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Sammanfattning 
Bilens plats i samhället har sedan mitten av 1900-talet stadigt ökat och idag format vad vi 
kallar ett bilsamhälle. I takt med detta har Stockholmregionens bebyggelse kännetecknats av 
utglesning som i längden inte är hållbart då det leder till ett ökat transportbehov och 
bilberoende. 
För att motverka detta har planeringen skiftat från att bygga utefter bilen i fokus till att allt 
mer främja alternativa färdmedel som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Men det finns mer att 
göra och flera andra forskare har tagit fram studier hur urban form i planeringen kan påverka 
vårt resebeteende och bidra till hållbara städer.  
Syftet med denna studie är att se vad och hur man planerar för att påverka resebeteendet i en 
stadsdel och genom det specifikt kolla på två moderna stadsbyggnadsprojekt i Stockholm 
respektive Sundbyberg stad.  
 
Studiens frågeställning besvaras enklast genom en kvalitativ intervju och en kvantitativ 
undersökning. Besöksintervjuerna gjordes med Anna Sahlin på Sundbyberg stad, Anna-Stina 
Bokander på Stockholm stad och Robert Thorstenson på Ursvik KB. En undersökning över de 
boendes resebeteende gjordes på plats i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm respektive Stora 
Ursvik i Sundbyberg.  
 
Resultatet av min forskning menar på att ett flertal urbana faktorer påverkar resebeteendet 
men att två nyckelfaktorer, täthet och boendelokalisering i staden, står för den största 
påverkan. Dessa faktorer har dock inte haft stor betydelse i planeringen av respektive område 
även om teorierna bakom dem bekräftats i ett utav de undersökta områdena. Faktorerna är 
dessutom inbördes beroende av varandra samtidigt som nya studier visar på att 
socioekonomiska faktorer samt självlokalisering står för en större del av påverkan av 
resebeteendet.  
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Abstract 
The car’s place in society has changed and increased since mid 1900’s to what we now vall 
the ”Car Society”. In line with this, the Stockholm region settlement has been characterized 
by urban sprawl, which in the long run is not sustainable as it leads to increased transport 
needs and car dependency. 
To counter this, the urban planning has shifted from building with the car in focus to promote 
alternative modes of transportation such as pedestrian traffic, bicycling and public transport.  
However, there is more to do and other researchers have developed studies on how urban 
form of planning can affect our travel behavior and contribute to sustainable cities. 
The purpose of this study is to see what and how to plan for influencing travel behavior in a 
neighborhood and through this look at two specific modern urban development project in 
Stockholm and Sundbyberg.  
 
The study's research question is answered easily by qualitative interviews and a quantitative 
survey. Visit interviews were conducted with Anna Sahlin at Sundbyberg, Anna-Stina 
Bokander at Stockholm and Robert Thorstenson on Ursvik KB. A survey of the residents' 
travel behavior was made on location in Norra Djurgårdsstaden (Stockholm Royal Seaport) in 
Stockholm and Stora Ursvik in Sundbyberg. 
 
The result of my research says that a number of urban factors affect travel behavior, but that 
two key factors, density and housing location in the city, cause the greatest impact. 
These factors have not been of great importance in the planning of each area, even if the 
theories behind them were confirmed in one of the surveyed areas. The factors are, in 
addition, interdependent while new studies show that socio-economic factors, as well as 
residential self- selection, answers for a larger portion of the impact of travel behavior.   
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Inledning  
Detta kapitel syftar till att presentera och problemformulera det valda ämnet för studien. En 
introduktion ges över ämnet för att sedan problematiseras och utifrån detta kommer syfte med 
frågeställningar, avgränsningar och sist dispositionen över uppsatsens innehåll.  
 
Introduktion 
Sedan mitten av 1900-talet då bilen gjorde sitt genombrott har biltrafiken, i takt med att folk 
fått det bättre ekonomiskt, stadigt ökat i Sverige. Utifrån bilen har vi alltså utvecklat det vi 
idag kallar ett bilsamhälle där man planerat och byggt städer utifrån bilen som norm 
(Trafikverket, 2014). Detta har lett till att Stockholmsregionens bebyggelse kännetecknats av 
utglesning. En fortsatt utglesning av regionen är inte långsiktigt hållbart då det leder till ett 
ökat transportbehov och bilberoende (SLL, 2016). 
 
Stockholm stad har sedan 1999 format flera ambitioner i sin översiktsplan för att minska detta 
bilberoende och transportbehov bl.a. genom strategin att börja bygga staden inåt för att kunna 
utnyttja marken mer effektivt och främja bostadslokalisering i goda kollektivtrafiklägen. 
Dessutom har miljö- och klimatfrågan fått en allt större betydelse för människors livsvillkor, 
då större krav satts på allt från att äga en bil till vad som finns i grönsakshyllan. Genom nya 
villkor och miljökrav har Stockholm uttalat ambitioner för att nå en fossilbränslefri stad till år 
2050. Ett tätare Stockholm ska främja kollektivtrafik samt cykel- och gångtrafik och begränsa 
användandet av bilen (Stockholm, 2010) 
Fokus i stadsplaneringen har med andra ord skiftat från att bygga efter biltrafik till att allt mer 
prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik (Trafikverket, 2014).  
 
Men det finns även andra sätt att påverka och förändra resebeteendet. Flera studier, såväl 
internationella som nordiska, har forskat om hur urban form i planeringen kan påverka vårt 
resebeteende och bidra till hållbara städer. Naess (2012) menar att intresset för förhållandet 
mellan urban form och transporter tog fart efter oljekriserna 1973/74 och 1979/80 och att det 
finns tydliga förhållanden mellan ett flertal faktorer och resebeteendet såväl i stora som små 
städer.  
Detta intresse slutar inte här utan på senare tid har allt fler framstående forskare pekat på 
övriga faktorer, som socioekonomiska faktorer, vid sidan av urban form som påverkar vårt 
resebeteende i staden. Stead (2001) menar här att hans studie tyder på att socioekonomiska 
faktorer spelar en allt större roll för resmönster än urban form-faktorer som tidigare bara 
studerats i vetskapen om att det påverkar vårt dagliga resande. Variationen bland dessa olika 
socioekonomiska faktorer, som kön, inkomst, arbetslöshet och familjesammansättning, har 
därför gjort att det inte längre finns ett entydigt sammanhang mellan urban form och 
resebeteende.  
Även självlokalisering, eller residential self-selection, till vart de boende väljer att bo efter 
sina egna preferenser, behov och möjligheter sägs förklara mer på senare år hur resebeteendet 
kan komma att se ut. 
 
