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Förord 
 
Avdelningen för Urbana och Regionala Studier på KTH har på uppdrag av 
Trafikverket utarbetat en kunskapsöversikt som beskriver och tydliggör sambanden 
mellan stadsstruktur och trafikrelaterad klimatpåverkan. Det är därvid trafikens 
energianvändning, främst biltrafikarbetet som behandlas. 
 
Ämnet kräver en sammanföring av kunskap och kompetens från såväl urban som 
regional planering, bebyggelseutformning och utformning av trafiksystem samt 
kunskap om användningen av urbana miljöer och trafiksystem. Kunskapsöversikten 
ska kunna bidra till djupare förståelse och samsyn mellan planerare och beslutsfattare 
inom såväl transportsektorn som inom samhällsplanering på lokal och regional nivå. 
Resultatet kan givetvis även få spridning inom forsknings- och utbildningsmiljöer vid 
relevanta lärosäten i Sverige och övriga Skandinavien och på så sätt öka kompetensen 
hos unga planerare/samhällsbyggare. Sammantaget bör kunskapsöversikten kunna 
bidra till minskad divergens inom faktisk stadsutveckling och ett tydligare agerande 
för korrigering av städer som ett led i arbetet för att nå mål om energianvändning, 
CO2-utsläpp och hållbar utveckling.  
 
Uppdraget har varit begränsat till ca tre månader vilket inneburit en kraftig sovring i 
den stora mängden litteratur internationellt inom ämnesområdet. Ambitionen har 
också varit att komprimera aktuell kunskap och dokumenterad erfarenhet till en 
relativt kortfattad översikt som ska kunna läsas och förstås av många. 
 
En bakgrund till KTH:s insats är tidigare involvering i det Trafikverksledda projektet 
Den Goda Staden. KTH har en omfattande forskning och undervisning kopplat till 
stadsutformning och trafik/transportfrågor. 
 
Arbetet har utförts av fil.dr. Patrik Tornberg samt tekn.dr. och adjungerad professor 
Inga-Maj Eriksson, båda vid avdelningen för Urbana och Regionala Studier, inom 
institutionen för Samhällsplanering och miljö. Magnus Gustavsson har assisterat i 
delar av projektets genomförande. En referensgrupp som stött arbetet har bestått av 
företrädare för institutionerna för Arkitektur respektive Transportvetenskap samt från 
avdelning för miljöstrategiska studier vid institutionen för Samhällsplanering och 
Miljö, KTH.  
 
Stockholm den 14 mars 2012 
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Abstract 
 
There is considerable interest, both in Sweden and at the EU level, in what urban and 
spatial planning can contribute with to reduce the need for motorized transports in 
cities. This report provides an overview of Swedish and international research on the 
relationship between urban structures and transport-related impacts on climate 
change, with the aim to contribute to a better understanding of these relationships. 
The report highlights what recent research findings and other sources of knowledge 
say about the importance of urban density, mixed functions, regional structure and the 
scope and design of transport infrastructure, for the transportation patterns of society, 
with a particular focus on passenger transport. 
 
Although parts of the existing literature may be interpreted in different ways, some 
general conclusions may be suggested. Essential to reducing the need for motorized 
transport in cities is that accessibility to various functions and destinations in the city 
is better (shorter/faster/perceived as easier) by walking, cycling and public transport 
than by car. This commonly requires a sufficiently large population and a built 
environment that is suitable from a public transport point of view. Such areas are 
usually associated with relatively dense and functionally mixed environment, supplied 
with public transport. However, a high level of non-motorized accessibility does not 
follow automatically from density, since actual travel behaviour depends on a wide 
variety of factors. Consequently, the impacts on travel patterns of various changes in 
physical structures will be highly dependent on the local and regional context, 
including transport policy decisions, socioeconomic factors, etc. An assessment of 
proposed measures for physical changes in a particular city requires an in depth 
understanding of how the transport system functions and its vulnerability, capacity 
problems, etc, as well as how existing and new built environments can contribute to 
conditions for walking, cycling and public transport, in each particular context. 
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Sammanfattning 
Såväl från EU som i Sverige har det konstaterats att det inte räcker med teknik-
utveckling inom transportområdet för att nå de av samhället uppställda målen om 
reduktion av energianvändning och koldioxidutsläpp. Intresset har ökat för vad 
samhällsplanering och stadsplanering kan bidra med för att minska behoven av 
motoriserade transporter. Denna rapport ger en översikt över den svenska och 
internationella forskning som berör sambanden mellan stadsstrukturer och 
transportrelaterad klimatpåverkan i syfte att bidra till en ökad förståelse för dessa 
samband.  
 
Rapporten belyser vad aktuella forskningsresultat och annan dokumenterad kunskap 
säger om hur man kan förstå betydelsen av städers täthet och funktionsblandning samt 
den regionala strukturen och transportinfrastrukturens omfattning och utformning för 
samhällets transportmönster, med särskilt fokus på persontransporter. 
 
Avgörande för att minska behoven av motoriserade transporter inom städer är att 
tillgängligheten till stadens olika funktioner (målpunkter) är bättre (kortare/snabbare/ 
upplevs som lättare) med gång-, cykel- och kollektivtrafik än med bil. Detta 
förutsätter tillräckligt befolkningsunderlag och en struktur (form) hos bebyggelsen 
som är lämplig från kollektivtrafiksynpunkt. Dessa egenskaper hos stadsstrukturen är 
oftast förknippade med en relativt tät och tättbefolkad stad med funktionsblandning 
och god kollektivtrafik. Men den eftersträvade höga tillgängligheten till staden 
funktioner uppstår inte automatiskt genom att bygga högt och tätt då de faktiska 
resmönstren är beroende av en mängd faktorer vilket gör den lokala och regionala 
kontexten avgörande för vilka konsekvenser olika förändringar i fysiska strukturer får. 
Förutom strukturerna och funktionerna i sig är valet av strategi i stadens styrning av 
stadsbyggandet i sin helhet och tillståndsgivning för verksamheter, framförhållning 
samt användning av styrmedel för efterfrågan av transporter centrala för vilken 
utveckling som kan förväntas. 
 
För att bedöma lämpliga förändringar i en viss stad behövs både ett lokalt och ett 
regionalt perspektiv. Det behövs en förståelse för hur transportsystemet fungerar och 
dess sårbarhet, kapacitetsproblem, etc, liksom hur befintliga och nya bebyggelse-
miljöer kan bidra till förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik.  
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1 Introduktion 
 
När EU-kommissionen formulerade sin ”färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde” mot ”ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” i 
sin vitbok på transportområdet 2011 (EU-kommissionen 2011), var målet om en 
omfattande minskning av växthusgasutsläppen en central punkt i programmet. Enligt 
kommissionen behöver utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn fram till år 
2050 minska med 70% jämfört med nivåerna för 2008. Mot denna bakgrund innebär 
det en fundamental utmaning att då samtidigt klargöra att ”Minskad rörlighet är inget 
alternativ.” (s 6). Teknikutveckling på transportområdet och effektiviseringar av 
transportsystemet kan bidra till en väg mot att möta denna utmaning, men utan att se 
transportsystemet som en integrerad del i samhällets rumsliga strukturer kommer 
vägen framåt sannolikt bli problematisk.  
 
En växande insikt hos politiker och planerare om att utsläppen av växthusgaser från 
transportsektorn behöver hanteras i vidare sammanhang än inom en snävt avgränsad 
transportplanering har aktualiserat frågan om hur utvecklingen av samhällets trans-
portsystem och bebyggelsestrukturer bäst hanteras långsiktigt. Behovet av stärkt 
samordning mellan transportplaneringen och stadsplaneringen har därför uppmärk-
sammats i en mängd policy- och planeringssammanhang under senare år.  
 
Mot denna bakgrund är det relevant att ställa sig frågan hur sambanden mellan stads-
strukturer och transportrelaterad klimatpåverkan egentligen ser ut. Denna rapport är 
ett bidrag till en diskussion kring denna fråga. I kommande avsnitt tas olika aspekter 
av sambanden mellan stadsstrukturer och transportsystem, så som de diskuteras i den 
vetenskapliga litteraturen på området upp till diskussion, i syfte att bidra till en ökad 
förståelse för dessa samband. 
 
Kapitel 1 ger en bakgrund till hur utsläppen och transporterna i Sverige ser ut, samt 
ramar in studien med syfte, frågeställningar och avgränsningar. Kapitel 2 omfattar en 
genomgång av forskningslitteratur kring ett antal aspekter av kopplingen mellan 
stadsstruktur och transporter. Kapitlet utgör rapportens huvuddel. I kapitel 3 avslutas 
genomgången med en summering och diskussion kring resultaten av 
litteraturöversikten. 
 

1.1 Utsläpp och transporter i Sverige  
Transporter står för en växande andel av Sveriges och Europas utsläpp av växthusga-
ser. I Sverige kommer 39% (2010) av landets totala utsläpp av växthusgaser från 
transporter (Trafikverket 2012a). I en internationell jämförelse är detta relativt högt. 
Variationer mellan länder är stora, men motsvarande andel på EU-nivå var 2010 ca en 
fjärdedel (26% 2010) (Trafikverket 2012a). Över tid har utsläppen från transporter 
dessutom ökat i både absoluta och relativa tal, både i Sverige och, i ännu snabbare 
takt, inom EU som helhet. Merparten av dessa utsläpp kan tillskrivas vägtransport-
sektorn. I Sverige står vägtransporterna för 64% (2007) av transportsektorns totala 
utsläpp medan järnvägstransporterna står för 0,2%. Motsvarande siffror för EU är 
73% respektive 0,7% (EU-kommissionen 2010).   
 



 10 

I Sverige, liksom i många andra länder, har det totala transportarbetet på land vuxit 
stadigt under hela efterkrigstiden. Uppdelat på väg- resp bantrafik, dock, är det tydligt 
att i princip hela denna ökning har skett på vägarna. Det totala antalet personkilometer 
på järnväg (inkl tunnelbana och spårväg) har ungefär fördubblats under efterkrigsti-
den, en ökning som i huvudsak har skett sedan mitten av 1990-talet. Under samma tid 
har motsvarande volym personkilometer på vägsidan tiodubblats, se figur 1.  
 

 
Figur 1. Vägtrafiken står för den stora merparten av persontransportarbetets ökning sedan mitten av 
1900-talet. Källa: Trafikanalys. 
 
Som framgår av figur 2 kan i princip hela denna ökning tillskrivas personbilstrafiken, 
vars omfattning på transportarbetet stigit med ca 1300% sedan 1950, medan motsva-
rande ökning för busstransporter var knappt 200%. Under de senaste 20 åren har den 
dramatiska ökningen av personbilstransporterna mattats av, men fortsätter alltjämt. 
Mellan 1990 och 2010 ökade personbilstransporterna med 15%. Värt att notera är att 
busstransporterna, mätt i personkilometer, under samma tidsperiod minskade med ca 
11%. 

Persontransportarbete i Sverige (landtransporter)
(Källa: Trafikanalys)
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Figur 2. I princip hela ökningen av persontransportarbetet på väg sedan mitten av 1900-talet har skett 
med personbil. Källa: Trafikanalys. 
 
På godssidan är vägtrafikens andel av den långsiktiga ökningen av transportarbetet 
inte lika förhärskande, men det är fortfarande en påtaglig dominans från vägtrafiken, 
som framgår av figur 3, där det också tydligt framgår hur vägtransporterna har en 
långsiktig utveckling av växande marknadsandelar under efterkrigstiden.  
 

 
Figur 3. Vägtrafiken dominerar den långsiktiga ökningen av godstransportarbetet, om än inte lika 
påtagligt som inom persontransportarbetet. Källa: Trafikanalys. 
 
Järnvägens relativt större betydelse för godstransporterna i jämförelse med person-
transporterna är ett internationellt mönster. Enligt EU-kommissionen (2010) står 
personbilen för ca 10 gånger större transportarbete än järnvägstrafiken för person-
transporterna i Sverige och EU, men för godstransporterna representerar 

Persontransportarbete i Sverige (vägtrafik exkl MC)
(Källa: Trafikanalys)
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vägtransporterna endast ca dubbelt så mycket som järnvägen i Sverige och ungefär 
fyra gånger så mycket i EU. I USA har järnvägen en ytterst begränsad betydelse för 
persontransporterna där personbilen står för nästan 200 gånger fler personkm än 
järnvägstrafiken, medan järnvägen står för en större andel av godstransportarbetet än 
vägtransporterna (EU-kommissionen 2010).  
 
Sammanfattningsvis framträder en bild av det svenska transportsystemet som i hög 
grad, och alltjämt växande utsträckning, dominerat av vägtransporter. Följaktligen 
domineras energianvändningen i den svenska transportsektorn av fossila bränslen. 
Bensin och diesel står för ca 88% av den totala energianvändning för inrikes trans-
porter i Sverige 2010 (Energimyndigheten 2011). Dessutom sker merparten av 
persontransportarbetet inom snarare än mellan städer och regioner1. Den överväl-
digande merparten av alla resor görs med andra ord lokalt eller regionalt, och förut-
sättningarna att begränsa bilanvändandet i stadsområden framstår därför som en 
central fråga för framtida stads- och trafikplanering.  
 

1.2 Syfte med denna rapport 
Insikten om de långsiktiga konsekvenserna av personbilstrafikens dominans i det 
svenska transportsystemet har fört diskussioner om förhållandet mellan utvecklingen 
av städer och transportsystem i såväl Sverige som internationellt upp på agendan hos 
politiker och planerare2. Boverket skriver t ex att 

”Dagens bebyggelsestruktur förutsätter och gynnar användande av bil i 
stor utsträckning. Andra färdmedel som gång, cykel och i viss mån 
kollektivtrafik missgynnas, färdmedel som är beroende av korta avstånd 
och hög befolkningstäthet.” (Boverket 2010, s 19). 

 
En vanlig utgångspunkt i debatten är de problem som uppstår till följd av städers 
utglesning. Städer som breder ut sig riskerar att ge upphov till ett än mer växande 
bilberoende med omfattande konsekvenser för samhällets klimatpåverkan. Huruvida 
det svenska stadssystemet är på väg att utvecklas mot vidare utglesning eller mer 
kompakt förtätning råder det delade meningar om3, men diskussioner som dessa 
aktualiserar frågan som rör sambanden mellan stadsstruktur och transportsystem. Idag 
finns det sålunda en stor uppmärksamhet på de potentiella möjligheterna att påverka 
transportsystemet i en klimatvänlig riktning ur ett bredare stads- och samhällsplane-
ringssammanhang än traditionell trafikplanering.  
 
