock stora brister. Arbetsgruppens antagande om framtida 

antal bilar per invånare hade felaktigt överdrivits. Det mål att de tidigare godtyckliga 

antaganden som planerare landet över gjort skulle ersättas med vetenskapliga sanningar kunde 

på så vis inte uppfyllas. Gruppen tog fram en lösning, en norm, för alla städer i Sverige, vilket 
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betydde att orter som inte hade någon utbredd bilism nu skulle planera för det och vice versa 

(Lundin, 2008). Detta baserades på att experterna ville få fram dessa normer snabbt och att 

USA ansågs ha en ledande roll inom trafikforskningen. Normerna kom senare att omarbetas 

och ges ut som definitiva normer 1960 med förhöjda normtal mot de tidigare preliminära. 

Detta i kombination med att statliga byggnadslån infördes fick normerna att fungera 

självförstärkande och likriktande (Lundin, 2008).  

 

Den olycksdrabbade bilen 

Under 50-talet tillhörde dödsfall i trafiken ett av de vanligaste sätten att dö på i Sverige. Sett 

till antalet bilar per person var bilolyckor tämligen vanliga (Lundin, 2008). 

 

I mitten på 40-talet tillsattes en kommitté som granskade orsaken till bilolyckor. Denna 

kommitté utgjordes huvudsakligen av läkare och psykologer men även tekniker och jurister 

fanns representerade. Gruppen hade till uppgift att undersöka orsaker till varför bilolyckor 

uppstått utifrån den individualpsykologiska förklaringsmodellen och kom fram till att det i 

nästan alla fall berodde på den mänskliga faktorn. Utifrån detta tog de fasta på vilka sätt som 

trafiksäkerheten kunde förbättras på. Personbilismen var i stort behov av det. Gruppen såg 

bilens ”frihetsbefrämjande kraft [som] något som inte borde eller kunde hindras” (Lundin, 

2008, s.156). Detta antagande medförde att de inte var benägna att begränsa bilens framfart 

vilket rimmar väl med den utveckling som även skulle leda till saneringar och en begränsande 

parkeringsnorm. Medlemmarna hade starka moraliska inslag i sitt utlåtande över 

trafiksituationen, de siktade in sig på att fostra förare i en ”bättre trafikkultur”. Det fanns dock 

andra problem än de olycksfåglar som till största andel orsakade trafikolyckor. Det var de fall 

då barn förolyckades i trafiken. Dessa olyckor kunde inte förklaras genom förarens beteende. 

Olyckorna förklarades som anomalier i statistiken och oavsett hur rationellt en förare 

uppträdde kunde en sådan olycka ändå inträffa. Barnolyckorna krävde således ett helt annat 

synsätt och utgångspunkt än det som gruppen utgick från (Lundin, 2008). 

 

Som i det tidigare fallet med saneringar fick teknikerna under 50- och 60-talen allt större roll 

inom samhällsplaneringen. Detta skulle visa sig även inom trafiksäkerhetsfrågan, genom att 

experterna arbetade fram nya sätt att bygga trafiksystem, så kallade länkar mellan de 

modernistiska satellit-städerna. Men hur kunde trafiksäkerhetsfrågan som ansågs bero på den 

mänskliga faktorn bli en planeringsteknisk fråga? Det påvisar Lundin genom att behovet av 

framkomlighet för bilar maskerades som en trafiksäkerhetsfråga. På så vis kunde experterna 

moralisera kring ett nytt system för stadsbyggande där fysiska åtgärder som differentiering, att 

funktionsuppdela färdmedel, utgjorde huvudmålet (Lundin, 2008). 

 

SCAFT-planering 

Denna planeringsmodell som utarbetades av SCAFT-gruppen, vilket står för Stadsbyggnad, 

Chalmers, Arbetsgruppen för Forskning om Trafiksäkerhet, kom att dominera framförallt 

1960-talet. Riktlinjerna som gruppen arbetade fram hade stora likheter med CIAM, den 

internationella organisation som drev fram modernismen, och dess funktionalistiska 

stadsplanedeklaration från 1933 (Andersson, 2011). Olyckor, framförallt då barn och gamla 

var inblandade kunde enligt SCAFT-gruppen förklaras som dålig planering. Det var orsaken 

till att gruppen ansåg det vara viktigt att framarbeta ett system med differentiering. Denna 

skulle helt skilja barn eller andra möjliga olycksbidrag från bilens framfart, vilket sågs som ett 

mål om bilen skulle kunna ha fri lejd, något som var nödvändigt för att kunna dra nytta av den 

höga mobiliteten. SCAFT-gruppen gick hårt fram för att sprida sin ideologi genom att ge ut 

riktlinjer för hur städer skulle planeras för att stärka sin position inom planeringen. På detta 
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sätt ville gruppen se till att den ”godtycklighet” som rått inom trafikplaneringen tidigare inte 

skulle få plats inom den faktiska planeringen (Lundin, 2008). Dessa riktlinjer var oerhört 

systematiskt och hierarkiskt uppbygga med fjärrleder, regionleder, tätortsleder, matarleder 

och angöringsgator. På grund av den uppdelning som gjordes i riktlinjerna, kom gångtrafik att 

absolut bannlysas från bilvägarna genom att trottoarer inte skulle byggas. Bilen fick på så sätt 

företräde som enda färdmedel. De barriärer som de stora fjärr- och matarlederna skapade 

kunde inte korsas förutom genom tunnlar eller gång/cykel-broar. Planering enligt riktlinjerna 

sänkte visserligen antalet bilolyckor men till kostnaden av en bebyggelse bestämd efter bilens 

”krav”. SCAFT-gruppen hade således bevisat att trafiksäkerhetsproblemet kunde begränsas 

och kanske även lösas, men till priset att ett totalt bilsamhälle behövde byggas (Lundin, 

2008). 

 

Regler utan spelregler 

Lundin återkommer ofta till de regler eller riktlinjer som skapades av experterna och att dessa 

saknade ett vetenskaplig ifrågasättande. Han menar att forskare och inblandade experter 

väldigt sällan problematiserade kring de strukturer som just regler eller normer bildar. Regeln 

fungerar på ett sätt som exkluderar den enskildes roll att påverka utfallet, det vill säga, regeln 

fungerar på ett likriktande, generaliserande och beständigt sätt med en låg andel noggrannhet 

och ansvarmedvetande (Lundin, 2008). Regler ger då en bred lösning baserad på minsta 

gemensamma nämnare. Ett exempel på detta är att alla städer i Sverige kom att planeras 

utifrån samma parkeringstal och fysiska strukturer. Problemet med att implementera regler 

blir då att om reglerna inte är gediget underbyggda med forskning så kommer det vara regler, 

med sin beständighet, baserade på godtycklighet. Lundin menar att dessa godtyckligheter 

konserverades inom det regelsystem som skapades och blev ”förhärskande i årtionden” 

(Lundin, 2008, s. 278). 