Problemformulering 
Samhället står idag inför stora utmaningar med att möta en befolkningsutveckling och 
samtidigt uppnå en hållbar utveckling inom ramarna för social-, ekologisk- och ekonomisk 
utveckling. Som ovan nämnt har planeringen hittat nya grunder att forma framtidens samhälle 
för att motverka en negativ hållbar utveckling, men frågan är hur mycket en urban planering 
påverkar resebeteendet när man planerar en ny stadsdel?  
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad och hur man planerar den urbana formen för 
att påverka resebeteendet i en stadsdel. I studien jämförs två fallstudier av två nya stadsdelar i 
Stockholm- respektive Sundbyberg stad för att analysera hur eventuella skillnader har 
påverkat resultaten. Frågeställningarna jag formulerat är följande: 

• Vilka olika faktorer påverkar resebeteendet?  
• Hur har man i planeringen använt sig utav faktorerna för att påverka resebeteendet?  
• Blev resultatet utefter vad man hade planerat? 
• Finns det några skillnader i de båda planeringsprojekten som kan ha bidragit till 

skillnaden i resultaten?  
 
Avsikten med uppsatsen är att ge fortsatt kunskap i hur man kan planera en ny stadsdel för att 
främja ett hållbart resebeteende.  
 
Avgränsning 
Uppsatsen är geografiskt begränsat till Norra Djurgårdsstaden i Stockholms stad och Stora 
Ursvik i Sundbybergs stad. Dessa två nya stadsdelarna är dock inte färdigbyggda och därför 
begränsar jag mig till områdena som är färdigbyggda och inflyttade för att kunna göra min 
studie, dvs. etapp Norra 1 och Västra i Norra Djurgårdsstaden och etapp 1A, 1B, 2A och 2C i 
Stora Ursvik. 
När det kommer till faktorer som påverkar resebeteendet avgränsar jag mig till de som berör 
urban form, som jag tolkar som markanvändning och utformning, för att i analysen ytligt 
behandla övriga faktorer och ge en helhetsbild med stöd i tidigare forskningsstudier.  
Resebeteende tolkar jag som variabler av reslängd, färdmedelsval och energikonsumtion i 
samband med en resa.  
För att enkelt jämföra de båda projekten utgår jag från avståndet till centrala Stockholm då 
detta är mest intressant för förhållandet i länet och att Stockholm har den största stadskärnan. 
 
Disposition 
Uppsatsen börjar med en inledning med bakgrund, problemformulering, syfte, avgränsning 
och disposition. Det andra kapitlet berör studiens teoretiska bakgrund som uppsatsen stödjer 
sig på för att i tredje kapitlet beskriva dess metod. Fjärde kapitlet går in på fallbeskrivningen 
av de båda områdena Norra Djurgårdsstaden och Stora Ursvik som mynnar ut i en analys av 
de tidigare kapitlen. Uppsatsen avslutas med kapitel sex, slutsats och framtida 
forskningsfrågor.  
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Metod 
Metodkapitlet syftar till att beskriva studiens tillvägagångssätt, datainsamling, val av 
fallstudieområde samt utformning och genomförande av intervju samt undersökning.  
 
Forskningsdesign 
Forsningsdesignen beskriver tillvägagångssättet för denna studie. Studien är en fallstudie-
design då det är ett geografiskt avgränsat område för att belysa och lättare se samband i hur 
man valt att planera för att påverka de boendes resebeteende. Studien syftar inte till att dra 
generella slutsatser som kan komma att tillämpas på alla bostadsområden, utan den ska sätta 
teorin i en verklig kontext för att studera de boendes resebeteende.  
 
Metodmodellen som kommer användas i studien illustreras i Figur 3. Figuren illustrerar hur 
studien fokuserar på sambandet mellan variablerna urban form, socioekonomiska faktorer, 
självlokalisering och den beroende variabeln resebeteende.  

 
 
 
 
 

Datainsamling 
Berörda material i studien består av både primär- och sekundärdata.  
 
Primärdata har samlats in som kvalitativ data via intervjuer från Anna Sahlin från 
Sundbybergs stad, Robert Thorstenson från Ursvik KB och Anna-Stina Bokander från 
Stockholms stad. Informationen från dessa kontakter berör områdena Stora Ursvik respektive 
Norra Djurgårdsstaden. 
Från en undersökning i form av en kort enkät insamlades kvantitativ primärdata från de 
boendes resebeteende i respektive område. 
 
Resterande data är sekundärdata som inhämtats från litteratur, rapporter, information från 
webbsidor samt vetenskapliga artiklar.   
 
Val av fallstudieområden 
Norra Djurgårdsstaden valdes som undersökningsområde då det har blivit miljöprofilerat av 
Stockholms stad samt att det är ett flaggskepp för ett omfattade stadsbyggnadsprojekt som ska 
möta Stockholms ökade behov av bostäder, arbetsplatser, service och kollektivtrafik 
(Stockholm, 2016b). Området och staden i sig har uttalade mål och strategier att minska 
bilberoendet och prioritera andra färdmedelssätt och samtidigt utveckla en god livsmiljö 
(Stockholm, 2013).   

Urban form 
(markanvändning 
och utformning) 

Resebeteende 

Socioekonomi Självlokalisering 

Figur	3:	Metodmodell	för	studien.	Inspirerad	utav	Steads	modell	(Stead	2001). 
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Stora Ursvik valdes som en motsvarighet fast beläget i Sundbybergs stad. Ursvik är 
Sundbybergs nya årsring och ”stadens gröna hörn” med uttalade mål och visioner om en 
levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och god kollektivtrafikförsörjning. 
Kommunen jobbar tydligt mot att stadsdelen inte ska byggas efter bilen i fokus och att få dit 
bra kollektivtrafik. (Sundbyberg, 2003).  
De båda områdena valdes på grund av deras stora miljöfokus samt att de speglar dagens 
planering väl. 
 
Utformning och genomförande av intervju och undersökningsenkät 
Under studien genomfördes totalt tre intervjuer för att få en detaljerad vinkel i hur planeringen 
för de båda områdena gått till.  
Primärdata för projekt Stora Ursvik ficks via intervjun med Anna Sahlin, projektansvarig 
Ursvik Sundbyberg stad, den 2a maj 2016. Intervjun genomfördes på kommunhuset i 
Hallonbergen och berörde frågor gällande projektets process, vision och planeringens 
koppling till urban form och resebeteende (Se Bilaga 1). Via Anna kom jag i kontakt med 
Robert Thorstenson, VD Ursvik KB, som jag intervjuade den 16 maj 2016 i deras 
modulkontor i Ursviks västra delar. Intervjun berörde socioekonomiska egenskaper bland de 
boende.   
 
En tredje intervju hölls med Anna-Stina Bokander, ansvarig planavdelningen Norra 
Djurgårdsstaden, den 4e maj 2016 och berörde samma frågor som Stora Ursvik. Intervjun 
genomfördes på stadsbyggnadskontoret i Tekniska nämndhuset, Stockholm.  
 