Syftet med denna rapport är att bidra till en ökad förståelse för sambanden mellan 
stadsstruktur och transportrelaterad klimatpåverkan genom att ge en översikt över 
den svenska och internationella forskning som berör denna fråga, med särskilt fokus 
på en svensk och nordisk kontext. Mot bakgrund av ovanstående inledning kommer 

                                                 
1 Enligt resvaneundersökningen från 2005-2006 görs ungefär 13,4 miljoner resor en vanlig dag i 
Sverige. Av dessa är ca 200000 längre än 100 km, dvs långväga (SIKA 2007). 
2 Exempel på sådana sammanhang är policydokument som EUs vitbok, det nationella miljömålsarbetet, 
olika uttryck för behovet av en nationell stadspolitik och regeringspropositioner; myndighetsdokument 
från Trafikverket, Boverket och naturvårdsverket; olika exempel på myndighetsinitierad forskning; 
samt kommunala planeringsdokument och handledningar. 
3 T ex menar Boverket (2010) att de svenska tätorterna under det senaste halvseklet har vuxit snabbare 
ytmässigt än befolkningsmässigt, medan Vilhelmsson (2005) presenterar siffror som tyder på 
motsatsen, åtminstone sedan 1980-talet och framåt.  
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särskild uppmärksamhet att riktas mot förhållandet mellan olika aspekter på städers 
rumsliga strukturer och bilanvändning, då personbilsresandet står för en så stor del av 
klimatgasutsläppen inom transportsektorn4. Det innebär att även om godstransporter 
har en viktig roll i samhällets totala transportarbete är uppmärksamheten primärt 
riktad mot persontransporter i denna rapport5. Med utgångspunkt i detta syfte kommer 
litteraturgenomgången vägledas av följande övergripande frågeställning: 
 

� Hur ska man förstå betydelsen av olika aspekter av stadsstrukturer för 
transporternas klimatpåverkan? 

 
Rapporten riktar sig primärt till professionella planerare inom Trafikverket och andra 
myndigheter och organisationer som arbetar med transport- och stadsutvecklings-
frågor, men även till forskare, lärare och studenter vid universitet och högskolor.  
 

1.3 Avgränsningar  
Orsakerna till utsläpp av klimatpåverkande gaser kan beskrivas på en mängd olika 
sätt, varav samhällets fysiska strukturer är en men långt ifrån den enda parametern. 
Fokus för denna litteraturgenomgång ligger på de fysiska strukturernas betydelse för 
transportsystemets klimatpåverkan. Det innebär en avgränsning när det gäller vad som 
påverkar transportarbetets omfattning och fördelning över trafikslag. Dodman (2009) 
konstaterar t ex att 20% av världens befolkning står för nästan hälften av de globala 
utsläppen av växthusgaser medan 80% står för den resterande dryga hälften. Därför 
menar Dodman (2009) att utsläppens huvudorsak ligger i socioekonomiska livs-
stilsorienterade faktorer snarare än städers fysiska strukturer, och exemplifierar med 
att länder som USA och Australien per capita släpper ut 40-50 gånger större mängder 
växthusgaser än t ex Bangladesh och Burkina Faso.  
 
Andra exempel på frågor som diskuteras med hög relevans för kunskapen om kopp-
lingen mellan transportsystemet och klimatpåverkan, men som inte behandlas här är, 
drivmedel (se t ex Schipper 2011), fordonsteknologi (t ex Åkerman 2011), ekono-
miska styrmedel (t ex Börjesson m fl 2011), attityder (t ex Eriksson 2008) och vanor 
(t ex Henriksson 2008). Körkortsinnehav och tillgång till bil är en annan faktor som 
har ett förklaringsvärde för vår förståelse av transportmönster i samhället (Vilhelmson 
2005) – ett exempel som också kan knytas till städers rumsliga strukturer. Naess 
(2012) pekar t ex på studier som visar på ett samband mellan stadens fysiska struktur 
och bilinnehav då en flytt från innerstad till förort kan ge upphov till en inducerad 
efterfrågan, där människor upplever att de behöver en bil (eller en andra bil) i den nya 
stadsdelen. Men utifrån syftet med denna litteraturöversikt berörs endast frågor som 
dessa indirekt i den mån de bidrar till en ökad förståelse för sambandet mellan stadens 
fysiska strukturer och transporter.  
 
En annan aspekt i anslutning till temat för denna litteraturgenomgång som inte tas upp 
till diskussion här är de planeringsprocesser som påverkar samhällets bebyggelse-
strukturer och som därmed har stor betydelse för möjligheterna att i praktiken 
                                                 
4 För en bredare översikt över miljömässiga, ekonomiska och sociala problem förknippade med ett stort 
bilberoende, se t ex Schiller m fl (2010). 
5 För en diskussion kring godstransporter i stadsplaneringen, se t ex Hagson (2010) – en rapport ur det 
pågående VINNOVA-finansierade forskningsprojektet ”Sustainable Urban Transport (SUT) - Hållbara 
transporter i citymiljö”.  
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begränsa transportsystemets klimatpåverkan. Denna fråga upptar en stor del av 
planeringsforskningen (se t ex Campbell 2006, Hrelja 2011, Tornberg 2011) och 
skulle med fördel kunna vara föremål för en egen litteraturöversikt.  
 

1.4 Om utsläppsstatistiken och olika studiers generaliserbarhet 
Sambandet mellan samhällets rumsliga strukturer och transporternas klimatpåverkan 
går via transporternas energianvändning. De rumsliga strukturerna ger upphov till 
transporter som i sin tur kräver energi vars produktion och konsumtion i sin tur ger 
upphov till utsläpp av växthusgaser.  
 
Trots den omfattande forskningen på detta område finns det relativt lite statistik över 
städers transportrelaterade klimatpåverkan (Dodman 2009). Beräkningar av utsläpp av 
växthusgaser görs ofta på nationell nivå som underlag för de rapporter som varje land 
årligen levererar till FN. FN:s internationella klimatpanel definierar växthusgaser i 
korthet som sådana gaser som bidrar till växthuseffekten (IPCC 2007). Till dessa hör 
både naturliga och av människan skapade. De nationella inventeringarna av växthus-
gasutsläpp omfattar dock enbart de som människan har gett upphov till, och för att 
göra beräkningarna av dessa så konsekventa och internationellt jämförbara som 
möjligt har IPCC utformat riktlinjer för hur dessa mätningar och beräknar bör göras 
(IPCC 2006). De metoder som i regel används för att beräkna och mäta länders 
utsläpp av CO2 från transportsektorn baseras på förbrukningen av olika typer av 
bränsle inom respektive land (Naturvårdsverket 2012). Det innebär att mycket av den 
tillgängliga utsläppsstatistiken baseras på just de volymer av olika former av bränsle 
som konsumeras av hushåll, organisationer och företag i Sverige.  
 
En annan aspekt att ha i åtanke vid bedömningen av transporternas klimatpåverkan är 
frågan om hur statistiken avspeglar utsläppens geografiska lokalisering. Enligt IPCC’s 
rekommendationer för hur länder rapporterar in utsläppsdata till FN räknas inte ener-
giåtgången och utsläppen från produktionen av denna när det gäller eldrivna transpor-
ter in i kategorin transporter (Naturvårdsverket 2012). Därför är statistiken knapphän-
dig på detta område och uppskattningar om järnvägens klimatpåverkan osäker. 
Utsläpp från bensin- och dieseldrivna bilar, t ex knyts direkt till bilens förbränning av 
bränsle. Men eldrivna fordon, inklusive den stora merparten av all spårbunden trafik i 
Sverige, ger inte upphov till några utsläpp alls i samband med att fordonen framförs. 
Utsläppen från elproduktionen lokaliseras istället till de platser där elen produceras. 
Merparten av den el som driver svensk järnvägstrafik kommer från vattenkraft, vilket 
medför en mycket begränsad, eller t o m försumbar, klimatpåverkan. I den mån elen 
kommer från kolkraftverk eller andra utsläppsgenererande källor hänförs utsläppen till 
dessa i den officiella statistiken och belastar inte de transporter som sedan drivs av 
elen. De siffror som visar järnvägstrafikens utsläpp av klimatpåverkande gaser 
omfattar därför i huvudsak den dieseldrivna tågtrafiken (Naturvårdsverket 2012).  
 
Mot denna bakgrund är mycket av den utsläppsdata som finns tillgänglig framtagen 
på nationell nivå. För lokala och regionala siffror behöver nationella data antingen 
brytas ned enligt någon princip, eller tas fram av regionala/lokala aktörer i respektive 
område. Statistiken över utsläpp på stadsnivå är behäftad med stora osäkerheter som 
konsekvens av behovet av bedömningar kring geografiska avgränsningar, vilka 
sektorer som skall beaktas, och vilka metoder som används för att beräkna utsläppen 
(Bader & Bleischwitz 2009). Därför är det inte oproblematiskt att göra jämförelser 
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mellan städer. Det finns emellertid ett flertal exempel på studier som omfattar 
ambitiösa försök att jämföra utsläpp mellan städer, i synnerhet storstadsregioner (t ex 
Newman & Kenworthy 1989, Dodman 2009, och Ewing & Cervero 2010).  
 
Även om det finns studier som försöker hitta generella gränsvärden och brytpunkter i 
t ex stadsstorlek (Banister 2006), befolkningstäthet, avstånd från centrum (Mossfelt & 
Reneland 2005), osv för när transportmönstren ändrar karaktär, finns det anledning att 
behandla forskningsresultatens generaliserbarhet varsamt. De metodologiska svårig-
heterna som är förknippade med jämförelser av städer – i synnerhet i olika länder – 
både med avseende på utsläppsnivåer (Bader & Bleischwitz 2009) och stadsstrukturer 
(Mees 2009), bör has i åtanke när dessa ska omsättas i planeringens praktik.  
 
Det bör noteras att skillnaden mellan nationella kontexter kan ha betydelse för rele-
vansen i vissa typer av slutsatser (Milakis m fl 2008). Cervero (1996) visar t ex i en 
studie av amerikanska städer att tillgång till affärer inom 300 fot, dvs ca 100 meter, 
från bostaden ökar sannolikheten för att resor till arbetet sker med kollektivtrafik , 
cykel och gång, men om affären är mellan 300 fot och en mile (ca 1,6 km) ökar 
sannolikheten för bilpendling eftersom man då istället på ett effektivt sätt kan sam-
ordna ärenden med bilresan till jobbet. Avståndet mellan 300 fot och en mile beskri-
ver Cervero som ”beyond an easy walking distance of one´s home” (1996, s 375). I en 
svensk kontext kan 100 meter framstå som en mycket kort undre gräns för gångav-
stånd och för när benägenheten att välja bilen därför uppträder.  
 
Många av de forskningsöversikter som har gjorts har sprungit ur en anglosaxisk 
kontext, med Naess (2012) som ett noterbart undantag, och slutsatsernas generaliser-
barhet kan därför behöva tolkas med viss försiktighet. Skillnaderna mellan grundläg-
gande förutsättningar i transportsystemen i Nordamerika respektive Europa är 
exempelvis bitvis stora. Bilinnehavet är exempelvis 65% högre per capita i USA än 
inom EU6, och i en omfattande internationell jämförelse mellan storstadsregioner i 
flera världsdelar visar Kenworthy (2007) att motorvägsnätet är dubbelt så långt per 
invånare i USA som i Västeuropa. Följaktligen ligger också den genomsnittliga 
bränslekonsumtionen på olika nivåer på de två kontinenterna. Newman & Kenworthy 
(1989) konstaterar t ex att den genomsnittliga bensinförbrukningen i de städer de har 
studerat är fyra gånger högre i Nordamerika än i Europa.  
 
I flera av de studier som diskuteras i kapitel 2 framträder svårigheterna att hålla isär 
olika aspekter av stadsstrukturer från varandra. Urban täthet är nära sammanlänkat 
med utbudet av olika servicefunktioner. På motsvarande sätt är områden med 
pendeltågsstationer ofta förknippade med ett lokalt utbud av service. Närheten till 
regioncentrum framstår som mycket betydelsefull för möjligheterna att transportera 
sig relativt sett korta sträckor utan bil, men detta samband hänger nära samman med 
det faktum att regioncentrum ofta har en stor koncentration och blandning av olika 
funktioner, inte minst arbetsplatser. Dessutom är gatunätet i äldre stadskärnor många 
gånger av en annan karaktär än i mer perifera stadsdelar.  

                                                 
6 Enligt Europeiska kommissionen (2011) var bilinnehavet per 1000 invånare i EU27 473 bilar 2009 
och 782 i USA (2008), se tabell 2.1.11, s 29. Motsvarande siffra för Kina var 23 (2009)! Sverige ligger 
strax under EU genomsnittet på 460 bilar per 1000 inv, men inom Sverige varierar bilinnehavet på 
länsnivå mellan 390 (Stockholm) och 566 (Gotland), med ännu större skillnader mellan kommuner 
(Fordonsstatistik från SCB: "Personbilar i trafik efter kommun och ägande m.m. vid slutet av år 
2010"). 
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Eftersom varje plats är belägen i en specifik kontext går det heller inte i en praktisk 
verklighet att hålla isär dessa olika dimensioner. Infrastrukturen binder samman 
bebyggelsen, som i sin tur uppfylls av olika funktioner, vars inbördes samband ger 
upphov till trafik och transporter som ger efterfrågan på bebyggelse och motiverar 
infrastrukturen, osv. Men analytiskt går det att åtminstone indikera betydelsen av 
olika dimensioner av såväl bebyggelse- och infrastruktur som stadens olika funk-
tioner, och därmed peka på betydelsen av sådana aspekter som kan förväntas påverka 
transportsystemet och dess klimatpåverkan.  
 

1.5 Stadsstrukturer förändras över tid  
Städers strukturer och strukturernas innehåll förändras vanligen över tid. Ofta är 
förändringar förknippade med växande befolkning och bebyggelse, men vi vet också 
att det finns städer som krymper och byggnader som rivs eller ändrar användning. De 
förändringar som ofta förekommit i västvärlden sedan järnväg och biltransporter blev 
etablerat har delvis med strukturer att göra i kombination med socioekonomisk utvec-
ling. En ytmässig utspridning av bebyggelse (vilket varit särskilt påtagligt i många 
städer i USA) har inneburit en utflyttning och en tillväxt, i vissa fall kombinerat med 
nedgångar av värden i de äldre, inre stadsdelarna och med försämring av service. 
Detta har under senare år i många fall lett till samhälleliga initiativ till förnyelse av 
stadskärnor (saneringar kallades det i Sverige i början av 1900-talet).  
 
Den industriella utvecklingen i kombination med kommunal 
markanvändningsplanering har såväl i Sverige som i andra länder möjliggjort ändrad 
användning av centralt belägen mark och även byggnader som tidigare använts för 
industri eller liknande verksamheter. I städer vid vatten där hamnverksamheten 
minskat och industrier försvunnit har en förtätning med bebyggelse i attraktiva lägen 
kunnat ske. Internationellt har många städer visat upp en ny ”waterfront”, medan 
ansiktet mot järnväg ofta försummats. Samtidigt har bilparkering ofta fått ta stor plats 
i ytläge i många städer även om endel parkeringshus och undermarkparkering byggts.  
 