 

Bilsamhällets stigberoende 

Lundins slutsatser landar i att stadsbebyggelsen glesades ut men även koncentrerades till 

specifika områden, denna struktur kunde ses som bilfria öar i ett hav av bilar. De bilfria öarna 

bestod av bostadsområden, köpcentrum, kontorsanläggningar etc. Detta medförde att de olika 

delarna blev både fysiskt och mentalt avkapade från varandra, de saknade koppling och ett 

sammanhang, vilket i sig utgjorde grunden i ett funktionalistiskt stadsbyggande. 

Storskaligheten menar Lundin var en del av systemet då de strukturer som kunde blomma var 

just en funktionskopplad effektivitet. Det vill säga att om vi skall bygga funktionseffektivt 

borde vi bygga så storskaligt som möjligt då det medför minskade kostnader vid både 

byggnation och underhåll. Frågorna vi ställer oss då är, är detta en god struktur för en levande 

och hållbar stad samt vilka miljöer, framförallt gemensamma, skapar detta sätt att bygga på? 

Det visar sig att endast glesa bebyggelsemönster med medelstora till stora avstånd gynnas av 

bilens mobilitet och detta på grund av att inga andra färdmedel kan motsvara hastigheten och 

flexibiliteten som bilen besitter (Bertolini & le Clercq, 2002). 

 

Lundin tar även upp den bild som experterna hade kring bilens ”behov” och ”krav” och att 

dessa endast skulle bli större och att en begränsning inte var möjlig. Deras slutsatser saknade 

möjligen en bredd då den framförallt baserades på tekniska förutsättningar, inte resonemang 

kring policyskapande, skattereglering och framtida effekter som möjligen skulle ha kunnat 

sänka både behovet och viljan att använda bilen som persontransport. Lundin nämner 

framförallt att teknikerna, vars uppgift var att upplysa och rådgiva de politiska beslutstagarna, 

valde att endast ge ett råd och på så sätt ”asfaltera” bilden om framtiden. Även beslutet att ge 
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ut reglerna kring vägbyggandet och stadsplanerandet som normer stärkte den bild av att den 

framtid som experterna ritade upp baserades på fakta och allmänna sanningar. Detta skedde 

enligt Lundin ofta på grund av tidsbrist och att experterna ville ta fram temporära regler. Det 

visade sig dock vara ett svårt arbete att få fram regler som kunde appliceras i hela Sverige 

(Lundin, 2008). Resultatet blev att experterna skapade godtyckliga regler som ersatte det 

godtycke som tidigare skett på mer lokal basis, på kommunernas planeringskontor. Dessa 

temporära regler skulle slutligen visa sig fungera på ett permanentande sätt och den 

planeringsbas som skapades efter detta lever fortfarande kvar inom svensk planering (Lundin, 

2008).    

Stadens struktur 

Historisk grund och självberättigande 

Staden kan ses som en organism som växt fram över tid och ersatt de strukturer, byggnader, 

transport- och levnadsätt, som inte visat sig fungera över tid. Hur detta vuxit fram är av stort 

intresse för både planerare och användare av staden då planerare skall utforma de framtida 

miljöer som skall vara hållbara över tid och användaren är den som skall förstå och utnyttja 

stadens fördelar.  

 

I stadens renässans (1998) menar Söderlind att stadens existens bygger på att den har en 

försörjning, ofta i form av handel. Hamnstäder bildades då de hade goda förutsättningar för 

sjöfart. Städer bildas också där vägar korsar varandra, vilket ger ett underlag för handel. 

Vägar, floder, sjöar och hav ger upphov till goda kommunikationsvägar för transporter. Dessa 

handelsplatser bereder sedan väg för fler och fler arbetsplatser eller specialiseringar inom den 

ekonomiska sektorn vilket sedan drar till sig fler människor som vill ta del av ekonomin. Det 

är alltså ekonomin som är drivkraften bakom stadens fortsatta överlevnad (Söderlind, 1998). 

 

Staden har knappt förändrats i sin uppbyggnad över tiden. Skillnaderna ligger i de anledningar 

till varför städer bildas och växer. Tidigare bildades städer oftast som handelsplatser eller som 

försvarsanläggningar (Göteborg, Kalmar etc.) medan det idag bildas och växer städer på 

grund av vad till exempel vissa lagar tillåter (Las Vegas) och av ny teknik (Detroit, Silicon 

Valley, Kista). Grunden för att en stad skall kunna växa baseras därav på en fungerande 

ekonomi (Söderlind, 1998). 

  

Det är alltså viktigt att staden kan ge ekonomin ett rum att utvecklas i, samtidigt som staden 

skall tillgodose de behov som användare av staden har. Dessa behov kan vara i form av plats 

för boende, arbete och socialt utbyte, även tillgång till naturmiljöer är viktiga. Faktorerna 

måste hela tiden samspela för att staden skall vara i balans och fortsätta vara en levande plats 

(Jacobs, 1961). 

 

Funktionalismens inverkan 

Stadens klassiska struktur bygger som vi tidigare gått igenom på dess ekonomi och att denna 

kräver korta avstånd då transporter tar tid. Det betyder att fria marknadskrafter får råda inom 

ett regelsystem som bestäms av planering och juridik. Om staden underlättar för ekonomins 

existens så uppstår en större chans att staden kan växa och försörja allt fler människor. 

Tätheten bidrar till att skapa ett underlag för specialisering som medför att allt mer komplexa 

verksamheter, såsom underleverantörer, har ett ekonomiskt underlag (Söderlind, 1998). 