Respondentundersökningen som valts för insamling av primärdata bland de boendes 
resebeteende i respektive område gjordes i form utav en kort enkät med en tydligt definierad 
fråga och två bakgrundsfrågor. Valet av en enkät där jag ställer tre frågor gjordes för 
enkelhetens skull då det tar kort tid, är kostnadsfritt och passar bäst till min studie. 
Bakgrundsfrågorna behandlade respondentens bakgrund i form av kön (man/kvinna) och ålder 
(0-24, 25-64 eller 65+) och den tredje frågan behandlade personens dagliga resebeteende, med 
frågan ”med vilket färdmedel gör du ditt vardags- och fritidsresande?” (Se Bilaga 2). Till 
denna fråga fick de totalt fem alternativ: bil, kollektivtrafik, cykel, gång eller övrigt. Övrigt 
kan vara färdmedel som taxi, bilpool etc. Det intressanta med frågan är att få en bild över de 
boendes resebeteende. För att göra svaren enklare menar jag resor som man gör en helt vanlig 
dag (till/från jobbet, matbutiken, aktiviteter etc.). Fritidsresor som är längre, t.ex. till sitt 
landställe, behandlas inte i denna studie.  
För att få en någorlunda representativ bild över områdets resebeteende tillfrågades totalt sett 
20 personer i Stora Ursvik och 21 personer i Norra Djurgårdsstaden, med en ambition på 
minst 20 personer per studieområde. Det är viktigt att poängtera att denna undersökning inte 
på något vis visar en representativ bild för hela områdets resebeteende, resultatet ger endast 
en fingervisning och tar inte hänsyn till alla boende. Personerna fick svara på frågan vilket 
färdmedel de använde samt vilket åldersspann med undantag för kön där jag själv gjorde ett 
enkelt antagande. Ett alternativ till detta kunde vara att låta de tillfrågade själv svara på alla 
frågor och ta sin tid men fördelen med detta är den lilla tidsåtgången för undersökningen.  
 
Alternativ till en enkätundersökning kunde eventuellt vara informationsbrev till de boende 
med en länk till webbundersökning. Då detta måste delas ut och sedan invänta svar är 
alternativet tidskrävande med stor risk för bortfall från de tillfrågade. Bättre alternativ hade 
varit att nå de boende via e-post med länk till undersökningen men det finns dock ingen 
möjlighet till att få tillgång till de boendes mailadresser. 
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Teorikapitel 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning inom ämnet som berör urban form, socioekonomi 
och självlokalisering.  
 
Teorin om varför resor sker tolkas som ett samband mellan anledningen människor har att ta 
sig till en plats och besväret för att ta sig dit. Med andra ord, resor sker utifrån attraktiviteten 
och ”friktionen av avståndet” eller kostnaden för att ta sig till resmålet (Beimborn, 1979). 
Genom att skapa anslutning och avstånd mellan resmålen, samt underlätta för olika 
färdmedel, menar Næss and Jensen (2004) att urban form och struktur skapar incitament för 
att underlätta ett visst typ av resebeteende samtidigt som det hindrar andra beteenden.   
 
Det finns alltså redan tydliga teorier och forskning som pekar på att urban form påverkar 
människans resebeteende i städerna. Boarnet and Crane (2001) styrker detta och menar på att 
urban form påverkar priset att resa som i sin tur påverkar resekonsumtionen i hur mycket vi 
väljer att resa. Man skulle kunna sammanfatta det som ett verktyg de urbana planerarna har 
för att reducera dagens ”length and number of motorised journeys, to encourage the use of 
alternative means of travel which have less environmental impact, and to reduce the reliance 
on the car” (Banister et al., 1997). Detta gör det intressant ur ett planerarperspektiv att 
analysera hur utformning av bebyggelse kan bidra till ett hållbart och energisnålt 
resebeteende.  
 
Urban form 
Täthet 
Den aspekt som man studerat mest är bebyggelsens täthet. Det har visat sig att en ökad täthet i 
en stad leder till ett miljöanpassat resebeteende med större andel kollektivtrafik-, gång- och 
cykelresor. Detta beror på att en tätare stad tenderar att ha samlokaliserade arbetsplatser, 
service- och handelsplatser samt att utbudet kollektivtrafik får ett incitament till turtäthet och 
tätare lokalisering (Holmberg and Brundell-Freij, 2012) 
Även Naess (2012) och Banister et al. (1997) nämner tätheten som en nyckelfaktor till att 
påverka resebeteendet. I nordiska studier på lokal nivå märkte Naess att ett tätare område gav 
högre andel kollektivtrafikresor och minskad reslängd med bil i jämförelse med områden med 
lägre täthet.  
 
Funktionsblandning 
Funktionsblandning är en faktor Dieleman et al. (2002) studerat där de kommit fram till att en 
tät och funktionsblandad stad som har goda förutsättningar för kollektivtrafik bidrar till 
kortare och mindre resor med bil. En blandning gör att de boende slipper resa från sin stadsdel 
om möjligheterna för att bo, jobba, handla etc. redan finns där. Det är dock sällan de boende 
jobbar i samma område i en storstadsregion utan det är kopplingen service-boende som visar 
sig vara starkast. Resorna blir inte bara kortare utan lägre andel görs med bilen då 
tillgängligheten och närheten till kollektivtrafik i staden är god. Funktionsblandning är även 
starkt relaterat till konceptet av självförsörjningsgrad och arbete-boende-balans. Cervero 
(1996) menar på att en sådan balans, där det är lika mycket arbetsplatser som boende, och 
självförsörjningsgrad främjar alternativa färdmedel istället för att öka bilberoendet.  
 
Boendelokalisering i staden 
Studier av nordiska städer visar att en lokalisering av nya bostäder i yttre delen utav de 
centrala delarna av staden skapar längre resor med bil jämfört med de boende i de centralare 
delarna. Denna typ av faktor visar sig ha en stor betydelse, och är alltså en nyckelfaktor, för 
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att påverka resebeteendet (Næss, 2014, Naess, 2012). Baserat på erfarenhet och studier från 
Norges huvudstad Oslo samt tre danska städer visar Figur 1 hur reslängden med bil varierar 
beroende på avstånd till citykärnan. Här finns det även en koppling till kollektivtrafiken som 
visats sig vara starkare med bättre utbud ju närmre de centrala delarna av staden du är.  
 

 
Figur 1: Hur reslängden med bil varierar beroende på avståndet från citykärnan. Foto från Næss, 2014.   

 
Det är dock viktigt att ta upp residential self-selection, eller självlokalisering, när man 
diskuterar boendelokaliseringens påverkan av resebeteendet (se avsnitt om självlokalisering).  
 
Design eller gatustruktur 
Naess (2012) påpekar att det inte finns något tydligt samband när det kommer till design, eller 
gatustruktur, men högre bilanvändande för resor tenderar att ske när gatustruktur är i rutnät 
enligt en nordisk studie. Det finns dock skillnader i olika studiers resultat. Denna tendens 
finns exempelvis inte i Amerikanska studier där städer vanligtvis är uppbyggda med rutnät. 
Samma sak resulteras i en engelsk studie. Modern ”förortsstruktur” till skillnad från den 
traditionella rutnätsplanen gav längre resor bland de boende (Aditjandra et al., 2013).  
 