I verksamhetsområden som planlagts under senare decennier i svenska städer är 
markutnyttjandet ofta lågt, samtidigt som industrier/verksamheter numera inte behö-
ver vara förknippat med omgivningsstörningar och omfattande tunga transporter. Nya 
strukturer har samtidigt i allt högre grad skapats genom externlokaliserad handel i 
utkanten av städer med hög tillgänglighet med bil såväl för den egna stadens befolk-
ning som för tillresande eller passerande bilresenärer. Vid nybyggande för de flesta 
ändamål utom för enfamiljshus har man såväl i Sverige som i andra länder velat hålla 
nere byggkostnaderna, vilket bidragit till en utformning med stora byggnadskroppar, 
stora kvarter etc. och sällan med flexibel funktion hos lokalerna (möjlighet att 
använda del av byggnad omväxlande till bostad, kontor, handel, dagis m m). Såväl 
varuhus som shoppinggallerior (oavsett lokalisering) innebär vanligen slutna stora 
byggnadskroppar med få entréer och innehåller inga vistelseytor, upplevelser eller 
gångstråk under de tider av dygnet som det är stängt.  
 
I Sverige är det fortfarande ovanligt med låsta bostadsområden (sk ”gated communi-
ties”). Öppna eller slutna kvarter och gårdar i bostadsbebyggelse handlar också om 
gränser mellan privat och offentligt och kvalitéer i olika avseenden. Öppna eller 
slutna byggnadsformer innebär ofta olika täthet boende/arbetande per m2 mark, vilket 
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har betydelse för förutsättningarna för en väl fungerande kollektivtrafik. Längden hos 
kvarter och korsningstäthet har betydelse för bl a hastigheten hos biltrafiken. Genom-
strömning av människor är ofta en förutsättning för att butiker ska få ett tillräckligt 
underlag. 
 
Goda kommunikationer till och från städer har alltid varit en viktig förutsättning för 
stadsbildningar. Städer har i sig och inom sig fungerat som städer genom en koncen-
tration av människor, specialiserade verksamheter o handel, specialistkompetenser, 
utbildning, kulturaktiviteter etc., dvs en närhet, en god tillgänglighet till ett relativt 
stort utbud och möjlighet till möten mellan människor. Goda kommunikationer är en 
förutsättning för att bebyggelse av stadskaraktär ska kunna uppkomma varvid 
trafiksystem är en fom av service-system för staden som samhällsbildning. 
Teknikhistorikern Per Lundin skriver i Bilstaden, (Lundin 2010), att strukturer som 
etableras när transportsystem och bebyggelse vävs samman är ytterst varaktiga. Han 
menar att sambandet mellan transporter och stadsbyggande inte uppmärksammats 
utan diskuteras var för sig. Han pekar på problemet med att politiker säger sig vilja att 
stadsbyggandet ska utvecklas i riktning mot den täta, promenad- cykel, miljö- och 
människovänliga staden samtidigt som den faktiska utvecklingen av biltrafiksystemet 
driver staden i en diametralt motsatt riktning. 
 
Bosse Bergman har i E4-staden (Bergman 2008) dokumenterat utvecklingen och 
skriver att sedan 1960-talet har stormarknader, fackhandel, kontor och industri-
byggnader samt lagerlokaler sökt sig till motorvägsnära lägen. Detta har accelererat 
under de senaste årtiondena. Hagson och Mossfeldt (2008) har studerat Göteborgs-
regionen och dess strukturella utveckling genom geografiska data om befolkning, 
transportinfrastruktur, bebyggelse, arbetsplatser m.m. Deras undersökning visar på en 
samtidig process med förtätning och utspridning/utglesning, typisk för storstads-
områden. De visar att dels byggs staden inåt genom att restytor och före detta 
verksamhetsområden tas i anspråk. Dels växer storstadsområdena utåt och bildar 
större funktionella regioner som överlappar formella administrativa och politiska 
gränser. De anger att  den största relativa befolkningstillväxten i Göteborgsregionen 
under senare år skett i de mest perifera kommunerna där en viktig förutsättning har 
varit en mindre restriktiv syn på permanentning av fritidshus. De anger också att 
samtidigt etableras merparten av nya arbetsplatser i regionens centrala delar och då i 
främst i lägen med god tillgänglighet med bil, som utefter infarts- och ringleder. Här 
förläggs även kommersiell service. Invånarna får allt längre till service och arbete. 
Följande summerande slutsatser redovisas i rapporten: En gles bebyggelsestruktur har 
uppkommit som är svår att kollektivtrafikförsörja. Trots ökade satsningar på lokal och 
regional kollektivtrafik har bilresandet ökat och de trafik- och miljöpolitiska målen 
motverkats. Invånarna i regionen bor överallt och arbetar överallt. Den redan tidigare 
glesa Göteborgsregionen med låg andel kollektivresor har blivit ännu mer utspridd på 
grund av dålig förståelse för de övergripande systemsambanden. Ökad kapacitet i 
städernas vägsystem, som minskar reskostnaden i tid och pengar, attraherar resor från 
andra rutter, tidpunkter och transportmedel samt genererar ny trafik, omlokalisering 
av boende, verksamheter och stadsutveckling. Snabbare resor ger önskad regionför-
storing. Effekter av ny väginfrastruktur kan delas upp i tid. De förändringar som tar 
relativt lång tid gäller markanvändning och tillgänglighet. Trafikplanering används ej 
för att uppnå grundläggande idéer i markanvändningsplaneringen (översiktplaner och 
regionplaner). 
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2 Vad säger forskningen om sambandet 
stadsstruktur och transporter? 

2.1 Sambandet mellan stadsstruktur och transporter 
På vilket sätt är då stadsstrukturen betydelsefull för samhällets transportmönster? Det 
råder ingen brist på forskningslitteratur om sambandet mellan urban struktur och 
transporter. I en nyligen publicerad artikel hävdar t o m Ewing & Cervero (2010) att 

“The potential to moderate travel demand by changing the built environment is 
the most heavily researched subject in urban planning.” (Ewing & Cervero, 
2010, s 267) 

 
I traditionell transportekonomisk teori betraktas efterfrågan på transporter som 
härledd ur människors motiv att besöka olika platser (Banister, 2008). Samhällets 
transportmönster kan ur det perspektivet förstås som en konsekvens av å ena sidan 
olika platsers attraktivitet, och därmed motiv för personer att förflytta sig, och å andra 
sidan den friktion, eller kostnad, som transportarbetet innebär (Naess, 2006). Individer 
väljer vilka aktiviteter de deltar i genom en kompromiss mellan å ena sidan strävan 
efter att ta del av de bästa anläggningarna eller platserna för att utföra sina aktiviteter 
och å andra sidan strävan efter att begränsa transporterna dit (Naess 2011). Hagman 
(2005) menar att människor väljer var de vill bo, men att möjligheterna att fritt välja 
mellan transportmedel i vardagen ofta upplevs som begränsade. Städers rumsliga 
strukturer skapar därmed incitamentsstrukturer för transporter, främjande för vissa 
typer av transporter och hämmande för andra.  
 
Effektiviseringar inom transportsektorn får med detta synsätt en viktig roll i förklarin-
gen av städers rumsliga strukturer och utbredning. En fråga som diskuterats flitigt 
bland transportforskare och transportplanerare är tesen att den genomsnittliga tiden 
människor lägger på resor är relativt konstant i städer i olika samhällen och över olika 
tidsperioder. En iakttagelse som gjorts i studier på 70-talet antyder att människor i 
urbana områden i genomsnitt lägger ungefär en timme på resor per dag och att drygt 
tio procent av stadsbefolkningens budget går till resor (Lefèvre 2010). Givet denna 
konstant skulle isåfall snabbare och billigare transporter medföra en ökning av de 
genomsnittliga resavstånden snarare än besparingar i restid, något som har angetts 
som delförklaring till varför städer växer ut över större geografiska områden. Tesen 
om den konstanta restiden är dock problematisk och den har kritiserats med hänvis-
ning till empiri som helt enkelt tyder på att tesen är felaktig (Höjer & Mattsson 2000), 
men också ur andra perspektiv, dels bristen på övertygande teoretiska förklaringar till 
en eventuell konstant, och dels därför att det handlar om ett antagande som rör ett 
samhälles genomsnitt och därför inga individuella fall vilket gör att dess praktiska 
användbarhet har ifrågasatts (Höjer & Mattsson 2000).  
 
Inom mobilitetsforskning har flera forskare på senare år uppmärksammat resandets 
kvalitativa dimensioner och resande som något meningsfullt i sig. Den traditionella 
synen på transporter i termer av härledd efterfrågan, och därmed som en kostnad som 
uppkommer som följd av behovet att befinna sig på vissa platser har ifrågasatts. Ett 
sådant argument har förts fram av Banister (2008) som menar att mobil teknologi i 
växande grad möjliggör ett flexiblare arbetsliv och utökade möjligheter att använda 
själva restiden till annat. Detta minskar relevansen i mycket av transportplaneringens 
och transportforskningens grundpremiss att resande är en kostnad och att så korta 
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restider som möjligt bör eftersträvas. I samma anda beskriver Schiefelbusch (2010) 
mobilitet som ”a part of life” (s 207) snarare än ett medel för att uppnå vissa mål och 
riktar därmed fokus mot förflyttningen som upplevelse. Stadens gator kan attrahera 
”flanörer” och delar av infrastrukturen får därigenom egenskaper som kan beskrivas 
med ord som nöje och underhållning (Jensen 2009). Olika typer av estetiska kvaliteter 
kan därmed ha en potentiell betydelse för människors val av transportsätt och hur man 
reser (Naess 2006). Jensen (2009) betraktar vidare stadens infrastruktur som en plats 
för interaktion mellan människor och grupper av människor. Med ett sådant synsätt 
kan det kollektiva transportsystemet liknas vid en offentlig plats. Det privata 
bilåkandet har inte samma kollektiva egenskaper, men även bilens funktion som 
mötesplats har uppmärksammats i litteraturen. T ex pekar Tillberg (2001) på hur 
skjutsandet av barn till fritidsaktiviteter ger föräldrar en chans att vara tillsammans 
med sina barn under bilturen i en annars pressad vardag. 
 
En konsekvens av olikheterna mellan de perspektiv som tillämpas inom transport-
forskningen är att det finns en generell brist på teoretiska modeller som kombinerar 
olika metodologiska angreppssätt. Ofta präglas därför litteraturen inom detta 
forskningsfält av en uppdelning mellan kvantitativa och kvalitativa studier. Det finns 
dock forskare som kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder för att ge en så 
heltäckande förståelse för stadsstrukturers påverkan på transportmönster som möjligt. 
Det kanske mest framträdande exemplet på det är Petter Naess vid universitetet i 
Aalborg. Naess har studerat en rad städer i framför allt Danmark (t ex Naess 2006, 
2011, Naess & Jensen 2004, Naess & Johannsen 2003), men även norska (Naess m fl 
1995) och svenska (Naess 1993) städer. Han har haft ett huvudfokus på Köpenhamn 
som är föremål för omfattande analyser i boken ”Urban structure matters” (Naess 
2006) som är en av de mest djupgående undersökningar som gjorts kring sambandet 
mellan stadsstruktur och transporter, och där även paralleller dras till andra studier. 
Han har även gjort liknande studier i Kina (Naess 2007). 
 
Ett antal forskningsöversikter av relevans för sambandet mellan stadsstruktur och 
transporter har producerats under senare år (t ex Stead & Marshall 2001, Dieleman m 
fl 2002, Banister 2006, Ewing & Cervero 2010, Holmberg 2011, Naess 2012). I dessa 
finns ett antal mer eller mindre återkommande teman. I den följande litteraturgenom-
gången har diskussioner och resultat från olika forskningssammanhang summerats i 
fyra övergripande kategorier som var och en belyser olika – ibland överlappande – 
aspekter av stadsstrukturers betydelse för transportmönster; städers täthet, funktions-
blandning, regionala strukturer, samt transportinfrastrukturens omfattning och 
utformning.  
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2.2 Täthet 
 
Hur ska man förstå betydelsen av städers täthet för samhällets transportmönster? 
 
En ofta återkommande diskussion i litteraturen om relationen mellan städers fysiska 
strukturer och transporter handlar om stadens täthet. Begreppet täthet kan ses ur olika 
perspektiv, men mäts oftast i termer av befolkningsdensitet, dvs antal invånare per 
ytenhet. Mycket av den tillgängliga litteraturen pekar på ett negativt samband mellan 
täthet och transportarbete och mellan täthet och bilanvändning (Stead & Marshall 
2001). I en välciterad studie från 1980-talet undersöker Newman & Kenworthy (1989) 
det statistiska sambandet mellan drivmedelsförbrukning och befolkningstäthet i ett 
antal storstäder i Nordamerika, Europa, Asien och Australien och finner där ett tydligt 
samband (se figur 4).  
 

 
Figur 4. Från Newman & Kenworthy (1989): Drivmedelsförbrukning och befolkningstäthet i ett antal 
storstäder. 
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Den generella slutsatsen, att täta stadsstrukturer främjar ett transportsnålt samhälle, 
har fått stöd i ett flertal studier (Stead & Marshall 2001, Naess 2012). Inspirerade av 
Newman & Kenworthy (1989) gjorde Naess (1993) en studie av 97 svenska tätorter 
med mer än 10000 invånare7 för att undersöka täthetens betydelse för transportrelate-
rad energiförbrukning i en nordisk kontext. Studien visar på ett samband liknande det 
Newman & Kenworthy (1989) kunde se i sin studie. Efter att ha undersökt flera olika 
potentiella förklaringar till skillnaden i energiförbrukning mellan de 97 orterna 
konstaterar Naess (1993) att endast tätortsyta per invånare korrelerar så pass starkt 
med energiförbrukning att det föreligger ett samband som inte kan hänföras till 
slumpen. I samma riktning pekar även en undersökning som gjorts inom ramen för 
Trafikverkets pågående regeringsuppdrag att utreda framtida kapacitetsbrister i 
järnvägsnätet (”Kapacitetsuppdraget”). Där konstaterar Trafikverket (2012b) att det 
finns ett negativt samband mellan befolkningstäthet och bränsleförbrukning i ett antal 
svenska orter (se figur 5). 
 

 
Figur 5. Från Trafikverket (2012b): Drivmedelsförbrukning och befolkningstäthet i ett antal svenska 
orter med liten pendling. Enligt figuren minskar bilanvändningen med 1-5 procent vid 10 procent 
ökning av tätheten. Urval <37% pendling (ut och inpendlare/invånare), >10 000 invånare, >80% 
täthetsgrad. Energianvändning beräknad från tankad mängd bränsle.  
 