Funktionalismens förespråkare antog att användandet kom före formen och att funktionen 
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hade en form. Ett bostadsområde var där man bodde, det var inte en plats för arbete då formen 

för detta såg annorlunda ut för funktionalistiska planerare. Arbetsplatsområden har även vuxit 

fram i skuggan av detta där man arbetade och inte bodde eller handlade. Det har lett till att 

staden allt mer har skapat ett ökat behov av mobilitet för att kunna röra sig mellan dessa 

funktionsområden. Dessa enklaver är avskurna av stora motorleder med hög mobilitet, precis 

som Lundin skrev om de gröna bebyggelseöarna i ett hav av bilar. Mobiliteten gjordes möjlig 

tack vare bilens framväxt i Sverige. Bilen gavs ett företräde att färdas mellan de olika 

funktionerna som primärt utgjordes av boende, handel och arbete. Alla andra sätt att 

transporteras prioriterades efter biltrafiken då bilen möjliggör en hög hastighet och kortare 

restider än många andra färdmedel. Mobiliteten medförde även att människor i 

funktionalistiskt planerade områden var tvungna att pendla längre mellan de olika 

funktionerna (Söderlind, 1998). 

 

Den funktionalistiska staden planerades inte på ett sätt så att diversifierade och blandade 

funktioner kunde uppstå spontant då marknaden såg att det fanns en efterfrågan. Eftersom den 

aldrig var uppbyggd av blandade funktioner, skapar den inte, på samma sätt som den klassiska 

staden, ett bra underlag för människor att passera förbi eller ta en promenad genom områden 

för att handla eller gå ut och äta (Jacobs, 1961). En av orsakerna till detta är planinstituten 

som existerade och på vissa sätt fortfarande existerar. Inom planinstituten, som förvisso 

förändrats över tid, så planerades det in vilka funktioner som skulle vara i en stadsdel eller ett 

område. Det medför att bebyggelsen har svårt att omvandla sin funktion till något nytt, både 

fysiskt och juridiskt (Söderlind, 1998).  

 

Vi kan se många exempel på att den funktion som huserar i det skal som en byggnad utgör är 

formbar över tid. Det finns platser som förr var fabriker som nu är hotell, bostadslägenheter i 

staden som är kontorshus, gamla sjukhus eller industrilokaler som är bostäder. Exemplen är 

otaliga och ger en tydlig bild av att bebyggelsens struktur fungerar som en bärare av 

funktionen. Lundin har tidigare påvisat den stelhet som bebyggelsen utgör på den 

stadsstruktur som existerar då byggnader i vissa fall står kvar i flera hundra år, i vissa fall 

tusentals år. Stelheten är en svårighet inom planering då rörelse- och användningsmönster 

påverkar planeringen i framtiden. Söderlind menar att det därför är viktigt hur de 

planinstrument som existerar genom lagstiftning ser ut och hur dessa används. De bör vara 

både stela, så att de inger en stabil grund för långsiktig planering men även flexibla så att nya 

innovationer, politiska målsättningar och staden rörelsemönster kan påverka den kortsiktiga 

inriktningen utan att begränsa framtida möjligheter (Söderlind, 1998). Uppgiften att utforma 

denna lagstiftning försvåras då den påverkas av många faktorer. 

 

Bilen och staden 

Idag står slaget mellan bilens mobilitet och stadens tillgänglighet. Dessa två faktorer har visat 

sig motsätta varandra och ge upphov till, eller kräva, två helt olika miljöer. Då personbilismen 

och dess infrastruktur kräver stora ytor med hög framkomlighet så tar den plats som staden, 

eller det gröna, annars skulle kunna utnyttja. Denna mark tas ofta från stadens expansionsytor 

då det anses vara omöjligt att samordna både hög mobilitet och hög tillgänglighet på grund av 

att vägarna ackumulerar trafik till den nivå där flödet näst intill stannar av på grund av 

överbeläggning. Det betyder att om vi bygger mer vägar, då blir det lättare att ta sig fram med 

bil som transportmedel (Lundin, 2008). Då vägar med hög mobilitet, hög hastighet och hög 

framkomlighet, kräver ytor och säkerhetsavstånd samt att de medför både buller och utsläpp 

genom avgaser kan dessa inte byggas nära bebyggelse, speciellt inte där det bor många 

människor. Dessa externa effekter påverkar alla oavsett om man framför ett 
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förbränningsfordon eller om man går eller cyklar. På så sätt ger högre mobilitet för 

personbilism en sämre miljö för alla de som rör sig eller bor i närheten av sådana områden. 

Om vi istället fokuserar på stadens tillgänglighet så finns det där faktorer som motsätter hög 

mobilitet. Den relativa tätheten som staden ger upphov till kräver att vi i allt större grad blir 

påverkade av externa effekter, ett exempel på detta ses på Hornsgatan på Södermalm i 

Stockholm som har bland de högsta partikelvärdena i hela Europa (Svenska Dagbladet, 2008). 

Dessa partikelvärden beror till stor del på att Hornsgatan är förlängningen av mötet mellan 

staden och en av- och påfart till Europaväg 4 vilket gör att den utnyttjas av mycket biltrafik 

som skall in i och ut ur staden. Denna trafik beror då både på att det är glest bebyggt utanför 

det klassiska tull-snittet och att dess gleshet möjliggör eller kräver att de som bor utanför kan 

eller behöver ta bilen till jobbet i staden eller vice versa. Lösningen blir då inte att riva ner hus 

längs Hornsgatan utan att begränsa trafiken men utan effekten att det blir trafikkaos eller 

stopp i trafiken, då det kan leda till att än mer utsläpp uppkommer av bilar i tomgångskörning 

(Jacobs, 1961). Hur kan sådana begränsningar då ske?  

 

Med grund i Söderlinds avsnitt kring begreppet måttlighetsbilism så skall onödiga och 

upprepade resor med bil, som likväl kan göras med kollektiva färdmedel, begränsas. 

Måttlighetsbilismen förordar att vi endast använder bilen till de transporter och resor som inte 

kan genomföras på ett lika, eller mer, effektivt sätt. Det denna byråkratiska mening verkar för 

är då att bilen skall ses som en god sak som har tillfört många möjligheter. Bilen bör dock inte 

användas då mer effektiva färdsätt finns tillgängliga. De exempel som Söderlind ger är att 

korta och långa spontana person- och varutransporter, samt korta upprepade varutransporter 

kan ses som ett bra utnyttjande av vägnätet. Långa och framförallt upprepade resor kan till 

stor utsträckning planeras bort då dessa rörelsemönster är lättare att beräkna än de spontana. 