Parkeringsnorm eller P-tal 
Parkeringsnorm, eller P-tal, är ett vanligt begrepp i dagens parkeringspolitik som används vid 
nybyggen av bostäder och/eller verksamheter för att säkerställa utrymme för främst 
bilparkering men ibland också cykelparkering. Parkeringstalet beslutas utav respektive 
kommun i Sverige utifrån vad de anser är lämpligt (Envall et al., 2014). 
Vad som är lämpligt kan beslutas utifrån olika principer, dels genom att försörja med ”rätt” 
antal parkeringsplatser som krävs men också för att påverka parkeringsefterfrågan och 
underlätta de som inte äger en bil med hjälp av mobilitetsåtgärder som t.ex. bilpool 
(Stockholm, 2015).  
När det kommer till kopplingen mellan resebeteende och möjlighet till boendeparkering ser 
man att resorna minskas och förkortas när tillgången är låg i sitt område (Stead, 2001). Att 
resorna förkortas skulle kunna tolkas som att allt färre motiveras till att använda bilen 
och/eller oron för parkeringsutbudet i stadsdelen om någon kommer på besök. De tar då ett 
annat färdmedel istället för att göra den längre besöksresan med bil. 
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Enligt studier över Oslo storstadsområde visar det sig dessutom att det är de centrala delarna 
av en stad som har lägre tillgång till parkering och högre utbud av kollektivtrafik vilket 
förklarar en högre andel kollektivtrafikresor jämfört med bil (Næss, 2014). 
 
Socioekonomi 
På senare tid har forskningen över kopplingen mellan urban form och resebeteende fått kritik 
för att inte räkna in den socioekonomiska dimensionen. Ett flertal resultat visar sig att 
resmönster och –beteende påverkas i en större grad än vad urban form gör för vårt dagliga 
resande (Stead, 2001, Kotval-K and Vojnovic, 2015). Variationen bland de socioekonomiska 
faktorerna gör att det inte längre finns ett entydigt sammanhang mellan urban form och 
resebeteende.  
Kotval-K and Vojnovic (2015) nämner att den största faktorn är inkomstskillnader i samhället 
där de rika tenderar att åka mer bil. Övriga faktorer de baserat sin studie på s.k. 
minoritetsgrupper, kvinnor och äldre som i större utsträckning åker kollektivt eller går när det 
handlar om vardagsresande (inte arbetsresor där bilen inte påverkas i stor utsträckning).  
Stead (2001) tar även upp att medelåldersmänniskor, heltidsanställda och hushåll med högt 
bilinnehav reser längst och med bil. Hushåll med barn och boende som är högutbildade 
tenderar även att välja bilen framför andra färdmedel (Dieleman et al., 2002, Naess, 2012). 
 

 
Figur 2: Steads figur över relationen mellan urban form, resebeteende och socioekonomiska faktorer. Bild från Stead (2001). 

Självlokalisering 
Det är redan påkommet att för att förstå resebeteendet måste man inkludera socioekonomiska 
faktorer som ovan nämnt. Men under det senaste årtiondet har ytterligare forskning gjorts för 
att utveckla förståelsen i hur vi väljer att göra våra resor och en sådan är frågan om residential 
self-selection, eller självlokalisering när det kommer till vart vi vill bo i staden. Forskningen 
riktar sig till att ställa sig frågan ”hur baserar sig självlokalisering till variabler som ännu inte 
inkluderats, såsom attityder?”. Självlokalisering handlar alltså om vart människor väljer att 
lokalisera sig utefter deras behov, möjligheter och preferenser (van Wee, 2009). 
Detta har lett till att tankar om att man inte längre kan dra slutsatser om att boendelokalisering 
i staden ensamt och tydligt påverkar resebeteendet. 
Det finns dock motstånd till denna teori. Næss (2009) menar på att om folk självlokaliserar 
sig på platser i staden som motsvarar deras preferenser, behov och möjligheter är detta ett 
bevis på att urban form på olika skalor (t.ex. stadsdelsnivå eller stadsregionens nivå) 
verkligen påverkar resebeteendet. Vidare menar han att folk som önskar att resa t.ex. kortare 
turer med andra medel än bil ska få möjligheten via urban form att resa på just detta sätt, att 
urban form har betydelse även om bostadslokalisering sägs förklaras utav självlokalisering.  
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Fallbeskrivning 
Detta kapitel går in på de valda fallstudieområdena och beskriver dess bakgrund, befolkning, 
planeringsprocess, vision, trafiksituation, koppling mellan urban form och resebeteende samt 
resultatet från utförd undersökning.  
 
Norra Djurgårdsstaden 
Bakgrund 
Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt i nordöstra delen utav Stockholms 
innerstad ca. 3 kilometer från centrala Stockholm. Området sträcker sig hela vägen från 
Husarviken och Hjorthagen i norr över hamnområdet till Loudden i söder. Totalt ska det nya 
utvecklingsområdet hushålla 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser inklusive 
verksamheter och service. 
Området angränsar till Kungliga nationalstadsparken, där bl.a. Ladugårdsgärdet ingår, och 
Lidingö på andra sidan vattnet i öster. Utvecklingen kommer ske i större utsträckning på 
områdena som tidigare använts för gasproduktion och industriverksamheter som under en 
senare tid börjat läggas ner. Planeringen av området började dock i början av 2000-talet och 
har under tidens gång blivit utsedd till ett av Stockholms miljöprofilerade område och blivit 
ett av Europas mest omfattade stadsutvecklingsområde. Norra Djurgårdsstaden beräknas stå 
klart kring år 2030 (Stockholm, 2016b) 
 

 
Figur 4: Den planerade utbyggnaden av Hjorthagen som är en del utav Norra Djurgårdsstaden. Foto från Dynagraph AB. 

 
I dagens läge är Hjorthagen den del som har påbörjats för genomförande av bostäder och 
därför den del som denna studien avgränsats till. Etapp Norra 1 och Västra påbörjades 2011 
respektive 2012 där Norra 1 nu är färdigställt och Västra byggs och är delvis färdigställt 
(Stockholm, 2016a). Figur 5 visar Hjorthagens planerade etapper.  
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Figur 5: Hjorthagens föreslagna och planerade etapper. Foto från Stockholms stad.  