 
Liknande resultat har presenterats i flera andra studier. Milakis m fl (2008) konstate-
rar att antal invånare per hektar inom Atens storstadsområde är starkt positivt korrele-
rat med kollektivtrafikanvändning och gångtrafik, och negativt korrelerat med bilan-
vändning, genomsnittlig reslängd och energiförbrukning från bil. Cervero (1996) 
visar, i en studie av 11 storstäder i USA, hur bebyggelsetäthet inom ett bostadsområde 

                                                 
7 Observera att folkmängden i det här fallet avser befolkningen i tätorter, dvs inte kommuner som i 
andra sammanhang ofta utgör den grundläggande enheten för befolkningsstatistiska 
sammanställningar. Exempel på tätorter som har en folkmängd strax över 10000 invånare i Naess 
studie (1993) är Höganäs, Skara, Strängnäs och Mora.  

y = -0,4322x + 25,431
R² = 0,685
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påverkar sannolikheten för arbetspendling medelst bil, kollektivtrafik och gång/cykel. 
I en jämförelse mellan områden med olika täthet i bebyggelsen (”single-family 
detached”, ”low-rise multi-family”. ”mid-rise multifamily”, resp “high-rise multi-
family”) ser Cervero (1996) ett negativt samband mellan täta bebyggelsestrukturer 
och bilpendling, och ett motsvarande positivt samband mellan täta bebyggelse-
strukturer och kollektivtrafikpendling. Det senare mönstret gäller även gång och cykel 
men inte lika utpräglat som för kollektivtrafik. Den generella slutsatsen att tätheten 
har betydelse för transportarbetet och dess fördelning på olika transportslag upprepas 
av t ex Manum & Voisin (2010), Banister (2006) och Cervero & Duncan (2003). 
 
Mycket av den vetenskapliga litteraturen ger alltså stöd åt påståendet att täta stads-
strukturer främjar transportsystem som är mindre bilberoende än glesa strukturer. 
Men det finns också kritiska röster. Newman & Kenworthys studie (1989) är baserad 
på drivmedelsförsäljning i de studerade städerna och har kritiserats för att den därmed 
har ett snävt fokus på förhållanden inom städer. Enligt kritiken negligeras ett större 
regionalt och interregionalt perspektiv som tar hänsyn till befolkningens totala 
resande (Tillberg 2001). Mees (2009) menar att resultatet av Newman & Kenworthys 
analyser blir missvisande då beräkningen av täthet baseras på olika principer för hur 
städer avgränsas. Medan de amerikanska städerna avgränsades utifrån en morfologisk 
tätortsdefinition, byggde datasetet för Australien och Kanada på administrativa 
områden (även innefattande områden av ren landsbygd), och de Europeiska städerna 
på data för de centralt belägna kommunerna i större stadsområden. Det får till följd att 
de australiensiska städernas täthet underskattas medan de europeiska städernas täthet 
överskattas. Mees (2009) gör en ombearbetning av en senare och mer uppdaterad 
version av den databas Newman & Kenworthy har utgått från och drar helt andra 
slutsatser. Utifrån sin ombearbetning av materialet drar Mees slutsatsen att sambandet 
mellan täthet och bilanvändning är svagt8. Han konkluderar att tätheten visserligen 
kan ha en hämmande effekt på bilberoendet, men betonar att variationen i täthet 
mellan de städer han har studerat endast i liten utsträckning förklarar transport-
mönstren. Allt annat lika kan förtätning bidra till minskad bilanvändning, men i 
praktiken är aldrig allt annat lika och i jämförelse med andra faktorer är effekterna av 
täthet i praktiken försumbar enligt Mees (2009). Sett till staden som helhet är t ex Los 
Angeles, i motsats till vad Mees menar är gängse föreställning, tätare än New York9 
men har betydligt högre andel bilresande. Istället för täthet ser Mees (2009) en större 
betydelse i hur koncentrerad den ekonomiska aktiviteten är till regionens centrala 
delar, och – inte minst – vilka transportslag som har prioriterats i den lokala och 
regionala transportplaneringen. Ur det perspektivet pekar även Mees på möjligheterna 
att utveckla kollektivtrafiksystemet i täta snarare än glesa stadsstrukturer.  
 
Det finns också en diskussion om förtätningens potentiella effekter på trängsel inom 
tätorter. Trängsel i trafiken är t ex ofta ett argument för för utbyggnad av väginfra-
struktur utanför tätorterna som ett led i att skapa jämnare trafikflöden och därmed 
lägre utsläpp (se t ex Knudsen & Bang 2007). Holmberg (2011) menar, baserat på en 

                                                 
8 Holmberg (2011) menar att Mees slutsats bygger på att oproportionerligt stor vikt har lagts vid San 
Francisco och Los Angeles och att ett exkluderande av dessa två städer ur analysen skulle kunna 
resultera i ett helt annat mönster.  
9 Centrala New York är betydligt tätare än Los Angeles, både med hänsyn till dag- och nattbefolkning, 
men Los Angeles omgivningar har en högre täthet än New Yorks omgivningar vilket ger ett högre 
sammanlagt värde för Los Angeles (Mees, 2009). Även Newman & Kenworthys (1989) statistik visar 
detta förhållande. 
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litteraturgenomgång, att det kan finnas tendenser till ”kompensationsresor” hos 
personer som bor i täta urbana miljöer. Om stadens täthet går ut över tillgången till 
grön- och rekreationsområden finns en risk att resor på fritid och semestrar istället 
ökar, enligt Holmberg. Naess har t ex i sin omfattande Köpenhamnsstudie (2006) 
kunnat konstatera att det finns indikationer på att den centralt bosatta befolkningen 
reser oftare och längre på semestrar och helger än motsvarande befolkning utanför 
stadskärnan, men påpekar svårigheterna att härleda dessa resor till just den fysiska 
miljön och menar istället att de i högre grad kan förklaras utifrån sociokulturella 
faktorer som livsstil, mm. Dock hävdar Naess att den här typen av kompensatoriska 
resor utgör en relativt liten del av det totala resandet och att det därför inte rubbar den 
övergripande analysen och den generella slutsatsen att närhet till centrum är den mest 
avgörande faktorn för att förklara lågt resande. Han drar också slutsatsen att tillgån-
gen till grönområden har viss minskande inverkan på resandet, men att just resor till 
grönområden utgör en så pass liten del av det totala resandet att det inte väger upp för 
det starka inflytandet från ovanstående fyra (i hög grad urbana) faktorer. Enligt Naess 
studier tycks det alltså finnas någon form av samband mellan boendemönster och 
fritidsresor, men en konceptualisering av detta som ”kompensationsresor” kan vara en 
förhastad slutsats, då det enligt Naess (2006) finns viktigare förklaringar i livsstils-
relaterade aspekter. På motsvarande sätt visar Tillberg (2001), baserat på en dagboks- 
och intervjuundersökning i Gävle med omnejd, hur stadsborna i hennes undersökning 
reste mer än landsbygdsborna på helgerna, i synnerhet till fritidshus. Men, menar 
Tillberg (2001) i likhet med Naess (2006), det är svårt att belägga ett samband mellan 
fysisk struktur och eventuella ”kompensationsresor”, då socioekonomiska faktorer 
ofta har en större roll än boendets lokalisering för den enskilde individens resande 
(Tillberg, 2001). Däremot betonar Tillberg vad hon kallar för ”landsbygdsboendets 
paradox”, dvs det paradoxala i att många av de boende på landsbygden har valt just 
det boendet för att de strävar efter en mer stationär tillvaro medan empirin i hennes 
undersökning tyder på att de istället tillbringar mindre tid hemma än stadsfamiljerna.  
 
Gordon & Richardson (1997) har kritiserat förespråkarna för förtätning av ameri-
kanska städer utifrån ett ekonomiskt effektivitetsperspektiv, och menar att de 
utbyggnader av kollektivtrafiken som motiverar tätare stadsdelar skulle vara så 
kostsamma att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart och att det därför bör 
avrådas. De framför också argumentet att de minskade resavstånd en kompaktare 
stadsstruktur ger upphov till skapar incitament för fler resor, och att det därför finns 
en risk att förtätning kan leda till ökat resande (Gordon & Richardson 1997).  
 
Det dominerande teoretiska argumentet för att graden av täthet spelar roll för trans-
portarbetet är att de genomsnittliga avstånden i en tät stadsstruktur är kortare än i en 
gles struktur (Naess 2006). Hög befolkningstäthet ökar möjligheterna för människor 
att mötas utan att behöva transportera sig i bil, och ett lokalt utbud av olika former av 
service har större förutsättningar att upprätthållas (Stead & Marshall 2001). 
Exploateringsgraden påverkar förutsättningarna för såväl kollektivtrafik och som 
offentlig o kommersiell service (Johansson m fl 2010). De försämrade förutsättningar 
för kollektivtrafik som en gles struktur ger innebär i praktiken också att bilen ofta blir 
det enda realistiska färdmedlet (Burchell et al, 1998). Teoretiskt finns det således flera 
förklaringar till den typ av mönster som t ex Newman & Kenworthy (1989) eller 
Naess (1993) har kunnat visa. Ofta stannar dock empiriska studier som dessa vid ett 
konstaterande att det finns en statistisk korrelation mellan täthet och bränsleför-
brukning eller transportarbete. Ovanligare är däremot kompletterande empiriska 
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analyser av de mekanismer som gör tätheten betydelsefull för transportsystemet 
(Höjer & Mattsson 2000).  
 
I en djupgående studie av Köpenhamnsregionen har Naess (2006) kompletterat 
kvantitativa analyser av sambandet mellan stadsstruktur och transporter med 
kvalitativa intervjuer för att ge en fördjupad förståelse för mekanismerna bakom 
stadsstrukturers betydelse för transportmönster. Dessa intervjuer bidrar till en mer 
nyanserade bild av orsakerna till varför resmönster ser ut som de gör. I praktiken, 
konstaterar Naess (2006) är resval baserade på avvägningar mellan en mängd olika 
faktorer som inte kan reduceras till någon enskild. Täthetens roll i det sammanhanget 
framstår i hög grad som instrumentell, där människors vardag styrs av beslut som 
sällan kan härledas till stadens täthet i sig, men att andra centrala aspekter som tids- 
och pengabesparing i hög grad påverkas av städers täthet. 
 
Petter Naess tillhör förespråkarna för strävan efter tätare stadsstrukturer men är noga 
med att skilja mellan täthet på lokal stadsdelsnivå respektive på mer övergripande 
stadsnivå. I en sin egen studie av Köpenhamnsområdet (Naess 2006, 2011) och i en 
bredare genomgång av internationella litteraturen (Naess 2012) argumenterar han för 
att det finns lite som tyder på att tätheten på lokal kvarters- och stadsdelsnivå har 
någon mer omfattande direkt betydelse för transportmönstren, något som också stöds 
av slutsatser i andra studier (Ewing & Cervero 2010, Barton m fl 2011). Naess (2011, 
2012) menar att mycket av den litteratur som visar på betydelsen av lokala fysiska 
faktorer, t ex olika mått på täthet, sällan tar hänsyn till ett områdes geografiska läge i 
ett större regionalt sammanhang. Han menar att den lokala tätheten har viss betydelse 
för det specifika områdets transportmönster, men om man kontrollerar för områdets 
avstånd till regioncentrum minskar den relativa betydelsen av lokal täthet inom det 
specifika området avsevärt. Samma resonemang är, enligt Naess (2011), lika giltigt på 
en rad andra lokala förklaringsfaktorer (t ex utformning av det lokala gatunätet, 
avstånd till livsmedelsbutiker, mm). Den regionala strukturen har därför avsevärt 
större betydelse för bilberoendet i en stad än lokala fysiska strukturer. Däremot, 
menar han, finns det en indirekt koppling till stadens totala transportarbete då ett tätt 
område bidrar till den totala täthetsgraden i staden som helhet. På den nivån är 
tätheten en viktig faktor då det spelar roll för de genomsnittliga avstånden i staden, 
enligt Naess, vilket också avspeglas i de studier som gjorts på stadsnivå (t ex Newman 
& Kenworthy 1989 och Naess 1993). Utifrån detta resonemang kan man således inte 
förvänta sig någon drastisk förändring av lokala transportmönster genom förtätning, 
men på lång sikt kan en konsekvent förtätningsstrategi leda till att staden som helhet 
blir tätare och därmed mer transportsnål.  
 
I en omfattande meta-analys, dvs en kvantitativ sammanställning av resultaten från 
olika studier av ett visst fenomen, har Ewing & Cervero (2010) gått igenom ett stort 
antal forskningsrapporter och beräknat det genomsnittliga inflytandet av täthet på 
olika transportrelaterade parametrar, inklusive trafikarbete (vehicle miles travelled, 
dvs den amerikanska motsvarigheten till fordonskilometer), gångtrafik och kollek-
tivtrafikanvändning. Deras studie visar att täthet har en relativt liten förklaringsgrad 
för de transportparametrar de studerat, när väl andra faktorer som funktionsblandning, 
gatudesign och geografiskt läge är beaktat. Resultaten av meta-analyser av det slag 
Ewing & Cervero (2010) har genomfört ska alltid läsas med försiktighet. 
Sammanställning bygger på studier som i sin tur bygger på olika metoder och olika 
geografiska avgränsningsprinciper. Risken för jämförelser mellan äpplen och päron är 
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därmed stor. Samtidigt går slutsatserna från Ewing & Cervero (2010) i samma 
riktning som t ex Naess (2006), och säger åtminstone inte emot studier som Newman 
& Kenworthy (1989) eller Naess (1993). Ewing & Cervero (2010) har velat göra sin 
studie på ett sätt som ska kunna bidra till att förklara individuellt beteende och har 
därför valt att fokusera sin analys av täthet på mindre geografiska områden. Studier av 
aggregerad data på stads- eller regionnivå har därför avgränsats bort ur deras studie. 
Newman & Kenworthy (1989) och Naess (1993) har istället koncentrerat sina studier 
av städer som helhet, och därför finns det inte nödvändigtvis någon motsättning 
mellan deras och Ewing & Cerveros (2010).  
 
 

2.3 Funktionsblandning 
 
Hur ska man förstå betydelsen av funktionsblandning för samhällets 
transportmönster? 
 
Funktionsblandning är ett tema som ofta lyfts fram som viktig för möjligheterna att 
begränsa transportarbetet. Blandningen av olika ändamål för markanvändning 
påverkar den fysiska separationen mellan funktioner och har därför ett teoretiskt 
motiverat inflytande på transportefterfrågan (Stead & Marshall 2001). Merparten av 
den litteratur som behandlar funktionsblandning har sitt fokus riktat mot relationen 
mellan bostäder och arbetsplatser. I något mindre utsträckning diskuteras funktions-
blandning i andra avseenden.  
 