Det betyder också att vi skall undvika att planera för bilen i form av motorleder, externa 

köpcentrum och parkeringshus då dessa skapar just långa och upprepade resor. Men även att 

vi inte skall planera mot bilen inne i staden genom att anlägga återvändsgator, bilfria områden 

och begränsning av genomfartstrafik (Söderlind, 1998). Detta är ett sätt att behandla bilismen 

effektivt då den har en roll att fylla utan att realisera bilsamhället då detta inte är 

eftersträvansvärt. 

Mobilitet 

Rörlighet sett mot tillgänglighet 

I antologin Urbaniserad värld (2011) menar Lena Smidfelt Rosqvist att det inom planeringen 

finns en utbredd misstolkning av begreppen tillgänglighet och rörlighet. Personbilismens 

mobilitet är ett krav på rörlighet som begränsar tillgängligheten för de utan bil. Anledningen 

till att dessa två begrepp är viktiga menar hon beror på att de är två motpoler som begränsar 

varandra. Tillgängligheten avgör hur nära en målpunkt ligger och rörlighet möjliggör 

transporter mellan plats A och B. Det vill säga, tillgängligheten ger möjligheter att nå det 

önskvärda medan rörlighet är ett medel för att uppnå nyttan i tillgängligheten (Bertolini, 

Clercq, 2002). Vidare ger hon ett exempel på externa stormarknader. Dessa ökar rörligheten 

men minskar tillgängligheten. Det beror på att de allt för ofta ökar avståndet mellan individers 

start och mål samt att det kräver ett specifikt transportsätt för att nås, bilen. Det leder till att 

tillgängligheten automatiskt sjunker totalt sett, framförallt för de individer som inte har 

tillgång till bil då de nu inte kan nå målet. Allt för ofta planerar samhället för ökad rörlighet 

och det är här det visar sig vara ett systemfel då det som efterfrågas bör finnas nära för att 

kunna nås på flera olika sätt, beroende på individens transportval och färdväg (Smidfelt 

Rosqvist, 2011). 
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Tillgängligheten är viktigare än mobiliteten då det vi eftersöker är att kunna komma till en 

plats eller aktivitet, inte i första hand sättet själva transporten sker på. Tillgängligheten i en 

stad är som störst där de flesta transportsätt sammankopplas, vid noder, och där är rörligheten 

lägre än i mer funktionsanpassade områden (Söderlind, 1998). 

 

I avhandlingen Urban developement without more mobility by car (2002) skriver Luca 

Bertolini och Frank le Clercq att människor överlag inte är ute efter rörlighet, eller mobilitet, 

utan möjligheten att delta i rumsligt osammanhängande aktiviteter. Några exempel på sådana 

är att jobba, utöva en sport, handla eller lämna barnen på dagis. Författarna menar att detta 

inte är ett behov av mobilitet, utan som jag tidigare lagt fram en vilja att delta i en aktivitet 

som kräver en rumslig förflyttning och att denna förflyttning kan ske på många olika sätt. De 

tar också upp att det är viktigt hur frågan om förflyttning hanteras, då det i dagens samhällen 

ligger till grund att vi skall arbeta med hållbarhet utifrån ett socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt intresse. Detta leder då till problem på grund av att det inte finns några alternativa 

transportsystem som kan erbjuda den höga rörlighet som bilen besitter. Bertolini och le Clercq 

framlägger att detta är en högst komplex fråga då planerare och politiker hela tiden måste 

kämpa mot andra mål än hållbarheten och att det blir en fråga om prioritering i varje enskilt 

projekt. Den högsta chansen att lyckas blir då att kombinera hållbarheten med andra mål så att 

den ligger som en grund för dessa då ekonomin, ekologin och det sociala måste fungera i 

symbios med varandra. För att definiera vad hållbarhet är i frågan om transport skriver 

författarna att det bör produceras så få bilkilometer som möjligt och att dessa skall vara så 

miljövänliga som de möjligen kan vara (Bertolini & le Clercq, 2002).  

 

Missuppfattning eller starkt särintresse? 

Som vi tidigare sett så har den tekniska utvecklingen medfört att samhället inte behövt 

förändra sitt synsätt, bilar har blivit säkrare, släpper ut mindre och mindre avgaser samt blir 

allt mer resurssnåla. Trafiken ökar dock och det går inte att blunda för att bilen tar mer och 

mer plats och fortsätter skapa barriärer. Man får intrycket att transporterna ökar hur man än 

planerar eller agerar.  

 

Det efterfrågas både vetenskapligt och politiskt att kollektivtrafiken skall ta en allt större roll. 

Om vi jämför ytutnyttjandet mellan till exempel en bil och en buss så tar en halvfull buss (24 

passagerare) lika stor plats som tre halvfulla bilar (sju passagerare) (Smidfelt Rosqvist, 2011). 

Den stora skillnaden visar varför en ökad efterfrågan för kollektiva färdsätt både är befogad 

och mer effektiv. Om vi sedan jämför bilen med cyklister och gående blir skillnaderna i 

ytanvändning ännu större. Gång- och cykeltrafik är dock mycket mer begränsad i avstånd än 

bil eller busstrafik på grund av tidsvärdet. Tidsvärdet påverkar hur benägen en individ är att 

använda ett färdmedel över ett annat och vad detta kostar individen i form av tidskostnad. 

Snabba färdmedel klassas högt då mobiliteten är hög på grund av att det då tar mindre tid att 

ta sig mellan punkt A och B.  

 

Är personbilismen den ostoppbara naturkraft som experterna förutsåg på 50- och 60-talet? Det 

finns tendenser som visar att tillväxt inte behöver ge ett ökat behov av mobilitet och att 

mobilitetsbehovet endast är en effekt av det sätt vi planerat på.  

 

I Bertolini och le Clercqs avhandling (2002) lyfts frågan, finns det några bevis för att urbana 

miljöer kan växa utan en ökad mobilitet? I Amsterdam under de senaste decennierna, precis 

som i Stockholm, har det växt fram en ny urban våg som vill förtäta och diversifiera städerna. 
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Det har i Amsterdam också satsats på att bygga ut det kollektiva transportnätet, främst genom 

en pendeltågsringlinje runt staden. Bertolini och le Clercq studerade transporter som skett 

med olika färdmedel innan och efter att ringlinjen tagits i bruk. De såg en tydlig bild på att 

den beräknade tillväxten av arbetsplatser skulle öka med 39,4% mellan 1996 och 2010 inom 

ringlinjen och att den endast skulle öka med 1,8% under samma period kring 

motorvägsringen. De såg också att befolkningsökningen och jobbtillväxten ökade 10-20% 

medan bilresor endast ökat några enstaka procent. Cykelresorna visade sig också vara en 

viktig faktor då även de ökat i takt med tillväxten, det bör nämnas att gående ej räknades med. 