Befolkning 
Då området är under utveckling finns ingen korrekt fakta om vilka som just nu bor där. Därför 
baserar sig vissa delar utav studien på fakta av området Hjorthagen-Värtahamnen från 2013-
2015 då några flyttat in i etapp Norra 1 och Västra. 
2014 bodde 50.7% kvinnor i området med en hög andel medelålderspersoner (25-44 år), ca. 
10% var då pensionärer (65+ år) och ca. 26% barn och unga (0-25 år). Stadsdelen kan således 
tyda på att vara blandat med en hög andel vuxna med barn. Området hade redan året innan en 
hög medelinkomst som toppar snittet i Stockholm med en hög eftergymnasial utbildning 
(71.2%). Arbetslösheten var 2015 låg på 1.8% i jämförelse till snittet på 3.0% i Stockholm 
(Stockholm, 2014) 
 
Processen 
Planeringen av hela området Norra Djurgårdsstaden började i början av 2000-talet med 
utgångspunkt från översiktsplanen -99. Planen beskrev att områden som tidigare eller 
fortfarande innehöll industriella- eller hamnrelaterade verksamheter skulle bli en hållbar 
stadsdel med utveckling mot förtätning och blandstad med goda förutsättningar för service 
och trafikförsörjning (Stockholm, 2009) 
Utifrån detta tog man fram ett program som fick namnet Norra Djurgårdsstaden som 
godkändes 2003. Detaljplaneringen fick dock mycket kritik som främst bestod utav en ny 
miljö- och konsekvensbeskrivnings-lagstiftning som ställde högre krav på detaljplaner med 
betydande miljöpåverkan. Hjorthagen fick då ett fördjupat program som blev klart 2007. 2010 
blev projektet Norra Djurgårdsstaden miljöprofilerat som innebar nya miljömål och 
hållbarhetsprogram.  
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Vision 
Området har gått igenom flera visioner under planeringsprocessen. Anna-Stina (2016) menar 
att man utgick från att Norra Djurgårdsstaden skulle vara ”en urban hembygd” och en 
”miljöstadsdel i världsklass”. Visionen menar man är att stadsdelen ska vara fossilbränslefri 
år 2030 samt klimatanpassad för de kommande klimatförändringarna.  
När det kommer till visionen för trafik och resor jobbar man med framkomlighetsstrategin för 
att möta de nya utmaningarna som belastar trafiksystemet. Strategin syftar till att ge styrande 
principer för hur gator och vägar ska användas, där man prioriterar kollektivtrafik, gång, cykel 
och godsfordon med hög beläggning (Stockholm, 2013) 
 
Trafik och kommunikationer 
Området berörs i hög grad utav genomfartstrafik mellan Ropsten och 
Roslagstull/Universitetet via Gasverksvägen och Björnnäsvägen med en befintlig trafikmängd 
på ca. 20 000 fordon/dygn. Dessa vägar stängdes i samband med öppnandet av Norra länken 
2014. 
Kollektivt nås området med buss 55 och 73 samt tunnelbanans röda linje mot Ropsten. Planer 
finns dock för att dra in Spårväg City i området som ny spårbunden trafik samt ett flertal 
bussar (Stockholm, 2008). Figur 6 illustrerar områdets planerade gatu- och kollektivtrafiknät.  
 

 
 
 
 
 
 
Koppling urban form och resebeteende 
Arbetet med planeringen för Norra Djurgårdsstaden blivit en produkt av sin tid. En aktiv 
medvetenhet om kopplingen mellan urban form och resebeteende har inte förekommit utan 
saker som ökad beläggning för cykel- och gångtrafik på gator har efter sin tid och ”trend” 
utformats (Anna-Stina Bokander, 2016). 
 

Figur	6:	Illustration	över	områdets	planerade	vägnät	samt	kollektivtrafikutbud.	Foto	från	Stockholms	
stad. 
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Täthet 
Avsikten är att utveckla en relativt högexploaterad stadsdel med ett exploateringstal på 2.5 i 
etapp Västra och något lägre i Norra 1. Byggnaderna kommer generellt rymma sex till åtta 
våningar med möjlighet för kommersiella verksamheter i bottenvåningen (Stockholm, 2008) 
Täthet har alltid varit ett mål i planeringen för att göra vinster både mark- och miljömässigt.  
 
Funktionsblandning 
Verksamheter och service kommer vara i hög grad lokaliserade i bottenvåningar på 
välexponerade platser inom området, det ska finnas en god tillgång till både offentlig och 
kommersiell service (Se Figur 7). Dessutom ska arbetsplatser integreras i Hjorthagen men 
med fokus på hamnområdena (Stockholm, 2008)  
Handelsutredningar har gjorts för att etablera lokal handel i området och stadsdelen ska vara 
självständig där de boende ska kunna leva utan att vara beroende av närheten till centrala 
Stockholm (Anna-Stina Bokander, 2016). 
 

 
Figur 7: Planerad lokalisering av service i etapp Norra 1. Foto från Stockholms stad. 

Boendelokalisering i staden 
Området ligger endast 3 kilometer från centrala Stockholm och har med det goda 
trafikkopplingar och förutsättningar för ett nära utbyte av arbete och service. 
Planeringen har grundat sig i att Norra Djurgårdsstaden inte ska vara beroende av de centrala 
delarna när det kommer till arbete och service utan allt ska finnas i de boendes direkta närhet. 
Lokaliseringen har planerats för att på relativt kort tid ta sig in till stan men också ut till 
Lidingö och övriga Stockholm via Norra länken (Anna-Stina Bokander, 2016).  
 
Design eller gatustruktur 
Området studien fokuserar på, etapp Norra 1 och Västra, är planerat efter en rutnätsplan 
(Stockholm, 2008).  
 
Parkeringsnorm eller P-tal 
Parkeringen är löst med underjordiska parkeringsgarage under kvarteren för de boende, 
besöksparkering på kvartersmark samt bilpoolsparkering som egen fastighet (privat upplåtelse 
av gatumark) på mark (Anna-Stina Bokander, 2016). 
Parkeringsnormen kommer hamna på 0.52-0.55 platser/lägenhet vilket är lägre än 
stadsbyggnadsnämndens parkeringsnorm. Den låga normen motiverar man med ambitionen 
att uppnå en hög exploatering och god kollektivtrafikförsörjning som ska följa 
miljöprofileringen. Även ett högt cykelparkeringstal på ca. 2.2 platser/lägenhet eftersträvas 
inom området för att motivera resor med cykel (Stockholm, 2008) 
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Resultat 
Intervjun med Anna-Stina gav inget resultat i hur de tror resebeteendet ser ut i stadsdelen då 
de väntar på en boendeundersökning som kommer ske under 2016. Tendensen de ser är dock 
att bilanvändningen är låg. 
I min respondentundersökning ställdes samma fråga till alla respondenter: ”med vilket 
färdmedel gör du ditt vardags- och fritidsresande?”, med alternativen: bil, kollektivtrafik, 
cykel, gång eller övrigt. Frågan ställdes till totalt 21 personer som bor i de nybyggda 
etapperna Norra 1 och Västra. Resultatet blev att 57% och 43% kvinnor respektive män 
tillfrågades, med en åldersfördelning på 4 st. i åldern 0-24 år, 14 st. 25-64 år och 3 st. 65+. 
Utifrån detta blev områdets resebeteende följande (Se figur 8): 
 

 

 
 

 
 

 
Figur 8: Resultaten från undersökningen i Norra Djurgårdsstaden. 
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Stora Ursvik 
Bakgrund 
Stora Ursvik är Sundbybergs nästa årsring som ska utvecklas till en helt ny stadsdel med både 
bostäder, kontor, verksamheter och service. Området ligger i nordvästra delen av 
Sundbybergs stad ca. 2.6 kilometer från centrala Sundbyberg och ca. 8.5 kilometer från 
centrala Stockholm. Geografiskt avgränsas Stora Ursvik av Hallonbergen i öst, Rissne i Syd, 
Rinkeby i Väst och Kista/Järvafältet i Norr. Området ska i slutändan omfatta ca. 3000-4000 
bostäder och lika många arbetsplatser.  
Större delen av bebyggelsen sker på den mark som tidigare varit ett inhägnat område där FOI 
(Försvarets Forskningsinstitut) bedrivit skyddsklassad verksamhet. Stora Ursvik består utav 
etapp 1 och 2 där fokus i dagen läge ligger på etapp 2 (västra delarna) samt detaljplanen för 
etapp 2E (Se Figur 10). Hela området beräknas stå klart år 2026 (Sundbyberg, 2003). 
 