I en studie av orsaker till olika resmönster i Nederländerna drar Meurs & Haaijer 
(2001) slutsatsen att en blandning av offentliga och kommersiella servicefunktioner i 
bostadsområden bidrar till minskat resande och högre andel transporter med andra 
färdmedel än bil, men att transporter till arbetsställen endast i liten utsträckning kan 
förklaras med det lokala utbudet. Efter att ha undersökt olika områden i Aten 
konstaterar å andra sidan Milakis m fl (2008) att funktionsblandning inte har något 
inflytande på resbeteende i deras studie, och menar att det är ett resultat som tycks 
överensstämma med andra europeiska, till skillnad från amerikanska, studier. Efter att 
ha genomfört flera studier av betydelsen av en blandning av bostäder och arbetsplatser 
konstaterar Naess (2012) att den potentiellt dämpande effekten av stora avstånd har 
mycket liten påverkan på människors förflyttningar mellan bostad och arbete i danska 
städer:  

“The modest occurrence of ‘distance decay’ implies that long distances to 
workplaces and other facilities are only to a very limited extent 
compensated through reduced employment or participation in leisure 
activities.” (Naess 2012, s 9). 

 
Orsaken till det står att finna i arbetskraftens specialisering. I en studie åt länsstyrel-
serna i Stockholm-Mälardalen visade Temaplan (2003) att högutbildade i genomsnitt 
pendlar längre sträckor än lågutbildade och att landets lokala arbetsmarknader därför 
är färre till antalet för de högutbildade. Stora arbetsmarknader är i regel mer varierade 
och ger därmed större utrymme för den enskilde arbetstagaren att specialisera sig, 
vilket ger större möjligheter för högutbildade att hitta arbete som passar just deras 
specialistkompetens. I en intervjuundersökning med hushåll i Köpenhamnsregionen 
ser Naess (2011) att det som uppfattas som acceptabelt pendlingsavstånd är som högst 
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bland personer med specialiserade arbetskvalifikationer. Effekterna på lönenivåerna 
av stora regioners arbetsmarknad är följaktligen också större för högutbildade än för 
lågutbildade (Temaplan 2003). Specialiseringsmöjligheterna förklarar också Naess 
(2012) observation att resandet mellan bostad och arbetsplats i högre grad styrs av 
bostadens lokalisering i relation till större koncentrationer av arbetsplatser än till 
enskilda funktioner. Det finns dock studier som pekar på större betydelse av funk-
tionsblandning för resande när det gäller arbetsplatser med låg grad av specialisering 
(Stead & Marshall 2001, Banister 2006). 
 
Naess (2006) har i en intervjuundersökning i Köpenhamnsregionen undersökt 
människors resvanor och konstaterar att resor till arbetsplatser, högre utbildning och 
för att hälsa på bekanta är de som är minst känsliga för avstånd, men att dagis, 
grundskola och livsmedelsaffärer för mindre ”akutärenden” är platser som i regel 
ligger på kort avstånd hemifrån. För boende i centrala Köpenhamn utförs merparten 
av alla vardagsärenden i närområdet, men boende i mer perifera delar av regionen, 
som pendlar längre sträckor till arbetet är fortfarande beroende av ett lokalt utbud av 
vissa servicefunktioner. Därför har också tillgången till olika typer av servicefacili-
teter i närheten av bostaden visat sig vara negativt korrelerat med bilanvändning 
(Naess 2011), och närheten till regionala subcentra är den faktor som hänger starkast 
samman med transportmönstren efter avståndet till regioncentrum i Naess omfattande 
Köpenhamnsstudie (Naess 2006). Utifrån intervjuerna konstaterar också Naess (2006) 
att de människor som intervjuats beter sig på ett sätt som kan beskrivas i termer av 
avståndsbegränsning (”distance limitation”). Obenägenheten att färdas omvägar gör 
att personer som bor i förorten ofta kompenserar sina längre avstånd med att göra 
ärenden på vägen Naess (2006). På så vis behöver inte långa avstånd till exempelvis 
affären innebära ett avsevärt längre transportarbete. En sådan slutsats kan ses som ett 
argument för att koncentrationer av funktioner kan minska transportarbetet, då 
möjligheterna att uträtta fler ärenden ”på vägen” utan att färdas omvägar underlättas. 
 
I ett examensarbete från Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH gjorde Robertsson 
(2010) en studie av barnfamiljers förutsättningar att få ihop ”vardagslivspusslet” utan 
bil i två Stockholmsförorter som planerats på olika sätt. Studien är gjord utifrån ett 
tidsgeografiskt angreppssätt och bygger på hypotetiskt konstruerade typhushåll och ett 
antal antaganden om deras vardag. I sin analys konstaterar Robertsson att utform-
ningen av den fysiska miljön visserligen spelar roll för möjligheterna att leva utan bil, 
men att tidsrelaterade aspekter som öppettider hos skola och dagis, och den enskildes 
möjligheter till flexibilitet i arbetslivet kan ha ännu större betydelse då detta påverkar 
vardagslogistiken. Vardagens logistiska krav ger stor vikt åt lokaliseringen av olika 
”stationer” för vardagsfunktioner, såsom skola, livsmedelsbutik, dagis, mm. Studien 
pekar särskilt på betydelsen av dessa funktioners lokalisering i förhållande till 
varandra, vilket talar för att strukturer som möjliggör för geografisk koncentration av 
service främjar en reducering av personbilsberoende. I en tidsmässigt pressad vardag 
spelar det stor roll om funktionernas lokalisering framtvingar förflyttningar ”fram och 
tillbaka” eller om de istället upplevs ligga ”längs vägen” (Robertsson, 2011, s 80).  
 
Slutsatsen att en samlokalisering av olika funktioner främjar resor med andra trans-
portmedel än bil stöder tidigare forskning av t ex Robert Cervero som i olika studier 
har diskuterat frågan. Cervero (1996) visar att en funktionsblandning i bostadsom-
rådet korrelerar med lägre bilinnehav och främjar användandet av kollektivtrafik och 
stärker sannolikheten för cykel- och gångpendling till jobbet, men betonar att 
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mönstret endast gäller om funktionerna finns inom några kvarters räckhåll. Om 
avståndet från bostaden är mer än något hundratal meter ökar sannolikheten avsevärt 
att ärenden uträttas med bil på väg till eller från jobbet.  
 
När det gäller tillgång till grönområden konstaterar Hagman att dessa relativt sällan 
besöks, vilket rimmar med Naess (2006, 2011) slutsats att tillgången till grönområden 
endast har en marginell påverkan på transportarbetet i staden. Däremot menar 
Hagman (2005) att hans intervjuundersökning pekar på betydelsen av tillgång till 
grönområden för valet av boende, även dessa inte besöks så ofta. 
 
Sammantaget pekar litteraturen i olika riktningar när det gäller betydelsen av funk-
tionsblandning för transportmönstren. De tendenser som kan skönjas är dock att 
närheten till andra vardagsfunktioner än arbete, t ex förskolor och livsmedelsbutiker, 
har en dämpande effekt på bilanvändandet, men när det gäller blandningen av arbets-
platser och bostäder – det förhållande som merparten av litteraturen om funktions-
blandning tar upp – tycks det vara svårt att se något tydligt samband (Holmberg 
2011). Koncentrationer av funktioner kan bidra till att minska det totala transportar-
betet genom att möjliggöra för olika ärenden att uträttas samordnat, även om detta inte 
sker i närheten av bostaden.  
 
 

2.4 Regional struktur 
 
Hur ska man förstå betydelsen av regional struktur för samhällets transportmönster? 
 
Enligt Holmberg (2011) är den regionala strukturens betydelse för transporter 
förhållandevis underbeforskad, även om Naess betonar det regionala perspektivet i 
flera av sina studier. Naess (2012) menar att många studier, framför allt från den 
amerikanska kontinenten, har haft ett huvudfokus på lokala förhållanden inom städer, 
är det regionala perspektivet mer uppmärksammat i nordiska studier. Även referen-
serna till nordiska studier inom detta tema tycks dock vara relativt begränsade. 
Genom de studier Naess har genomfört finns det en konsekvent betoning på avståndet 
till koncentrationer av funktioner snarare än enskilda funktioner i sig som en 
huvudförklaring transportarbete. Därför, menar Naess (2006, 2012) att närhet till 
sådana koncentrationer bidrar till kortare resor och lägre andel personbilstransporter 
av det totala resandet. I hans omfattande Köpenhamnsstudie (2006) kommer detta till 
uttryck i mindre transportarbete och lägre andel personbilsresor hos den befolkning 
som i första hand bor nära Köpenhamns centrum, och därefter nära subcentra i 
regionen.  
 
En diskussion som Naess tar upp i samband med att Köpenhamnsstudien jämförs med 
andra studier är att betydelsen av närhet till centrum framför allt framträder på stads-
nivå, men i ett större regionalt eller t o m nationellt perspektiv framträder istället det 
mer övergripande stadssystemet och ”gravitationen” från andra städer får inflytande 
på resandet. I en annan studie har Naess och Johanssen (2003) visat hur det motori-
serade transportarbetet ökar med avståndet till stadscentrum upp till ca 15-25 km 
beroende på regional kontext, men att det därefter avtar som följd av att andra platser 
än stadens centrum istället blir viktigare då. En kartläggning av bilresandet i 
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Nordjylland har t ex gett ett resultat som Naess & Johannsen (2003) beskriver med 
diagrammet i figur 6. 
 

 
Figur 6. Från Naess & Johannsen (2003): Bilanvändning ökar med avståndet från regioncentrum upp 
till en viss nivå, då närheten till andra städer bidrar till ett minskat resandet. 
 
Det generella mönstret, dvs att transportarbetet med bil ökar med avståndet till större 
städers centrum upp till en viss nivå för att sedan avta, återkommer i samtliga regioner 
som studerats av Naess & Johannsen (2003). Däremot varierar det avstånd vid vilket 
kurvan vänder neråt mellan regioner med orter av olika storlek. Detta ser Naess & 
Johannsen (2003) som ett stöd för gravitationstanken och betydelsen av upptagnings-
områdens storlek i Christallers klassiska centralortsteori. En konsekvens av en sådan 
slutsats är att varje antagande om betydelsen av avståndet till centrum för transportar-
betet måste ta hänsyn till den regionala kontexten, och den geografiska relationen 
mellan regioner.  
 
Naess (2006) betoning på den stora betydelsen av närhet till regioncentrum skulle 
kunna tolkas som ett argument för att enkärniga regionala strukturer bidrar till ett mer 
begränsat sammanlagt transportarbete än en flerkärnig regionstruktur. Det finns dock 
studier som även pekar åt motsatt håll (Dieleman m fl 2002) och huruvida flerkärnig-
het eller enkärnighet är bäst ur klimatsynpunkt är det svårt att hitta avgörande forsk-
ningsresultat kring. Medan flerkärniga strukturer kan avlasta regioncentrum finns 
samtidigt risken att det ger upphov till fler målpunkter och därmed resor över större 
ytor än i enkärniga strukturer (Levèvre 2010). I ett stadssystem av småorter finns 
också risken att ett begränsat serviceutbud i respektive ort ger upphov till fler resor 
mellan städer (Holmberg, 2011). Det sistnämnda kan, om det gäller brister i 
basservice, vara en nödvändighet för orters överlevnad. 
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I en nyligen genomförd studie bekostad av Trafikverket (WSP 2011) analyseras 
trafikkonsekvenser av alternativa framtida bebyggelsestrukturer för Stockholms-
regionen, Göteborgsregionen samt för Skåne. Studien visar att skillnader i regional 
struktur mellan dessa regioner i kombination med val av strategier, har betydelse för 
bl a trafikarbetet och koldioxidutsläppen från trafiken.  
 
I en jämförelse med andra studier på samma tema menar Naess (2006) att resultaten 
från Köpenhamnsstudien har en vidare generell giltighet, och att många andra studier 
också pekar på betydelsen av de fyra faktorer som studien konkluderar med. I sam-
band med dessa jämförelser gör han några ytterligare intressant iakttagelser. T ex ser 
han att stadens storlek har betydelse för hur starkt avståndet till centrum påverkar 
resandet. I en jämförelse mellan Köpenhamn, Oslo, Aalborg och Fredrikshavn ser 
Naess (2006) att bilberoendet ökar betydligt snabbare med avståndet från centrum i 
små städer än i de större. Orsaken till det är att den byggda miljön i små städer täcker 
en mindre yta och att en glesare struktur uppträder på kortare avstånd från stadskärnan 
– en bidragande orsak till varför förutsättningarna för ett väl fungerande kollektiv-
transportsystem är sämre i små städer än i stora.  
 
Teoretiskt sett finns det alltså goda skäl till varför stadsstorlek har betydelse för 
transportarbetet per capita i en stad. Empiriskt är inte mönstret lika entydigt dock. 
Enligt Banister (2006) kan man ana en skillnad mellan USA och Storbritannien i detta 
avseende. Studier i Storbritannien har visat hur den genomsnittliga ressträckan med 
bil minskar med ökande stadstorlek, samtidigt som det finns studier i USA som inte 
visar på något samband mellan storlek och val transportarbetets fördelning på 
transportslag (Banister 2006). Vilhelmson (2005) har jämfört svenska resvaneunder-
sökningar från 1970-talet och 1990-talet för att se hur resandet hos den arbetsföra 
befolkningen har förändrats i olika kategorier av svenska tätorter. Efter att ha sorterat 
fram alla resor under 150 km hos befolkningen mellan 20 och 64 år, och fördelat 
dessa på tätorter i olika storlekskategorier, konstaterar han att antalet personkilometrar 
är sig relativt likt för befolkningen i alla ortskategorier utom de medelstora orterna, 
dvs tätorter med en befolkning mellan 50000 och 200000 invånare (dvs orter som 
Lund, Karlstad, Umeå). I denna grupp har resandet minskat från 36 till 28 kilometer 
per person och dag under den knappa 20-årsperioden. Vilhelmson (2005) drar därför 
slutsatsen att det funnits en potential för minskat resande som faktiskt har utnyttjats i 
denna kategori orter. Kopplat till denna diskussion ser Vilhelmson att cykelns 
betydelse för det dagliga transportarbetet i tätorter har ökat markant, i synnerhet i de 
medelstora orterna (dvs den tätortskategori där det dagliga resandet så påtagligt har 
minskat under perioden), och menar att cyklandets växande andel av resandet är 
följden av en allt mer cykelvänlig planering. 
 
Mycket av resandet i Naess (2006)undersökningen är kopplat till jobbpendling, och 
andra resor är ofta länkade till dessa. Enligt Dieleman m fl (2002) har mycket av 
forskningen kring den regionala strukturens betydelse för resande fokuserat på just 
arbetspendling, och endast i liten grad på andra typer av resor. Ett undantag är en 
studie av barnfamiljers vardag i den medelstora staden Gävle, den mindre tätorten 
Ockelbo samt ett landsbygdsområde 20 km utanför Gävle, där Tillberg (2001) visar 
hur det totala resandet är större för familjer på landsbygden än i staden, något som 
delvis kan förklaras av att mycket av vardagens logistik för barnfamiljer kretsar kring 
barnens fritidsaktiviteter. Tillberg (2001) konstaterar att barnen i landsbygdsområdet 
och barnen i Gävle hade lika många organiserade fritidsaktiviteter i staden vilket 
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gjorde att föräldrarna till barnen i landsbygdsområdet fick ägna mer tid åt skjutsande 
av barnen än vad föräldrarna till stadsbarnen gjorde.  
 