Slutligen så framför de i sin analys att orsakerna till denna stora förändring är att det inom 

planeringen satsats framförallt på att bygga ut infrastrukturen för cyklister men även att det 

skett stora förändringar i planeringen kring markanvändning där tätare och blandade områden 

byggts. Dessa siffror är ett av flera bevis på att det är möjligt att minska beroendet av bilen 

men det kvarstår att lösa hur vi skall komma dit. Bertolini och le Clercq försöker besvara 

frågan hur skall vi i alla städer i världen bygga upp hållbara och tillgängliga urbana miljöer. 

De menar att svaren måste sökas upp inom den lokala kontext som utgör våra stadsmiljöer 

men att det som generellt kan sägas är att vi måste finna sätt att finjustera synergin mellan 

utbudet på mobilitet, transportsystemet, och efterfrågan på mobilitet, markanvändningen. 

 

Smidfelt Rosqvist påpekar att vår uppfattning i mycket stor utsträckning handlar om policys 

och att planering bör ske från en annan utgångspunkt. Hon menar att om planeringen sker 

utifrån ett målinriktat perspektiv så kan den bättre balansera utfallet. Det krävs att det byggs 

tätare med kortare avstånd och ökad tillgänglighet samt att det finns en valmöjlighet inom 

transportsätt. Även kunskap, värderingar och attityder påverkar mycket hur individen ser på 

resandet enligt Smidfelt Rosqvist. Det handlar om att planera för att minska långa resor. 

Genom att öka tillgänglighet så kan detta uppnås till en högre grad än det görs i planeringen 

idag (Smidfelt Rosqvist, 2011).  

 

Sammanfattning av teorierna 

När vi studerar fallet Promenadstaden så ligger fokus främst på hur översiktsplanen tar upp 

synen på mobilitet, rörlighet, ur det teoretiska perspektiv som arbetet bygger på. Lundin 

påpekade att bilsamhället har haft en normerande effekt på planeringens utveckling, dessa har 

påverkat synen på mobilitet och vad som ses som möjligt och eftertraktat (Lundin, 2008). Det 

kommer även att klargöra om de teorier kring hållbar stadsutveckling, som nämnts under 

teoridelen, efterlevs då deras syn på personbilismens mobilitet skiljer sig från den i 

bilsamhället.  Kan vi se tydliga kopplingar mellan efterkrigstidens syn på bilen och den 

funktionalistiska planregimen i dagens översiktsplaner? Hur är synen på mobiliteten kring 

personbilismen, har den en uttalat stark position inom översiktlig planering? 

Fallstudie: Stockholms stads översiktsplan 2010, Promenadstaden 

Att kunna utveckla långsiktigt bortom mandatperioder 

Stockholms stad tog under 2010 fram en ny översiktsplan för kommunens markutnyttjande. 

Översiktsplanens funktion är att dela in den mark som ligger inom en kommuns gräns i 

användningsområden. Stockholms nyproducerade översiktsplan från 2010 som är benämnd 

Promenadstaden poängterar i sitt förord att den skall utgå från den struktur som ”det gamla” 

Stockholm har, det vill säga att den skall baseras på det Stockholm som växte fram innan 

bilen tog plats i staden. Översiktsplanen tar även upp att det skedde en brytning med denna 
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planering under 1930-talet, då modernismen flyttade ut bostäder och verksamheter som 

bebyggelseöar bland ett hav av motorleder.  

 

Promenadstaden fokuserar på ”[e]n stadsutveckling av den centrala staden och i tyngdpunkter 

i ytterstaden, sammankoppling av dessa med ny kollektivtrafik, mer sammanhållna 

stadsmiljöer och mer attraktiva park- och grönområden leder till en på alla sätt hållbar stad.” 

(Promenadstaden, 2010, s. 5). Översiktsplanen tar även upp en långsiktig planering är viktig 

för att säkerställa den tillväxt som staden lever av. Detta skall uppnås genom ett antal 

planeringsinriktningar där tre är av stort intresse för denna rapport. Det är inriktningarna mot 

en socialt sammanhållen och levande stad; idrott, rekreation och attraktiva grönområden; samt 

ett modernt transportsystem och hållbart resande. Dessa inriktningar är intressanta då de dels 

kan motverka varandra samt att de är väldigt viktiga för att staden blir, eller kan fortsätta vara, 

en sammanhållen och blandad stad. Inriktningarna fokuserar även indirekt på att på flera sätt 

minska biltransporter.  

 

Med en socialt sammanhållen och levande stad menar planförfattarna att de dels skall undvika 

att fortsätta utbyggnaden av glesa och stora externa handelsområden. De handelsområden som 

redan finns skall i största möjliga mån omvandlas till täta kärnor som kan understödja målet 

om en levande stad. Planen ämnar också öka tryggheten och gemensamma mötesplatser, detta 

för att öka den sociala kontakten mellan invånare i staden och även för att ge underlag till mer 

ekonomisk verksamhet. Exempel som nämns är att göra gator mer befolkade och ha levande 

bottenvåningar med blandade verksamheter under dygnets alla timmar (Promenadstaden, 

2010).  