 
Figur 10: Illustration över Stora Ursviks etapper. Foto från Sundbyberg stad. 

Befolkning 
Stora Ursvik är idag inte fullt utbyggt vilket inte ger korrekt data över dagens boende i 
området. Följande data baserar sig på de boende i området år 2014. 
Åldersfördelningen var då 57% medelåldersmänniskor (25-64 år), 4% pensionärer (65+ år) 
och 39% unga (0-25 år) bland lika många män och kvinnor. Området kan således beskriva 
som en stadsdel med ung- till medelåldersbefolkning med många barn, 40% av alla hushåll 
består utav par med barn. Inkomstfördelningen var hög med 58% höginkomsttagare jämfört 
med 10% låginkomsttagare vilket kan förklaras utav de 60% som har eftergymnasial 
utbildning. Fordonsinnehavet är lågt i området, 195 bilar per tusen invånare, vilket är är lågt 
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mot 393 i Stockholms län. Detta ger en indikation på att folk nyttjar övriga transportmedel än 
bil (HUI-Research, 2016).  
Arbetslösheten är enligt Robert Thorstenson	(2016) väldigt låg och hör ihop med den höga 
medelinkomsten och eftergymnasiala utbildningen. 	
 
Processen 
Tanken att planera området där Stora Ursvik idag ligger har funnits långt innan man började 
arbetet som föreligger dagens exploatering. Det som låg till grund för planeringen, enligt 
Anna (2016), var att SL skulle dra tvärbanan via Rissne, vidare mot Kista/västerut, att E18 
och Kymlingelänken samt Enköpingsvägen skulle byggas om samt att försvaret skulle sälja av 
sin mark. Utifrån de förutsättningarna antog kommunen den fördjupade översiktsplanen 
(FÖP) från 2003. 2005 tecknade kommunen ett översiktligt avtal med markägarna för 
områdets uppbyggnad med detaljplanering som följd (Anna Sahlin, 2016). 
 
Vision 
Den övergripande visionen för Stora Ursvik är att det ska vara en funktionsblandad stadsdel 
med trygghet, hållbarhet och närhet till naturreservat, Arlanda, Bromma, centrala Sundbyberg 
och Stockholm (Sundbyberg, 2003). 
Vad det gäller trafiken är visionen en god kollektivtrafikförsörjning utan fokus på bilen. Anna 
(2016) menar att visionen har formats och följt samhällets svängningar vad man vill lägga 
mer fokus på när det kommer till trafiken. Dagens planering har även formats efter vad de 
boende och politiken efterfrågar som t.ex. mer gång- och cykelbanor och är således en 
produkt av sin tid (Anna Sahlin, 2016). 
 
Trafik och kommunikationer 
Området omringas av två stora trafikleder, Kymlingelänken (E18) och Enköpingsvägen, 
vilket medför huvudstråk med genomfartstrafik genom området för en bra koppling till 
trafiklederna. Områdets utbyggnad har dock hängt mycket på utbyggnaden av E18 och 
Enköpingsvägen där beräkningar gjorts och man kommit fram till att genomfartstrafiken 
minskar från 70% till 10% år 2015 (Sundbyberg, 2003).  
 
Busslinje 504 trafikerar Stora Ursvik, Sundbybergs centrum och Hallonbergen med 
ändhållplats i Rissne. Linje 157 passerar området på Enköpingsvägen mellan Vällingby och 
Danderyds Sjukhus. Planer finns för att dra Tvärbanan genom Ursviks västra delar på väg mot 
Kista/Helenelund samt ett antal busslinjer i och via Stora Ursvik (Sundbyberg, 2003). 
 
Koppling urban form och resebeteende 
Arbetet med planeringen för urban form/kommunal infrastruktur har enligt Anna (2016) fått 
allt mer fokus på senare tid. Det finns en ”tröghet” mellan samhällets beteende och uppsatta 
mål för stadsutvecklingen. Marknaden är inte alltid snabb då åtgärder rörande den urbana 
formens resepåverkan kan ta lång tid att genomföra. 
 
Täthet 
Exploateringen har diskuterats mycket under planeringen där hög, medelhög samt låg 
exploatering prövats för att eftersträva en varierad stad och spara naturmark. Man kom fram 
till att dela in Stora Ursvik i två områden vad det gäller bebyggelsetäthet där de västra delarna 
ska vara tät enligt typ 2 på Sundbybergsskalan (tre till fem våningar) och de östra delarna 
glesare med två till tre våningar av enfamiljshus, radhus, parhus och flerfamiljshus (Se Figur 
11(Sundbyberg, 2005, Sundbyberg, 2007a)  
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Figur 11: Områdets planerade exploateringsgrad. Foto från Sundbyberg stad. 

Funktionsblandning 
Ambitionerna med stadsdelen har varit att få en varierad och funktionsblandad stadsdel som 
ska hålla över tid. Därför har handelsutredningar gjorts för att kunna förutse behov av 
verksamheter och service i området i ett tidigt skede av processen som inte kunnat bära sig 
vilket enligt Anna (2016) beror på att området inte är fullt utvecklat och inflyttat. 
Kommersiell service saknas i stor utsträckning i närområdet med ett livs samt en större 
livsmedelshall söder om Enköpingsvägen (Sundbyberg, 2007b)  
 
Boendelokalisering i staden 
Det fanns tydliga mål med att koppla samman alla stadsdelar i Sundbyberg till Sundbybergs 
centrum samtidigt som man på ett smidigt sätt ska kunna ta sig inom kommunen, men också 
till Stockholm, Bromma och Arlanda flygplats. Det har varit önskvärt att utnyttja Ursviks läge 
i regionen, med närliggande trafikleder kring Stora Ursvik (Anna Sahlin, 2016). Området 
ligger relativt nära centrala Sundbyberg men långt ifrån centrala Stockholm som studien utgår 
ifrån. 
 
Design eller gatustruktur 
Förebilden för området är att skapa ett traditionellt rutnät i strukturen som sedan anpassar sig 
till topografin med en organisk struktur i nordöst (Se Figur 12). Detta görs för att 
terränganpassa planen (Sundbyberg, 2003). 