När det gäller handelsstrukturer har ett antal kunskapsöversikter gjorts men någon 
entydig bild av betydelsen av hur handelns strukturomvandling har påverkat trafikut-
vecklingen tycks vara svår att urskilja. Flera rapporter diskuterar strukturomvand-
lingens effekter på befolkningens tillgänglighet till offentlig och kommersiell service 
(t ex Mossfeldt & Reneland 2005, Wärnhjelm 2011). Mellan 2001 och 2006 minskade 
t ex antalet livsmedelbutiker med nästan 10% i Sverige och andelen invånare med 
tillgång till livsmedelsbutik inom 300 meter sjönk under samma period från 35,7% till 
33,6% (SCB 2009) – en trend som avspeglas i statistik från åtminstone 1980 och 
framåt (Mossfeldt & Reneland 2005). Denna utveckling är särskilt påtaglig på 
landsbygden där minskningen sker dubbelt så fort som i tätorterna. Samtidigt ökar 
antalet externt lokaliserade handelsetableringar. Hagson (2003) menar att forsknings-
läget ger grund för slutsatsen att externa handelsetableringar ger upphov till ökad 
bilanvändning, i synnerhet när nya handelsområden etableras då det ofta medför att en 
relativt stor andel av besökarna börjar ta bilen istället för att gå eller cykla till en mer 
närbelägen butik. Hagson (2003) menar också att stora städer ger bättre förutsätt-
ningar för handelsområden att ligga utmed vägar som en relativt stor del av befolknin-
gen använder till arbetet och att det möjliggör kedjade inköpsresor på ett sätt som inte 
förekommer i mindre orter i samma utsträckning. Därför, menar Hagson (2003), är 
inte utsläppseffekterna av en extern handelsetablering lika stora i stora som i mindre 
städer.  
 
I en annan kunskapsöversikt över litteraturen om handelsstrukturer och transporter går 
Wärnhjelm (2011) igenom en mängd studier av externhandelns trafikgenererande 
effekter. Trots flera studier som pekar på ett ökat bilberoende som följd av externetab-
lerade handelsområden menar Wärnhjelm att det inte går att utläsa några entydiga 
konsekvenser ur den befintliga litteraturen. Han konstaterar att det finns ett flertal 
studier som tyder på att handelsområden, även externa, ibland kan bidra till att hålla 
nere transportarbetet om inköpsresorna koncentreras till dessa och särskilt i den mån 
det medför färre resor. T ex finns det studier som pekar på att körsträckan för hus-
hållens inköpsresor minskar av handelsetableringar i anslutning till redan existerande 
eller beslutade etableringar (Wärnhjelm 2011). I Wärnhjelms kunskapsöversikt 
refereras Bergströms (1999) analys av handelsutvecklingen i 28 kommuner av olika 
storlek i Sverige där ett antal slutsatser av relevans för den regionala strukturen dras: 
Att ett externt köpcentrum påverkar närliggande kommuner, att inverkan på 
cityhandeln är marginell, samt att externa köpcentrum tar köpkraft från övrig handel i 
staden utanför centrum, särskilt avseende dagligvaruhandeln – en effekt som är 
kraftigare i små kommuner. 
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2.5 Transportinfrastrukturens omfattning och utformning 
 
Hur ska man förstå betydelsen av transportinfrastrukturens omfattning och 
utformning för samhällets transportmönster? 
 
Betydelsen av hur transportinfrastrukturen byggs ut och utformas betonas på bred 
front i den litteratur som behandlar kopplingen mellan stad och transporter, även hos 
forskare som i övrigt är oense (t ex Newman & Kenworthy 1989, Mees 2009). 
Tillgången till större väg- och järnvägsstråk har betydelse för vilka avstånd och ytor 
som är möjliga att nå på en given tid, men även utformning av lokala mikrostrukturer 
kan påverka förutsättningarna för gång- och cykeltrafikens framkomlighet (Banister 
2006). Tillgången till parkeringsplatser har också i en rad studier visat sig ha en 
påtaglig betydelse för benägenheten att välja bilen som transportmedel (Holmberg 
2011, Banister 2006, Cervero 1994). Kenworthy (2007) menar att just tillgången till 
parkeringsplatser har större betydelse än nivån på parkeringsavgifter för mängden 
bilpendling till städers centrala delar. I mellaneuropa har det blivit vanligt med 
undermarkparkering under torg.  
 
I sin genomgång av en mängd studier kring sambandet mellan resande och den 
byggda miljön konstaterar Ewing & Cervero (2010) att avståndet till närmsta 
kollektivtrafikstation eller hållplats genomgående tycks ha stor betydelse för 
sannolikheten att kollektivtrafiken ska användas. De ser också ett positivt samband 
mellan närhet till hållplats och gångtrafik, samtidigt som de ser det omvända 
förhållandet när det gäller biltrafik, dvs att med minskande avstånd till hållplats 
minskar som regel antalet fordonskilometer.  
 
Naess (2006) ser i sin undersökning av hur resenärer motiverar sina resval att dessa 
ofta måste förstås som en kompromiss mellan en rad överväganden. Sannolikheten för 
ett visst transportslag att dominera i ett område är därför beroende av hur förutsätt-
ningarna för olika färdmedel ser ut i förhållande till varandra. I en studie av kollektiv-
trafikresande hos boende i kollektivtrafikförsörjda områden i San Francisco-området 
konstaterar Cervero (1994) att valet mellan ett kollektivt transportmedel och personbil 
i hög grad kan förklaras av tillgången till gratis parkering vid destinationen i kombi-
nation med avståndet mellan destinationen och en kollektivtrafikstation (se figur 7). 
Studien visar också att benägenheten att välja kollektivtrafiken är ungefär hälften så 
stor ca 800-1000 meter från stationen som den är när motsvarande avstånd är 150 
meter. Denna iakttagelse är snarlik sådana som gjorts i studier av andra städer i 
Nordamerika (Cervero 1994), och Storbritannien (Banister 2006). Cervero konstaterar 
dock att skillnaderna mellan städer kan vara stora, beroende på en rad lokala faktorer, 
inklusive möjligheterna att köra bil till och parkera vid stationen (Cervero 1994).  
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Figur 7. Från Cervero (1994): Sannolikheten för kollektivtrafikanvändning beror enligt studien i hög 
grad på tillgången till gratis parkering vid destinationen samt destinationens avstånd från 
kollektivtrafikstation, givet ett visst antal bilar i hushållet.  
 
I en intervjuundersökning i tre Göteborgsområden och två Katrineholmsområden har 
Hagman (2005) studerat bostadsortens betydelse för vardagens resor och pekar på ett 
antal slutsatser av mer generell relevans. Kollektivtrafiken på landsbygden utanför 
Katrineholm är så pass begränsad att den inte utgör något reellt alternativ till bilen, 
utom för enstaka resor, men då i så begränsad omfattning att den aldrig kan ersätta 
bilen. Således är också bilberoendet högt på landsbygden. Han noterar att boende inne 
i Katrineholm framför allt rör sig kortare sträckor, och därför i stor utsträckning med 
cykel eller till fots, men att en bristfällig kollektivtrafik gör att många ändå väljer att 
ha en bil, även om den inte behövs för merparten av hushållens behov. Detta, menar 
Hagman (2005) borde kunna ses som en potential för bilpooler.  
 
Frågan om en utbyggnad av vägsystemet bidrar till ökade eller minskade utsläpp har 
diskuterats av olika forskare, och det finns rapporter som pekar i båda riktningar, även 
om få tycks bestrida sannolikheten i att en förbättrad väginfrastruktur leder till induce-
rad trafik (Goodwin 1996, Cervero 2003). Bakom större investeringar i nya vägar 
finns ofta en argumentation som framhäver den nya infrastrukturens avlastande 
funktion och dess roll i minskningen av trängsel på ett sätt som minskar utsläppen och 
luftföroreningarna från biltrafiken10. I en rapport från norska SINTEF har Knudsen & 
Bang (2007) simulerat utsläppseffekterna av att ersätta vägar genom samhällen med 
förbifarter samt att bygga ut en befintlig förbifart och drar slutsatsen att ökad fram-
komlighet som följd av förbättrad infrastruktur leder till minskade utsläpp genom att 
restiderna minskar och att trafikflödet blir jämnare. Påståendet att bättre vägar ger 
mindre klimatgasutsläpp dementeras skarpt av Strand m fl (2009) som i en norsk 
studie av några prototypområden drar slutsatsen att nya och förbättrade vägar i den 
                                                 
10 Se t ex planeringsunderlaget till kringfartsleder som Förbifart Stockholm (Vägverket 2001) och 
Norrleden förbi Norrköping (Vägverket 2007). 
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stora merparten av alla fall leder till ökade utsläpp, som en följd av dels inducerad 
trafik och dels högre hastigheter.  
 
Från Chalmers redovisades 2001 resultatet av ett Vägverksfinansierad studie som 
speciellt handlade om ”Förändringar av stadens markanvändning till följd av 
förbifarter”, Hagson m fl (2001). Förändringar studerades, med kvantitativa uppgifter, 
avseende utvecklingen i Gävle, Eskilstuna, Örebro, Södertälje, Nyköping, Halmstad 
och Lund. Förbifartsleder innebär en ny struktur i kanten av staden eller längre ut. En 
sådan trafikled leder, enligt Hagson m fl (2001) omgående till ökat biltrafikarbete och 
försämrade förutsättningar för busstrafik till och från orten samt försämrade förutsätt-
ningar för gång- och cykeltrafik i små tätorter där service ofta slås ut till följd av 
förbifart. Oftast utvecklas förbifarter till en genomfart (gata eller stadsmotorväg) med 
bebyggelse, med handel och verksamheter närmast trafikleden, en utveckling som 
Hagson m fl (2001) illustrerar schematisk med bildserien i figur 8.  
 

 
Figur 8. Principskiss över markanvändningen före, strax efter och en tid efter en förbifarts tillkomst. Ur 
Hagson m fl (2001). 
 
Denna utveckling planläggs ibland redan från början av kommunen men kommer i 
andra fall mer som en anpassning till efterfrågan. Förbifarten innebär då en barriär i 
staden. Detsamma blir effekten av en planerad stadsmotorväg (trafikprioriterad 
genomfart). Skyddszoner kring trafikleden och/eller bulleravskärning förstärker detta 
och skapar avstånd. Bebyggelse fram till och på andra sidan av förbifart har i de 
studerade fallen gett en gles bebyggelse med stora avstånd mellan start- och 
målpunkter vilket i sin tur skapar ännu sämre förutsättningar för kollektivtrafik och 
för gång- och cykeltrafik. Ny infrastruktur öppnar för exploateringsmöjligheter, men 
en stark kommunal markanvändningsplanering kan styra så att stadsstrukturen inte 
påverkas på ett sätt som ger sämre tillgänglighet och mer biltrafik. I endast en av de 
sju studerade städerna, nämligen Lund, har kommunen haft en sådan styrka. En 
konsekvent och restriktiv politik har stoppat alla former av större handelsetableringar 
längs E22. Trycket på exploateringar längs en förbifart ökar om leden förläggs nära 
staden. Samtidigt behöver ofta en förbifart placeras nära staden för att en tillräckligt 
stor andel av biltrafiken ska välja att använda den och därmed avlasta stadens inre.  
Slutsatserna från Hagson m fl (2001) stärker de som tidigare redovisats av t ex 
Abelsson (1999) som studerat förbifarter och olika former av genomfarter samt 
effekter avseende trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet och markanvändning med bl a 
erfarenheter från Norge. Frågan om motorvägarnas stadsstrukturerande egenskaper 
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har också belysts grundligt, med E4:an genom Stockholm som exempel, av Bergman 
(2008). 
 
Förbifartslösningar förekommer även inom järnvägssystem. Det finns nackdelar med 
järnväg och vissa typer av järnvägstrafik genom en stad. Men många städer ser en 
central placering av järnvägsstation som viktig och en förutsättning för god kollektiv-
trafikförsörjning och för att hålla nere bilanvändningen inom staden. Under senare år 
har begreppet resecentrum blivit vanligt. Längs järnvägsförbifart såväl som vägförbi-
fart finns det skäl från väghållaren (den som ansvarar för förbifartsfunktionen) att vara 
restriktiv med att tillåta ytterligare väg/spår anslutningar samtidigt som lokala önske-
mål om detta ofta finns. Industrispår för godstransporter på järnväg kan fungera och 
bidra till olika stadsstruktur oavsett om järnvägsförbifart finns eller inte. Under senare 
år omnämns från kommuner och exploatörer i storstad att företag (som inte domineras 
av tunga transporter) söker lägen/kontor i kollektivtrafiknära lägen för att vara attrak-
tiva för den arbetskraft som de behöver. Några uppgifter om efterfrågan på industri-
spår har inte fångats upp. 
 
Ett gatunät med blandtrafik, dvs där olika färdmedel finns i samma gaturum, mer eller 
mindre uppdelat (ofta förknippat med s k rutnätsstad vilket inte betyder likformiga 
kvarter), är en traditionell lösning medan gatunät med separerade trafikfunktioner och 
separering mellan färdmedel infördes från 1960-talet och i Sverige genom SCAFT. I 
dagens Sverige används båda principerna och varianter av dessa liksom kombinatio-
ner. Med den separerade principen skapas ”omvägar” för bl a biltrafiken vilket kan 
förväntas ge upphov till ett större biltrafikarbete än vid genare förflyttningar inom en 
stad med blandtrafikgator i rutnät. En stad med mycket separerade trafiksystem 
förknippas ofta med ett glesare utbud av lokala målpunkter och längre avstånd till 
målpunkter, vilket i sin tur skapar behov av bilanvändning. Även förflyttningar till 
fots och med cykel kan därför bli långa men trafiksäkra i ett separerat system. 
Totalseparerade system är principiellt mer ytkrävande än icke total-separerade, och 
innefattar längre gator, vilket även innebär högre kostnader för anläggning och drift 
och underhåll av gator, belysning och ledningar. Främst pga trafikbuller är det svårt 
att vid nyplanering placera byggnader intill starkt trafikerade gator eller leder (gäller 
även spår, sjöfart o flyg). Enda möjligheten att vid nyplanering göra detta är att 
begränsa hastighet och framkomlighet för bilar, bussar och lastbilar (t ex som i 
Hammarby Sjöstad i Stockholm, en variant av rutnätsstad där parkeringsnormen i 
första etappen var så låg som 0,25 (Lundin 2010) och en påkostad kollektivtrafik 
fanns på plats redan från början). I många nyplanerade stadsdelar har ett sätt att 
hantera trafikbullret, i samband med mer eller mindre separerade trafiksystem, varit 
att avsätta bullerdämpande avståndszoner kring de större gatorna/trafiklederna 
och/eller avskärmande vallar och plank etc. Bullerdämpande zoner kräver då stora 
ytor som även måste skötas och bidrar till gleshet i bebyggelsestrukturen, vilket i sin 
tur ökar behovet av bil.  
 