 

Strategin idrott, rekreation och attraktiva grönområden ämnar främja att Stockholm fortsätter 

att vara en ”grön stad” med mycket parker, idrottsanläggningar och naturområden samt att 

behålla de gröna kilarna. De gröna kilarna skyddas idag av klassningar som natur- och 

kulturreservat samt som nationalstadspark. I planen redovisas dock den ofta förekommande 

uppfattningen att man i centrala delar av staden upplever sig ha närmare och större tillgång till 

högkvalitativa parker. Den stora mängd med grönyta som ofta förekommer i ytterstaden ses 

inte som användbar eller tillgänglig. I boken Den amerikanska storstadens liv och förfall 

(1961) nämner Jane Jacobs denna otillgänglighet i sitt kapitel om Parkens funktioner. Hon 

menar att det finns en felaktig uppfattning kring att parker automatiskt bidrar till attraktiva 

områden och alltid är en nytta för de boende, arbetande och besökande i stadsdelen. Parker 

har enligt henne ingen sådan effekt då det bara är väl utformade och väl besökta parker som 

uppvisar dessa fenomen. Hon nämner även att impopulära, felaktigt placerade eller felaktigt 

utformade parker är ett slöseri med plats och värdefull mark. Dessutom sprider dessa parker 

enligt Jacobs ofta otrygghet i området. 
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Stockholms bebyggelse har i stor utsträckning idag formen som en sjöstjärna som i figur 2, 

bebyggelsen kan endast expandera i de korridorer som ligger mellan de görna kilarna, de 

gröna fälten, i figur 1. Bebyggelse skall planeras utanför gränserna och för att bevara dessa 

grönområdens syfte får kilarna inte bli smalare än 500 meter (Stockholms läns landsting, 

2010). Promenadstaden eftersträvar en stad som i dess bebyggelse understödjer och 

efterfrågar en tät struktur så att personresor med bil så långt som möjligt kan undvikas 

(Promenadstaden, 2010). Promenadstaden understödjer även långa sträckor av ”stads-

vakuum” genom att begränsa utvecklingen i de gröna kilarna (Jacobs, 1961).  

 

För att konkretisera detta problem så vänder jag mig återigen till Jacobs, denna gång till 

hennes teori om gränser och deras vakuumzoner. Hon menar att genom renodling av en 

enskild funktion, i detta fall en stor grön kil/park, så bidrar det till att alla närliggande 

funktioner blir renodlade. Med denna renodling menar hon att färre användare utnyttjar 

platsen och dess värde för en ekonomisk näring minskar.  

 

Söderlind menar att en mer effektiv form på staden är en cirkel, då denna inte kräver att 

individer passerar centrum av den nämnda sjöstjärnan. Detta är speciellt viktigt då både den 

regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) och Stockholms översiktsplan 

har som intention att föra samman de yttre delarna av staden genom tvärförbindelser. Med 

andra ord så är intentionerna i både RUFS och Promenadstaden att skapa sammanhängande 

bebyggelse. 

 

Under planeringsinriktningen  ett modernt transportsystem och hållbart resande så visar 

författarna att de har stor förståelse för de svårigheter som ligger i trafikfrågan, då denna i 

mångt och mycket handlar om personbilism. De nämner de möjligheter som finns i nya 

bränslen som minskar utsläpp av emissioner och koldioxid men tar också upp de problem med 

barriärer, trängsel och buller som oavsett drivmedel skapas av personbilismen. Här tar de även 

upp att forskningen visar att om vi ökar vägkapaciteten så kommer det att generera nya resor 

Figur 1: Stockholms gröna kilar 

(Friluftsliv.nu, 2011). 

Figur 2: Stockholms bebyggelsestruktur 

(Stockholms läns landsting, 2010, s. 

134). 
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vilket jag nämnde under rubriken bilen och staden. Denna inriktning tar också upp 

kollektivtrafiken och menar att den är ”stommen i framtidens transportsystem” 

(Promenadstaden, 2010, s. 20). Framförallt ses tunnelbanan som väldigt effektiv i jämförelse 

med till exempel personbilismen. Som exempel nämns att en tunnelbanevagn kan transportera 

lika många människor per tidsenhet som 16-18 körfält på en väg. För att styrka denna syn som 

ett politiskt ställningstagande så skriver författarna till och med ”för att bilresandet ska vara 

effektivt krävs att flertalet inte väljer bil” (Promenadstaden, 2010, s. 20).  Planen nämner även 

att fokus på cykeln som transportmedel samt mångfald i gatumiljöer är något som skall 

eftersträvas då de är ”viktiga inslag i en dynamisk storstad” (Promenadstaden, 2010, s. 21). 

Denna insikt till stadens komplexitet och möjliga mångfald korrelerar på många sätt med både 

Bertolini och le Clercqs, Söderlinds och Jacobs teorier om vad som både låter staden växa, 

rent ekonomiskt, samt leva, på ett socialt plan. 

Analys 

Analysen ämnar att påvisa de aspekter i översiktsplanen, som alla var för sig visar en tydlig 

inriktning på en stad med mindre beroende av mobilitet, men i ett större sammanhang kan ses 

som motstående inriktningar som strider mot varandra. Jag ger även ett exempel genom den 

föreslagna Förbifart Stockholm på hur synen på mobilitet ännu är stark. Efter denna del ges 

ett exempel på hur planinstituten inte ger underlag för den minskade mobiliteten då de inte 

sammarbetar med varandra. Slutligen ger analysen förslag till hur förändringar kan ske för att 

kunna befästa de intentioner som finns inom översiktplaneringen och den politiska debatten så 

att de överensstämmer med vad som faktiskt byggs. 

Promenadstad eller bilstad? 

Under fallstudien av Stockholm stads översiktsplan så nämnde jag tre, för detta arbete, viktiga 

planeringsinriktningar. Inriktningarna mot en socialt sammanhållen och levande stad; idrott, 

rekreation och attraktiva grönområden; samt ett modernt transportsystem och hållbart resande. 

Dessa för med sig problem då vi ser på planen som en helhet. Tidigare nämndes problemet 

med vakuumzoner och att denna påverkar formen och stadens utsträckning. Jacobs påpekade 

att renodling av funktioner, som översiktsplanen ämnar att minska, ökar genom att bevara de 

gröna kilarnas stora omfattning och dess form. Självklart finns det alltid undantag från sådana 

teorier, Central Park på Manhattan i New York är en väldigt stor park med en renodlad 

funktion. Central Park är dock en av väldigt få parker och även den enda stora parken på 

Manhattan. Vi kan genom fler exempel påvisa denna teori då de största och mest 

koncentrerade gatorna med handel i Stockholm i regel har väldigt få, speciellt stora, parker 

invid sig. Med detta vill jag påvisa att skapandet av rumsbildningar är en viktig faktor för att 

bygga väl fungerande och levande städer. Parker och naturliga gröna områden är en 

nödvändighet i staden men dessa måste ha en utformning som passar rörelsemönstret på 

platsen och understödjer målen om hållbarhet. Att planera utifrån en regel att stora områden 

skall lämnas gröna kan kopplas till funktionalismen där en enskild funktion blir rådande över 

en blandning av funktioner och påvisar ett stigberoende inom planeringen. 