 
Figur 12: Gatunätet i området. Heldraget anger huvudgator. Foto från Sundbyberg stad. 
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Parkeringsnorm eller P-tal 
Parkeringsnormen för Stora Ursvik har legat på 1.0 platser per lägenhet/hus och löses i första 
hand på kvartersmark, framförallt under mark men med komplettering i markplan. Denna 
norm ses dock över för planeringen av de västra delarna då det är önskvärt att i första hand 
gynna gång- och cykeltrafikanter (Anna Sahlin, 2016). 
En cykelparkeringsnorm förekommer inte i planeringsdokumenten utan de löses som 
kantstensparkering i området.  
 
Resultat 
I intervjun med Anna gav hon information om att trafikmätningar som gjorts visar högt 
bilanvändande och att det är mycket biltrafik i området. Enligt statistik från SCB är dock 
bilinnehavet lågt. Att det uppmätts relativt mycket trafik i området tror Robert Thorstenson 
kan beror på att området fortfarande är en arbetsplats där det sker mycket byggtrafik och 
transporter. 
 
Från min respondentundersökning bland 20 personer fick jag svar från 55% kvinnor och 45% 
män (Se Figur 13). Utav dessa tillfrågade var 4 st. i åldern 0-24år, 17 st. 25-64 år och 1 st. 
65+ (Se Figur 14). Alla respondenter bor i området Stora Ursvik och i någon utav etapperna 
som är färdigbyggda. Resultatet bland de boendes resebeteende blev följande (Se Figur 15): 
 

 
 

 
Figur 13: Könsfördelning över de tillfrågade under undersökningen i Stora Ursvik. 
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Figur 14: Åldersfördelningen bland de tillfrågade. 

 

 
Figur 15: Resebeteendet bland de tillfrågade i Stora Ursvik. 
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Analys  
Detta kapitel kommer analysera resultatet från de båda stadsdelarna och utgå från 
forskningsfrågorna inom ramarna för den teoretiska kontexten.  
 
Vilka olika faktorer påverkar resebeteendet? 
I denna studie har tre huvudkategorier av faktorer tagits upp: urban form, socioekonomi och 
självlokalisering med fokus på den urbana formens påverkan av de boendes resebeteende. 
Under urban form har täthet, funktionsblandning, boendelokalisering i staden, design och 
parkeringsnorm tagits upp som påverkande faktorer.  
Grundteorin om varför resor sker beskrevs bero på ”friktionen av avståndet” och kostnaden 
att ta sig till resmålet och man kan se det som att urban form påverkar priset att resa som i sin 
tur påverkar resekonsumtionen och därför resmönstret (Beimborn, 1979).  
  
Med en tätare stad förkortas varje resa och besväret för att ta sig till sitt resmål blir allt 
mindre. I anknytning till grundteorin är täthet därför en nyckelfaktor som studerats mest och 
bevisats påverka resebeteende mest bland de faktorer som berör den urbana formen. 
Dessutom verkade täthet vara den faktor som planerare tänkt mest på i Stora Ursvik samt 
Norra Djurgårdsstaden då de insett vikten av en tät och varierad stadsdel. I en tätare stad visar 
det sig att fler åker kollektivt vilket beror på korta reseavstånd och funktionsblandning inom 
det angivna området men också att kollektivtrafiken får ett incitament till etablering där 
mycket folk bor på mindre yta, upptagningskapaciteten blir stort. Detta styrks och bevisas 
från intervjun med Anna Sahlin (2016) och Anna-Stina Bokander (2016) som båda menar på 
att SL inte vill dra in mer kollektivtrafik i respektive område tills det är tillräckligt boendetätt.  
 
En annan nyckelfaktor som påverkar resebeteendet mest är boendelokaliseringen i staden där 
det visat sig att lokalisering av nya bostäder i yttre delen av staden bidrar till mer bilresor 
jämfört med lokalisering närmre staden (Naess, 2012). Även här finns kopplingen till ett 
starkt kollektivtrafikutbud som bevisats vara större i de centrala delarna på samma sätt som 
faktorn täthet. Detta visar på att ingen faktor entydigt påverkar resebeteendet bland de boende 
utan oftast förekommer det i samband med andra faktorer som t.ex. funktionsblandning eller 
kollektivtrafikutbud.  
I samband med boendelokaliseringen är självlokaliseringen viktigt att ta upp som under de 
senaste årtiondet ökat förståelsen i hur vi väljer att göra våra resor i staden. 
Självlokaliseringen handlar om att de boende på eget bevåg avgör vart de vill bo utifrån deras 
behov, möjligheter och preferenser. Det handlar dock inte om att självlokaliseringen påverkar 
planerarens möjlighet att bäst lokalisera ett nytt bostadsområde i staden utan sambandet 
påverkar hur de boende lokaliserar sig för att resa till/från det område de bor på det sättet de 
helst vill. Det spelar alltså ingen roll om området ligger långt från centrum så länge det 
erbjuder de boendes behov, möjligheter och preferenser. Med andra ord blir 
boendelokalisering-faktorn allt svårare att dra slutsatser utifrån som en faktor att påverka 
resebeteendet. Motstånd till denna teori menar dock på att en självlokalisering är ett bevis på 
att urban form påverkar resebeteendet då man helt enkelt väljer att bo i ett område som redan 
erbjuder t.ex. bra kollektivtrafik eller hög funktionsblandning som är en produkt av urbana 
form-faktorer.  
 
En tredje faktor är stadens funktionsblandning som bevisats att de boende slipper resa från sin 
stadsdel om möjligheterna för att bo, jobba, handla etc. redan finns där (Dieleman et al., 
2002). Här är det dock viktigt att poängtera att kopplingen boende-service är starkast och inte 
boende-jobb då det är ovanligt i storstadsområden att man både bor och jobbar i samma 
område. En sådan balans mellan boende och arbete är dock viktigt och visar sig främja 
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alternativa färdmedel men det handlar om att erbjuda arbetsplatser i området och uppnå en 
funktionsblandning istället för att de boende även ska jobba i området. Man kan dock se ett 
problem med lika balans mellan jobb och bostäder i ett område. Enligt Stead (2001) har det 
visat sig leda till mindre och färre resor relaterat till jobben men också att det gett ett diffust 
resmönster som är problematiskt för kollektivtrafiken då många befinner sig och rör sig i 
samma område på dagen men dör ut på kvällar när arbetsdagen är över.  
 
En stads design eller gatumönster, har visat sig inte ha något tydligt samband till resepåverkan 
då olika studier mellan USA och Europa gett olika resultat (Naess, 2012). I USA gav ett 
rutnät lägre bilanvändande jämfört med en studie i Norden, något som kan förklaras utav 
möjligheten till att gena och enkelt orientera sig till fots.  
 