En omfattande litteratur relaterad till metoder förknippade med Space Syntax-teori har 
behandlat betydelsen av gatunätets struktur för gångtrafiken (t ex Hillier 2007, Ståhle 
2008, Raford & Ragland 2005). Genom kartläggningar av gatulinjers konnektivitet, 
enkelt uttryckt som gators fysiska koppling till varandra med siktlinjer som 
definierande karaktäristik, skapas ett verktyg för att förutse rörelse och aktivitet i 
gaturummet, i synnerhet förekomst av fotgängare (Baran m fl 2008). Empiriska 
studier i olika länder har visat ett relativt starkt samband mellan välintegrerade 
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gatustrukturer, dvs gatunät med hög konnektivitet, och förekomst av fotgängare 
(Hillier 2007, Baran m fl 2008, Raford & Ragland 2005, Read 1999). I samman-
ställning av ett flertal studier konstaterar Ewing & Cervero (2010) att framför allt 
tätheten av korsningar har hög förklaringskapacitet för mängden gångtrafik, men 
också för kollektivtrafikanvändning. I linje med dessa iakttagelser konstaterar Ewing 
& Cervero (2010) också att korsningstätheten korrelerar negativt med fordonsan-
vändning.  
 
I en översikt över nordisk litteratur om sambandet mellan stadsstruktur och 
transporter konstaterar Naess (2012) att frågan om gatunätets struktur på områdes- 
eller kvartersnivå fått större uppmärksamhet den amerikanska litteraturen än i 
nordiska studier. Ewing & Cervero (2010) finner t ex i sin meta-analys av studier av 
sambandet mellan persontransporter och stadsstruktur att tätheten av korsningar (ett 
mått som även ger indikationer om kvartersstorlek) som regel har en negativ effekt på 
bilanvändning, samtidigt som det är en av de mest betydelsefulla faktorerna för 
gångtrafiken och för användandet av kollektivtrafiken. Medan flera amerikanska 
studier indikerar ett negativt samband mellan trafikintegrering och bilresande, dvs att 
trafikintegrering har en hämmande effekt på bilresande, tycks liknande studier i de 
Nordiska länderna inte visa samma samband (Naess 2012). I sin doktorsavhandling 
från KTH har Westford (2010) studerat barns transporter till och från skolan i några 
områden i Täby norr om Stockholm och drar slutsatsen att benägenheten att skjutsa 
barn med bil till skolan är större i områden med ett trafikintegrerat gatunät än i 
områden med trafikseparering. I sin studie av olika stadsdelar i Köpenhamn 
konstaterar Naess (2011) att det lokala gatunätets utformning korrelerar relativt starkt 
negativt med invånarnas bilanvändning, men så snart man kontrollerar för områdets 
läge i förhållande till stadskärnan försvinner denna korrelation i princip helt. Just 
frågan om betydelsen av det lokala gatunätets struktur i ljuset av det geografiska läget 
inom staden eller regionen tycks vara förhållandevis underbeforskad, och det är i 
många studier oklart huruvida denna aspekt är beaktad eller inte. 
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3 Diskussion utifrån översiktens resultat 
 

3.1 Några summerande iakttagelser 
Syftet med den här kunskapsöversikten är att bidra till en ökad förståelse för 
sambanden mellan stadsstruktur och transportrelaterad klimatpåverkan genom att ge 
en översikt över den svenska och internationella forskning som berör denna fråga. 
Efter att ha identifierat ett antal teman som återkommer i litteraturen inom detta 
forskningsfält har genomgången av dessa teman guidats av fyra grundläggande frågor.  

� Hur ska man förstå betydelsen av städers täthet för samhällets 
transportmönster? 

� Hur ska man förstå betydelsen av funktionsblandning för samhällets 
transportmönster? 

� Hur ska man förstå betydelsen av regional struktur för samhällets 
transportmönster? 

� Hur ska man förstå betydelsen av transportinfrastrukturens omfattning och 
utformning för samhällets transportmönster?  

 
I detta kapitel lyfts resultatet av ovanstående litteraturgenomgång upp till en vidare 
diskussion efter en kortfattad summering av genomgången. Läsaren bör ha i åtanke att 
varje sammanfattning är en generalisering som inte nödvändigtvis är överförbar till 
individuella fall.  
 
En slutsats som framstår som rimlig efter diskussionen ovan är att täthetens betydelse 
primärt bör förstås i indirekt mening. Ökad täthet i sig ger ingen minskning av 
transportarbetet. Däremot bidrar täthet till låga genomsnittsavstånd i staden vilket kan 
förväntas minska det totala transportarbetet. Täta stadsmiljöer ger också andra 
förutsättningar för ett lokalt serviceutbud än glesa miljöer därför att tätheten påverkar 
det potentiella kundunderlaget. Och täta strukturer ger förutsättningar för ett effektivt 
kollektivtrafiksystem på ett annat sätt än glesa strukturer gör. Men det finns inget 
automatiskt samband mellan täthet och god kollektivtrafik, som i hög grad är 
beroende av transportpolitiska beslut. I en studie av betydelsen av täthet för ett antal 
olika miljörelaterade parametrar i 45 kinesiska städer menar t ex Chen (2008) att 
sambandet mellan täthet och kollektivtrafikanvändning inte kan styrkas statistiskt, och 
förklarar det med att den kinesiska kollektivtrafiken inte styrs av marknadskrafter 
utan av beslut som mycket väl kan fattas på helt andra grunder.  
 
I den mån en blandning av funktioner innebär en koncentration av arbetsplatser till 
vissa punkter kan det förväntas leda till att transporterna riktas dit. En blandning av 
bostäder och arbetsplatser leder dock sällan till någon omfattande minskning av 
transporter, då det skulle ställa höga krav på matchningen av dag- och nattbefolkning. 
Däremot kräver hushållens vardagsliv en rad servicefunktioner, t ex livsmedels-
butiker, förskolor, mm, och närheten till dessa kan underlätta för vardagen att fungera 
utan bil. 
 
Olika aspekter i den regionala strukturen spelar en avgörande roll för transportmönst-
ren. De större koncentrationerna av arbetsplatser och andra funktioner, främst region-
centrum, kan förväntas utgöra viktiga målpunkter och transportsystemets utformning i 
förhållande till dessa blir avgörande för hur transportmönstren ser ut. Med ett växande 
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avstånd till större regioncentra kan transportarbetet förväntas öka, åtminstone upp till 
en nivå då andra regioncentra eller städer hamnar inom funktionellt räckhåll.  
 
Regionstorlek har betydelse för förutsättningarna för ett effektivt kollektivtrafik-
system, vars andel av resandet generellt sätt ökar med regionens storlek. Medelstora 
städer tycks ha bäst förutsättningar för cykeltrafik, medan mycket tyder på att lands-
bygd är den struktur som ger högst bilberoende. 
 
Transportinfrastrukturen har en uppenbar och avgörande betydelse för transport-
mönstren i kraft av dess möjliggörande funktion för transporter. Nyetablerad väg-
infrastruktur kan förväntas leda till ökad vägtrafik och nyetablering av bebyggelse, 
medan nya spår och ny spårtrafik stärker möjligheterna att färdas till koncentrationer 
av funktioner i andra delar av regionen eller staden och samtidigt ge förutsättningar 
för nya bebyggelsekoncentrationer. Ett exempel på detta är de nyexploateringar som 
skett i anslutning till anläggandet av tunnelbanan i Köpenhamn. Detta gäller framför 
allt områden i stationers närhet, och det är inte givet hur områden längre från 
stationerna påverkas dessa.  
 
Gatunätets struktur kan ha betydelse för transporternas fördelning på olika färdmedel, 
men det geografiska läget i staden/regionen kan förväntas spela roll för i vilken 
utsträckning gatunätets struktur påverkar denna fördelning.  
 

3.2 Tillgänglighet som sammanhållande begrepp 
En mer generell slutsats av genomgången ovan är att mycket av de centrala 
slutsatserna egentligen handlar om tillgänglighet till stadens olika funktioner och 
innehåll. Transportalternativ som ger hög tillgänglighet relativt andra transport-
alternativ kommer sannolikt stå för en relativt sett hög andel av transportarbetet.  
 
Begreppet tillgänglighet definieras i litteraturen på olika sätt, men en vanligen 
återkommande dimension i begreppet är möjligheter, eller potentialer. Trafikverket 
(2010) definierar tillgänglighet som ”möjligheten att ta del av något antingen 
eftersträvat eller som vi behöver” (s 14). Med en sådan definition betraktas alltså 
tillgänglighet som lättheten att tillgodogöra sig någon form av nyttor. Tillgänglighet 
betraktas traditionellt sett som en funktion av avstånd och destinationer eller 
målpunkter, t ex arbetsplatser, andra människor, kulturinstitutioner, handelsplatser, 
etc. Ur ett sådant perspektiv bestäms tillgängligheten av den rumsliga utbredningen, 
eller spridningen, av potentiella destinationer (målpunkter) och lättheten att nå dessa 
målpunkter, men även målpunkternas kvalitativa karaktär (Cheng m fl 2007). T ex 
betyder möjligheten att ta sig till en arbetsplats olika för olika grupper på arbetsmark-
naden. Därför ser också pendlingsmönstren olika ut för personer med t ex olika 
utbildningsnivå (Temaplan 2003).  
 
Tillgängligheten påverkas av förändringar i såväl transportsystemet som den byggda 
miljön genom förändrade möjligheter till förflyttningar mellan målpunkter eller att 
målpunkterna flyttas närmare eller längre från varandra. Förtätnings- och lokalise-
ringsstrategier kan påverka tillgängligheten både positivt genom minskade avstånd 
mellan målpunkter, men också negativt genom ökad trängsel. God tillgång till ett stort 
utbud av funktioner ger förutsättningar för korta resor och resor som inte kräver den 
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flexibilitet och individualisering som bilen ger. Koncentrationer av urbana funktioner 
bidrar därför till en hög tillgänglighet för andra transportslag än bil.  
 
Ur ett individperspektiv är tillgänglighet också en funktion av individens rumsliga och 
tidsmässiga möjligheter att utföra sina aktiviteter (Miller 2007). Därför spelar t ex 
öppettider, tidtabeller, behovet av att utföra aktiviteter i en viss sekvens (t ex att 
handla mat innan barnen hämtas på dagis), också roll för den faktiska tillgängligheten. 
Koncentrationer av funktioner, t ex i regioncentrum eller i funktionsblandade stads-
delscentra, ger då andra förutsättningar för ett minskat bilberoende än glesa miljöer 
där avstånden mellan aktiviteter medför större tidsmässiga begränsningar kring hur 
flexibel man kan vara. 
 
Med ett individperspektiv på tillgänglighet aktualiseras även den växande diskussion 
inom mobilitetslitteraturen (se avsnitt 2.1) kring själva resan eller transporten i sig. 
Om transporten genomförs på ett sätt som individen uppfattar som meningsfullt, 
behöver inte avståndet nödvändigtvis betraktas som negativt för tillgängligheten. 
Möjligheten att under resans gång umgås, arbeta, utföra webbaserade ärenden, mm är 
exempel på aktiviteter som kan möjliggöra transporter över längre sträckor utan att 
den upplevda lättheten att ”ta del av något antingen eftersträvat eller som vi behöver” 
(Trafikverket 2010, s 14) påverkas negativt.  
 
Samtidigt som mycket kan påverka tillgängligheten i positiv riktning kan ökad 
tillgänglighet också inrymma potentiella konflikter mellan olika dimensioner av 
tillgänglighet. Det som exempelvis innebär ökad tillgänglighet på regional nivå kan 
samtidigt medföra begränsad tillgänglighet på lokal nivå (WSP 2011), t ex om en 
järnväg som förbinder två städer skapar en barriär genom staden. Eller om tillgänglig-
heten medelst ett transportslag ökar på bekostnad av ett annat, t ex om möjligheterna 
att veckohandla rationellt på ett externt handelsområde med bil på sikt medför att 
lokala livsmedelsbutiker på gångavstånd läggs ner. Motsvarande konflikter kan uppstå 
mellan olika delar av transportsystemet om t ex ett kollektivtrafikstråk läggs ner som 
följd av utvecklingen av ett annat. 
 
Ovanstående diskussion gör tydligt att tillgänglighet är ett mycket diversifierat be-
grepp som måste förstås ur någons perspektiv, och till något specifikt. Ett generellt 
påstående att tillgängligheten har ökat inrymmer ett (implicit eller explicit) antagande 
om vem som fått en förbättrad tillgänglighet. Ökad tillgänglighet för höginkomst-
tagare innebär inte nödvändigtvis ökad tillgänglighet för låginkomsttagare. Variatio-
nerna är också stora mellan personer med eller utan olika typer av funktionsnedsätt-
ning. På motsvarande sätt finns det samtidigt ett underliggande antagande om vad det 
är tillgängligheten har ökat till. Förbättrad tillgänglighet till arbetsplatser innebär inte 
med nödvändighet bättre tillgänglighet till dagisplatser. Och, av hög relevans ur ett 
transportperspektiv, förbättrad tillgänglighet medelst t ex bil innebär inte nödvän-
digtvis förbättrad tillgänglighet medelst exempelvis cykel. Resandet med ett visst 
färdmedel påverkas av förutsättningarna för olika färdmedel i förhållande till 
varandra.  
 
Summa summarum finns det således anledning att betrakta tillgänglighet i plural. 
Varje plats och situation karaktäriseras av en mängd samtidiga lager av olika 
tillgängligheter – en konsekvens av att tillgängligheten varierar till olika typer av 
målpunkter, för olika personer, och med olika kommunikationsmedel (inklusive 
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digitala). Om åtgärder i den fysiska miljön ändrar dessa multipla tillgängligheter på 
ett sätt som sammantaget främjar kollektivtrafikresande, gång och cykeltrafik relativt 
biltrafiken kan de förväntas vara positiva ur klimatsynpunkt. 
 

3.3 Planering för utsläppsminskning?  
Det finns åtskilliga uttalade politiska ambitioner om förtätning och att bygga staden 
inåt för att skapa förutsättningar för en stadsutveckling som är mindre beroende av 
bilar och som i högre grad fungerar med gång, cykel och kollektivtrafik som ryggrad. 
Samtidigt menar vissa bedömare att sådana ambitioner saknar substans i den plane-
ring som faktiskt bedrivs och som istället förstärker utvecklingen av ”bilstaden” 
(Lundin 2010), eller till och med motorvägsstaden (Bergman 2008). 
 
En vanlig diskussion handlar om huruvida monocentriska eller polycentriska 
(flerkärniga) stadsstrukturer är eftersträvansvärda. För att illustrera denna typ av 
begrepp, som kan appliceras på en stad eller en region, visas i figur 9 några 
principiella strukturer. 
 