 

Detta kopplas ihop med att Jacobs visar att rumsvakuum är problem för tryggheten. Om gatan 

skall ha en god potential för näringsidkande så behöver den en viss genomströmning. Hon 

poängterar att tryggheten är kopplad till genomströmning och att denna bör ske över dygnets 

alla timmar. Detta är även ett uttalat mål i översiktsplanen. 

 

Angående formen på staden så påverkas även den av de gröna kilarnas starka skydd. 

Framförallt kollektivtrafiken som är viktig för att bygga en funktionsblandad stad. Då formen 
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som tidigare nämndes är lik en sjöstjärna så försvårar det för att bygga ett kollektivt system 

som är effektivt även utanför den centrala kärnan. De gröna kilarna utgör en försvårarande 

faktor på grund av de hårda regler som existerar kring utveckling inom dessa.  För att 

effektivisera tvärförbindelser och få ett tillräckligt ekonomiskt underlag bör dessa förbindelser 

vara tillgängliga för många. Att inte bygga längs den korridor som bildas av förbindelsen är 

ett slöseri med tillgång på kollektiva färdmedel samt attraktiv mark. Detta visar Bertolini och 

le Clercq i sin avhandling då den största koncentrationen av bebyggelse ligger kring de 

stationer som ringlinjen har. En sammanhängande bebyggelse längs med dessa huvudleder av 

kollektiv transport är även viktiga för känslan av trygghet. 

 

Om vi ser på varje planeringsinriktning för sig så kan vi i översiktsplanen utläsa en stor insikt 

kring problemen att staden är en komplex värld som innehåller många viljor, utryck och 

trender. Då vi däremot sätter de olika inriktningarna mot varandra så kommer ingen tydlig 

prioritering om vilken faktor som är viktigast för att bidra till en mer hållbar stad. En av 

orsakerna till detta kan visas genom att författarna skriver: ”Stockholms översiktsplan ska 

fungera som en utgångspunkt för en fortsatt dialog med stockholmarna och alla de som 

arbetar med stadens utveckling” (Promenadstaden, 2010, s. 5). Det betyder att prioriteringar 

görs först på en detaljplanenivå vilket kan leda till att de långsiktiga målen är svåra att uppnå 

då de behandlas på en för begränsad nivå. Frågan blir då om Promenadstaden, och det 

planinstitut som översiktsplaner utgör, verkligen ger underlag för det gående och cyklande 

människor som eftersträvas idag. Kan vi se några tydliga tendenser som visar att det skett ett 

skifte inom planeringen? 

 

Förbifart Stockholm 

Ett exempel för att visa på denna svårighet med frågan kring mobilitet kan jag nämna ett 

projekt med en motorvägstunnel genom Stockholm, idén till denna sträcker sig decennier 

tillbaka. Det har beslutats att bygga Förbifart Stockholm inom Stockholm stads kommungräns 

som en förlängning av Europaväg 4. Projektet leds av Trafikverket då det är en statlig väg. 

Beslutet att bygga förbifarten i dess nuvarande form har lett till att kostnaden för projektet 

uppgår till 27,6 miljarder kronor i 2009 års penningvärde (Trafikverket, 2011). Utifrån vad 

jag tidigare nämnt så är det intressant att vi i översiktsplanen kan finna denna mening 

(Promenadstaden, 2010, s. 20): 

 

”Det är nödvändigt att nå en balans mellan angelägna nyinvesteringar i 

väginfrastruktur och en effektiv användning av det befintliga transportsystemet. 

Bilen har en naturlig och oersättlig funktion i flera sammanhang, men för att 

bilresandet ska vara effektivt krävs att flertalet inte väljer bil. Ett problem är att 

en väl motiverad ökning av vägkapaciteten, enligt forskningen, bidrar till nya 

bilresor som tidigare gjordes med andra färdmedel eller inte gjordes alls.” 

 

Detta citat påvisar att intentionen för att skapa täta, diversifierade och icke bilberoende städer 

med hög tillgänglighet finns och att denna är väl uttalad. Detta kan kopplas till vad jag 

tidigare framlagt kring måttlighetsbilism, att satsa på kollektiva färdsätt och ökning av 

vägkapaciteten i stort leder till ökat utnyttjande. Byggandet av förbifarten och citatet ovan är 

till viss del direkt motstående och det väcker frågan, hur skall en kommun kunna planera 

långsiktigt om staten, som central aktör och kommunen inte delar åsikter? Hur kan planerare 

påverka att det inte fortsätts att bygga på de system som inte visat sig vara så effektiva eller 

välfungerande. Det visar också på det stigberoende och de regler som utfärdades under 60-

talet har verkat förhärskande på planeringen. Med stöd i översiktsplanens intentioner, 
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Figur 3: Samband mellan tillgänglighet 

och mobilitet sett ur färdmedelsval 

(Sirland, 2011). 

forskningen kring vägbyggande och det faktum att förbifarten inte är speciellt intressant för 

kollektiva färdmedel på grund av dess sträckning så borde förbifarten inte byggas i dess 

nuvarande form. 

Vägen framåt 

Det vi kan se är att i stora delar så överensstämmer översiktsplanen med min utgångspunkt att 

det skett en förändring inom planeringen, att bygga en multifunktionell stad som inte är 

beroende av mobiliteten som personbilismen kräver. Planinstituten har goda intentioner men 

är inte optimalt utformade för att nå de mål som sätts idag då stadsplaneringen allt mer går 

tillbaka till det ursprung och rörelsemönster som råder i den klassiska staden. Denna riktning 

stöds av de teorier kring minskad mobilitet som framlagts tidigare. Det instrument som 

utformades för att bygga modernistiska och funktionalistiska städer ligger idag till grund för 

att planera mer komplexa och föränderliga städer. Inom funktionalismen bestämdes redan i 

planen för översebar framtid vilken funktion som skulle råda i de byggnader som ritades in i 

detaljplanen. Det i kombination med att ”översiktsplanen är vägledande och inte är juridiskt 

bindande för efterföljande planering” (Promenadstaden, 2010, s. 2), försvårar en långsiktig 

planering som inte byter riktning efter varje mandatperiods slut. Jag menar att ett av de största 

problemen med att vi inte kan motverka personbilismens krav på mobilitet beror på att 

planeringen inte kan samordnas över flera aktörer. Alla aktörer har en egen agenda trots det 

kommunala planmonopolet. Vi bör därför införa planinstrument som är mer hållbara över tid 

och dess funktion skall kopplas till de mål för hållbarhet som satts upp av en bred majoritet i 

Sveriges riksdag dels genom de nationella miljökvalitetsmålen. Ett av målen syftar på god 

bebyggd miljö och en av insatserna för att nå målet är följande (Regeringskansliet, 2010): 

 

”En samhällsplanering på lokal nivå behöver vara sektorsövergripande och 

samverka med den regionala och nationella nivån.” 

 

Översiktsplanens svaga juridiska roll, som bärare av översiktlig planering och avsaknaden av 

ett regionalt institut som också saknar en juridisk styrka leder till att mycket av planeringen 

sker på detaljnivå. Orsaken till detta är att detaljplanen är juridiskt bindande och delar in 

markytnyttjandet. Vi måste då ställa frågan om planering på detaljnivå kan ge oss den 

långsiktighet och stabilitet som planeringen kräver.  

 

Utifrån långsiktighet bör vi även omarbeta det sätt som vi ser stadens utveckling på, då kan vi 

bygga bort missuppfattningar kring mobilitet och 

tillgänglighet. Jag menar att vi skulle kunna se 

transportsystemet som en form av hierarki, likt 

avfallshierarkin, där tillgänglighet är högst 

eftertraktat och mobilitet minst, i de fall den dikterar 

stadsplaneringen. Att arbeta utifrån en sådan modell 

skulle kunna leda till att vi sökte fram det sätt som 

gav mest tillgänglighet utifrån användarens 

perspektiv. Figuren intill visar en sådan modell som 

jag själv framställt. Det är viktigt att förstå att 

tillgänglighet kortar ner avstånd och mobilitet 

möjliggör längre avstånd. Det vill säga, om ett 

behov finns för att färdas ett långt avstånd och/eller 

har behov av en hög mobilitet så kan personbilen 

vara ett bra val av färdmedel. Om planeringen 

fokuserar på att gående, cyklande och till viss del 
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kortare kollektiva resor skall prioriteras att få en ökad andel så kommer effekten av detta att 

bli att mobiliteten överlag minskas. Vi får dock inte försöka bygga bort all biltrafik då den 

gynnar de som är i behov av att kunna röra sig mellan punkt A och B på ett icke kollektivt sätt 

med högre hastighet. Det är en del i den strategi som en stad, eller kommun, bör applicera för 

att minska och motverka barriärer, miljöpåverkan och utglesning av staden och minska 

behovet av mobilitet. 

 

Än viktigare är att stärka de juridiskt svaga översikts- och regionplanerna så att dessa 

verkligen står för en långsiktighet och stabilitet över flera mandatperioder och att dessa inte 

allt för mycket kan frångås utan medborgarpåverkan. Anledningen till att det är viktigt för 

mobilitetens utveckling är att det är svårt att få en översiktlig och långsiktig bild av alla 

processer som påverkar mobiliteten. Detta skulle kunna göras genom att översiktsplanen lade 

en grund för hur den framtida utvecklingen skulle expandera, markmässigt och vilka 

planmönster dessa skulle ha. Detta kan liknas med de stadsplaner som lades innan 1931 års 

byggnadsstadga. Planmönstret borde innefatta de områden som staden kan och bör expandera 

i, förutsatt att detta leder till en sammanhängande stad. Inom dessa expansionsområden bör 

det ligga ett huvudvägnät så att barriärer, genom till exempel motorleder, kan undvikas på en 

översiktlig nivå. Mönstret bör även begränsa den gröna markens befintlighet och planeringen 

bör fokusera på att skapa goda gröna miljöer sett ur ett stads- eller stadsdelsperspektiv så att 

värdefulla parkmiljöer kan både skapas och besparas från exploatering. Detta är självklart en 

ytterst översiktlig bild av hur en stadsplan eller ny översiktsplan skulle kunna utformas men 

den baserar sig på den eftersträvade funktionsblandade staden. Inom detaljplaneringen av 

dessa exploateringsområden kommer det fortfarande att finnas behov av att på detaljnivå föra 

en diskussion om vad som är bra för platsen. Det är denna skillnad mellan översiktlig och 

detaljerad planering som bör förstärkas. Förstärkningen är viktig om vi vill undkomma de 

likriktningar som till stor del präglat planeringen sedan funktionalismens intåg i Sverige, vi 

bör kunna producera attraktiva miljöer med hög grad av spridning inom arkitektur, stadsliv 

och gröna miljöer. 

 

Jag vill slutligen påvisa att stigberoendet efter funktionalistisk planering ännu är starkt då 

många av de ”sanningar” som myntats fortfarande lever kvar och är starka. Den främsta av 

dessa är missuppfattningen om att vi behöver expandera bilismen för att öka tillväxten. Jag 

menar att detta är fel och att detta beroende har vuxit fram på grund av de politiska, 

planeringstekniska och ekonomiska beslut som tagits under den expansiva period då 

bilinnehavet växte lavinartat. Om planerare och politiker hade kunnat arbeta med dessa frågor 

på ett mer kritiskt sätt, skulle dessa glesa stadsstrukturer som vi har idag troligen inte ha den 

omfattande storlek som de nu har. De städer vi planerar idag skall så långt det går fungera om 

hundratals år och denna långsiktighet är viktig att utgå ifrån. Stadens delar bör ha möjligheter 

till att funktionsmässigt omvandla sig över tid då det är viktig för att dess invånare skall 

kunna använda den effektivt och utnyttja stadens tillgänglighet. 

Slutsats 

I arbetes syfte ställdes frågan hur synen på personbilismens mobilitet påverkar stadens 

utveckling. Det är tydligt att Stockholms stads översiktsplan siktar på att frångå den bild av en 

bilberoende stad som byggdes upp under efterkrigstidens Sverige. Det framkommer även att 

det finns stora svårigheter i att bilda sig en tydlig uppfattning om på vilka sätt detta skall 

uppnås. Kollektivtrafiken skall få en allt starkare roll och tillgängligheten skall öka. Men en 

långsiktig lösning för bilismen finns dock inte, på samma sätt som under bilsamhällets dagar 

så sker planeringen kring denna fråga på ett godtyckligt sätt utan ett tydligt mål för framtiden.  
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Personbilismen och dess mobilitets roll i samhället är på så sätt stark även i dagens samhälle 

om än försvagad inom den planinstitutionella sfären. 
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