 
 
Figur 9. Exempel på arketypiska urbana strukturer (ur Adolphson 2010): “(a) Wright's Broad Acre 
City; (b) point structure; (c) Soria y Mata's linear city; (d) compact urban structure; (e) dispersed urban 
structure; (f ) corridor urban structure; (g) multinucleated urban structure; (h) fringe urban structure; (i) 
ultraurban structure.” (Adolphson 2010, s 552). 
 
 
Denna typ av figurer handlar om urban form i meningen areell form vilken är 
uppbyggd kring transportinfrastruktur. Städer eller tätorter och deras planering i 
förhållande till varandra och förbindande transportinfrastruktur skapar i sin tur 
regionala strukturer.  
 
Med effektiva transporter mellan städer/tätorter främjas kontakterna mellan städerna 
och tillgängligheten till målpunkter i respektive ort. Därför kan man säga att kontak-
ten mellan tätorter och det sammantagna utbudet främjas av att respektive tätort är 
relativt koncentrerad. Effektiviten i transporterna mellan dessa koncentrationer stärks 
av att antalet stopp begränsas samt ett balanserat resande in i och ut orterna. Balans i 
resandet till och från en stad/tätort förutsätter i sin tur balans mellan dag- och 
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nattbefolkning vilket aktualiserar behovet av planering för såväl boende som 
näringsliv. 
 
Något som blivit allt mer aktuellt genom ökat intresse för spårtrafik i Sverige är att 
kapaciteten i spårsystem är begränsad. När nya stationer och ny trafik diskuteras i 
samband med bebyggelseplanering måste konsekvenserna för annan tågtrafik 
bedömas. Långsamma pendeltåg kan skapa problem för snabbare långväga tåg. Av 
detta följer att om bebyggelse ska anpassas för spårtrafik behövs långsiktiga 
markanvändningsstrategier och strategier för transportsystemet. För successiv 
planering för lokala spårvägar har myntats uttrycket: Tänk spår – kör buss, i syfte att 
bidra till effektiva busslinjer.   
 
De övergripande slutsatserna i flera av de studier som har refererats i denna rapport (t 
ex Naess 2006), pekar mot att samhällsplaneringen bör sträva efter att förtäta i 
centrala lägen, om målet är att minska bilresandet. En sådan bebyggelseutveckling tar 
vara på stads- eller regionkärnans förutsättningar för koncentration av olika funktioner 
och drar nytta av den täta stadens förutsättningar för service och kollektivtrafik. Det 
skulle därmed kunna vara ett sätt att öka tillgängligheten utan att samtidigt öka 
resandet, alternativt att minska resandet utan att minska tillgängligheten. 
 
Men eftersom olika praktiska och politiska förutsättningar begränsar möjligheterna 
för en sådan utveckling finns det anledning att, mot bakgrund av resultaten av denna 
litteraturgenomgång, istället överväga möjligheterna att lokalisera ny bebyggelse till 
stadsdelar som angränsar till stadskärnan, alternativt i anslutning till subcentra och 
regionala kollektivtrafikstationer, dvs lägen som erbjuder hög tillgänglighet till andra 
målpunkter i staden eller regionen och som samtidigt kan ges förutsättningar att 
tillhandahålla ett tillräckligt stort underlag för lokala funktioner. 
 
En sådan utveckling skulle kunna leda mot en förstärkning av flerkärnigheten i en 
region. Men flerkärniga strukturer har också sina nackdelar. Om noderna i den 
flerkärniga strukturen är komplementära och karaktäriseras av en sådan samman-
sättning av funktioner som attraherar resor från regionen som helhet (t ex arbetsplatser 
och evenemangscentra) kan en sådan struktur förväntas ge upphov till ett större totalt 
transportarbete än en monocentrisk struktur (se c i figur 10). Ett begränsat transport-
arbete kan däremot förväntas uppstå i en flerkärnig struktur där noderna istället 
karaktäriseras av en sådan blandning av bostäder, arbetsplatser och andra funktioner 
som gör noderna till egna småstäder – ”self-supporting urban villages” i Lefèvres 
(2010) terminologi (b i figur 10). Utvecklingen av sådana kärnor riskerar dock att 
bidra till en fragmentisering av den regionala arbetsmarknaden vilket kan ge upphov 
till målkonflikter med andra samhällsmål inom sysselsättnings- och tillväxtpolitiken.  
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Figur 10. Urbana strukturer ur ett flödesperspektiv till skillnad från ett morfologiskt (form-)perspektiv 
som i figure 9. Ur Lefèvre 2010): “a) The monocentric model; b) The polycentric model: The urban 
village version; c) The polycentric model: The random movement version; d) The mono-polycentric 
model: Simultaneous radial and random movements.” (Lefèvre 2010, s 6). 
 
 
Det finns en mängd studier som har visat positiva samband mellan regionstorlek och 
ekonomiska indikatorer som lönesumma och produktivitet (t ex Temaplan 2003). 
Följaktligen är regionförstoring ett centralt inslag i den nationella transportpolitiken 
(Prop 2008/09:35). Det går helt i linje med EU:s vitbok om transporter som citerats i 
inledningen till denna rapport, och som kraftfullt klargör att mobiliteten i samhället 
inte ska minska. I såväl regeringens infrastrukturproposition (Prop 2008/09:35) som 
EU:s vitbok saknas dock en mer ingående diskussion kring förutsättningarna att 
kombinera en utveckling mot minskade växthusgasutsläpp med bibehållen eller ökad 
rörlighet. Förhållandet mellan rörlighet och klimatpåverkan framstår som förhållande-
vis oproblematisk, då mycket av lösningarna på klimatutmaningen hänförs till 
teknikutveckling. 
 
Om ambitionen är att minska utsläppen från transportsektorn kan det vara menings-
fullt att uppmärksamma potentiella målsynergier gentemot andra politikområden. I en 
rapport från WSP (2011) menar t ex författarna att samtidigt som flerfamiljshus bidrar 
till tätare boende än områden med enfamiljshus gynnar en effektivare transportför-
sörjning med kollektiva färdmedel, har flerfamiljshus i flera avseenden också bättre 
förutsättningar för en mer begränsad energiförbrukning för en given bostadsyta 
jämfört med enbostadshuset11. Vidare kan en blandning av bostäder, arbetsplatser och 
andra funktioner innebära att stadsdelen befolkas både dag och natt vilket, oavsett 
potentiella konsekvenser för växthusgasutsläpp, kan vara fördelaktigt ur trygghets-
synpunkt. Energisnålhet i persontransporter, bilsnål stadsstruktur, förutsätter ofta att 
arbetsplatser och bostäder finns kollektivtrafiknära för den arbetande (och studerande) 
                                                 
11 I praktiken skiljer sig inte energiförbrukningen inte så mycket åt mellan flerfamiljshus och 
enbostadshus, något som i rapporten från WSP (2011) förklaras med den skillnad i incitament att spara 
energi som oftast föreligger mellan boende i flerbostadshus respektive enbostadshus. 
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vuxna befolkningen. För andra grupper är andra målpunkter och andra rörelsemönster 
aktuella. Äldre och barn behöver själva kunna förflytta sig till fots, med cykel och 
ibland med kollektivtrafik för sina dagliga behov och aktivitet i samhällslivet, vilket 
kräver god lokal tillgänglighet i första hand och i gatumiljöer där biltrafik underord-
nas gående (”på de oskyddade trafikanternas villkor”). Bostadsbebyggelse eller 
blandad bebyggelse kan behöva vara tillräckligt tät och koncentrerad för att ge ett 
tillräckligt befolkningsunderlag för service och god tillgänglighet till service inklusive 
kollektivtrafik. För den som använder kollektivtrafik mer eller mindre dagligen är det 
praktiskt om handel o service finns i anslutning till reskedjan med kollektivtrafik 
inklusive GC-sträcka eller nära lokal målpunkt som förskola eller nära bostaden. 
Hälsoforskare efterfrågar att samhället organiseras så att fysisk aktivitet integreras i 
det dagliga livet, ett perspektiv som lyfts mycket i den amerikanska litteraturen. I 
Storbritannien finns det numera en tillgänglighetsplanering som av rättviseskäl 
uppmärksammar och ska komma till rätta med brister i tillgänglighet till basservice. 
 
Vidare bör möjligheterna till styrning av uppmärksammas. I vilken riktning städers 
form ändras när en stad växer beror delvis på geografiska förutsättningar, men också 
på stark eller svag markanvändningsplanering. Även om t ex kringfartsleder i prak-
tiken ofta förknippas med exempelvis etableringar av handelsområden, sker inte detta 
med nödvändighet. Kommunen har det formella mandatet att styra handelns lokali-
sering, och har därför formell möjlighet att motverka rådande tendenser. En utveck-
ling som den figur 8 illustrerar kan samtidigt ha en potential att främja framväxten av 
nya noder och bebyggelsekoncentrationer där vägarna möts. Sådana koncentrationer 
kan i sin tur ge förutsättningar för nya kollektivtrafikstråk. Ur ett sådant perspektiv 
kan en utveckling av infrastrukturen för vägtransporter och kollektivtrafik gå hand i 
hand, om möjligheterna till det uppmärksammas av ansvariga planeringsinstanser. 
Onödigt breda, långa och raka gator verkar i riktning mot bilstad och stor andel 
biltrafik. En studie har gjorts under 2010 som visar möjligheter att hålla nere ytor för 
gatu- och trafikanläggningar samt att regler för utformning skulle kunna förändras för 
att stödja detta (Linderholm & Johansson 2011). 
 
Att ändra fysiska strukturer kan ta lång tid, särskilt om takten i byggandet/efterfrågan 
är låg. Därför kan olika medel komplettera varandra. Att ändra täthet (antal boende/ 
arbetande per m2) inom befintliga strukturer kan övervägas, och vara möjligt att 
genomföra på relativt kort tid med olika medel. Trängselavgifter är ett sätt att hantera 
situationen i större städer som kan ha påverkan på folks resvanor på längre sikt. 
Henriksson (2008), som har studerat Stockholmarnas resvanor med särskilt fokus på 
perioden kring införandet av trängselskatten i Stockholm, menar att resmönster är 
trögföränderliga därför att de struktureras utifrån vanor och ses som sådana som 
självklarheter i vardagslivet. Men, menar han, det innebär att samtidigt som resvanor 
bromsar möjligheterna att förändra transportmönster i samhället, så kan de också 
bytas ut – mer eller mindre gradvis – mot nya vanor och därmed ge upphov till nya, 
förändrade transportmönster.  
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3.4 Behov av mer kunskap? 
Ovanstående litteraturöversikt ger stöd för vissa generella hållningar i stadsutveck-
lingsdiskussioner. T ex pekar mycket av den litteratur som har diskuterats här på att 
det finns transportbegränsande effekter i täta stadsområden, jämfört med glesa städer. 
Men av de olika kritiska studier som har tagits upp framgår också att ett sådant gene-
rellt påstående inte kan appliceras på enstaka fall. Som allmän riktlinje för planering 
har därför en sådan ståndpunkt sina begränsningar. Det vore värdefullt att i en särskild 
studie närmare granska hur tätheten spelar roll för trafiken och transportarbetet i en 
stad, dvs de mekanismer genom vilka täthet har betydelse för transporter, i syfte att 
mer djupgående utreda förutsättningarna för täthet att påverka transporterna. En sådan 
studie skull exempelvis kunna, på ett mer systematiskt sätt, analysera betydelsen av 
täthet för det lokala utbudet av offentlig och kommersiell service och hur olika typer 
av service i sin tur påverkar transportarbetet. Exempel på vägledande frågeställning 
skulle kunna vara följande: Under vilka förutsättningar leder förtätning till minskat 
transportarbete?12 Är det bristen på utrymme som begränsar bilanvändandet i täta 
städer? Är det en högre förekomst av lokal service i täta städer som begränsar resor 
till externa handelsområden? Är det ett bättre utbud av kollektivtrafik i täta 
stadsmiljöer som får människor att resa kollektivt istället för med bil? 
 
Motsvarande uppföljning skulle också kunna göras kring den regionala strukturens 
betydelse – ett område som framstår som relativt underbeforskat, åtminstone jämfört 
med de andra aspekter som tagits upp i denna översikt. Under vilka förutsättningar 
främjar flerkärniga stadsstrukturer begränsningar av transporterna i högre grad än 
enkärniga stadsstrukturer, och vice versa? Hur skiljer sig dessa förutsättningar åt 
mellan olika regionstorlekar? Hur skiljer sig dessa förutsättningar åt mellan regioner 
med olika näringslivsstruktur? Under vilka förhållanden är det funktionellt och rimligt 
med tanke på konsekvenser att regionalt transportsystem och resande utvecklas för att 
kompensera brister i tätorters lokala basservice? Och på vilket sätt kan en sådan 
transportsystemutveckling, exempelvis med kollektivtrafik, bidra till att mer 
fullständig basservice utvecklas i berörda tätorter och att behovet av personresor 
mellan orterna därmed dämpas? 
 
Detsamma gäller frågan om gatunätets struktur. I litteraturöversikten ovan visar flera 
studier indikationer på att faktorer som hög korsningstäthet och integrerade gatunät 
främjar gångtrafiken och hämmar bilanvändning. Samtidigt pekar andra studier i 
motsatt riktning. En tänkbar förklaring till denna tvetydighet, som antyds av både 
Ewing & Cervero (2010) och Naess (2012), är att områdets geografiska läge i staden 
och regionen i så hög grad påverkar utfallet av analysen. I många städer är gatunätet 
annorlunda utformat i de centrala delarna av staden än i områden några kilometer eller 
mil utanför centrum. Det gör det svårt att dra för långt gångna slutsatser om just 
gatunätets betydelse, och det är inte alltid tydligt om denna aspekt är beaktad när 
studier har gjorts av gatunätets struktur. Detta leder fram till potentiella uppföljnings-
studier. Hur betydelsefullt är det lokala gatunätets struktur för transportarbetet 
medelst bil, kollektivtrafik, cykel och gång givet den regionala kontexten och avstån-
det till större centrum i staden eller regionen. En studie kring denna fråga inleds rimli-
gen med en genomgång av befintliga studier i syfte att klargöra i vilken utsträckning 
det geografiska läget är beaktat.  

                                                 
12 I en pågående studie vid Chalmers undersöks, på uppdrag av Trafikverket, bl a frågor på detta tema. 
Rapporten förväntas vara publicerad under våren 2012. 
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Slutligen finns det anledning att efterlysa fler studier som kombinerar metoder och 
perspektiv från olika forskningstraditioner. T ex vore det önskvärt med fler studier på 
detta tema som, likt Naess (2006), följer upp kvantitativa analyser av samband mellan 
olika faktorer med kvalitativa undersökningar av mekanismerna bakom observerade 
samband. Ett annat exempel är möjligheten att i högre grad än i nuläget utveckla 
metoder för att överbrygga gapet mellan å ena sidan mikrostudier av lokala förhållan-
den och å andra sidan studier på mer aggregerad regional nivå. Ofta, men inte alltid, 
görs dessa typer av studier med utgångspunkt i olika kunskapstraditioner, t ex 
arkitektur och regionalvetenskap.  
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