Parkeringsnorm, eller p-tal, är en faktor vald att ta med i studien då den används i stor 
utsträckning inom planeringen för svenska stadsdelar. Denna typ av faktor syftar till att både 
försörja ett område med rätt antal parkeringsplatser och påverka parkeringsefterfrågan där det 
blivit allt vanligare inom planeringen att sätta ett lågt p-tal för att få folk att välja alternativa 
färdmedel än bil. Faktorn kan således minska eller öka bilinnehavet i ett område som enligt 
Stead (2001) är en socioekonomisk faktor till att påverka resebeteendet där ett högt bilinnehav 
logiskt leder till ökade bilresor. Problemet med parkeringstal kan ses ligga i att varje kommun 
sätter sin norm men det handlar sedan om vad byggherrarna är villig att investera i mån av 
parkeringsplatser. Blir det för få parkeringsplatser kan det hända att planerarna på kommunen 
får lösa parkeringsfrågan på annat vis, t.ex. med gatuparkering eller bilpool som är billigare 
än parkeringsgarage.  
 
De socioekonomiska faktorerna är de som på senare tid bevisats påverka resebeteendet mest. 
Detta betyder dock inte att faktorer som berör urban form är betydelselösa utan att de, 
tillsammans med andra faktorer, inte är oberoende för att påverka vårt dagliga resande. 
Socioekonomi är generellt ett stort begrepp som behandlar många delar utav samhällets 
komplexa sammansättningar. De faktorer som betytt mest för resepåverkan har enligt Stead 
(2001) och Kotval-K and Vojnovic (2015) varit inkomstskillnader, där rika tillsammans med 
medelåldersmänniskor, högutbildade, heltidsanställda och familjer med barn samt högt 
bilinnehav reser allt oftare med bil. Andra faktorer som bidrar till ökade alternativa medel är 
andelen kvinnor och äldre.  
Dessa visar dock inte hela bilden utan samhällen och individer skiljer sig från varandra, vare 
sig det är en storstadsregion eller småstad på landsbygden, Norden eller USA, individuellt 
perspektiv eller hela hushållets perspektiv där olika förutsättningar skapar olika påverkande 
socioekonomiska faktorer. 
 
Hur har man i planeringen använts sig utav faktorerna för att påverka resebeteendet? 
I projektet Norra Djurgårdsstaden har planerarna inte lagt stort fokus och medvetenhet på 
arbetet med urban form och dess påverkan av resebeteendet. Anna-Stina (2016) menar att 
planeringen blir en produkt av sin tid där olika trender i planeringen formar den urbana 
formen.  
 
Samma typ av planering förekom i projektet Stora Ursvik där man ser urban form som en 
tröghet som man kan påverka över en längre tid. Vad som menas är att det oftast finns en 
skillnad i åtaganden mellan olika aktörer där kommuner har ett långsiktigt åtagande och 
byggherrar kortsiktigt. Det är också vanligt att politiska vindar och att de boendes skiftande 
preferenser och viljor påverkar vad som ska få mest fokus i planeringen, täthet vs. naturmark 
är idag ett exempel på intressekonflikter. Detta kan ses som ett utav de främsta problemen till 
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att åtgärder inte blir av och anledningen till att planeringen förändras över tiden med ett helt 
annat resultat i slutändan.  
Vad som är intressant i hur man använt sig utav faktorerna som styr urban forms påverkan av 
resebeteendet är att det idag inte finns en stor aktiv medvetenhet om dessa faktorer. Att täthet, 
funktionsblandning och parkeringstal etc. påverkar resebeteendet förstår de men det görs inga 
aktiva val bland dessa faktorer för att påverka de boendes resebeteende. Istället planeras en 
tät, funktionsblandad och bilfattig stadsdel för att uppnå vissa miljömål/krav och för att öka 
integrationen i länet.  
 
Blev resultatet utefter vad man hade planerat? 
Processen från plan till genomförande kan vara lång och på vägen dit kan mycket förändras.  
I fallet Norra Djurgårdsstaden menar Anna-Stina (2016) att mycket har blivit som man 
detaljplanerat. De enda åtgärderna som inte blivit av menar hon att det funnits för tunt 
underlag till öppna bottenvåningar för service från byggherrarnas håll. Förväntningar på hög 
bussfrekvens i området har från de boende inte uppnåtts men det menar Anna-Stina beror på 
SL som inte vill ha en hög bussfrekvens innan det bor fler folk i området.  
 
Åtgärder som inte blivit av för urban forms resepåverkan beror främst i Stora Ursviks-
projektet på att det blivit utdraget och försenat från de olika aktörernas håll. Detta menar 
Anna (2016) är vanligt i ett stadsbyggnadsprojekt då kommunen, markägare och byggherrar 
har olika tid för åtaganden i projektet som tidigare beskrivits.  
I övrigt har de gjort om övergångsställen och mindre saker som inte i stor utsträckning 
påverkar de boendes resor. Anna är dock orolig över kollektivtrafiksituationen i området som 
idag är undermålig och inte lever upp till det de boende förväntar sig. Tvärbanan och fler 
bussar hade redan från första den inflyttningen varit utlovat men efter en tid där SL inte lever 
upp till vad Sundbyberg stad förväntar sig har de boende idag fått ett resebeteende med bil 
som sedan kan sprida sig till de nytillkomna. Att SL inte levt upp till förväntningarna beror på 
den ekonomiska frågan och för att få incitament till att dra in mer kollektivtrafik i Stora 
Ursvik, när det väl sker är Anna rädd för att åtgärderna inte kommer påverka de boende i stor 
utsträckning.  
 
 
Resebeteendet i Norra Djurgårdsstaden bestod efter min studie av 48% bilanvändande och 
resterande 52% av alternativa färdmedel med 33% kollektivtrafikanvändande. Detta möter 
deras mål från framkomlighetsstrategin och är på god väg med att prioritera alternativa medel 
och minska bilberoendet.  
21 personer tillfrågades med majoriteten medelålderspersoner och majoriteten kvinnor.  
 
Det finns många typer av faktorer som kan ha bidragit till områdets resebeteende, många som 
studien förbisett men också de som jag avgränsat mig till. Norra Djurgårdsstaden är en relativt 
tät stadsdel med ett exploateringstal på 2.5. Detta tillsammans med en funktionsblandad 
stadsdel av både verksamheter och kommersiell service samt en närhet till centrum kan enligt 
litteraturen bidragit till minskad bilanvändning. Dessutom är området inte helt utbyggt vad det 
gäller verksamheter och service. Detta gör att den faktorns påverkan kan ifrågasättas och det 
är oklart hur väl funktionsblandningen etablerar sig i framtiden. Viktigt är också att räkna in 
områdets goda kollektivtrafikutbud med buss och främst tunnelbana som är ett av det 
viktigaste infrastrukturmedlen i Stockholm. Detta kan tänkas redan bidra till ett alternativt 
resebeteende med befintlig kollektivtrafik.  
Området har även ett lågt parkeringstal, 0.52-0.55, vilket är lägre än stadsbyggnadsnämndens 
parkeringsnorm och kan tänkas bidragit till lågt bilanvändande och hög exploatering samt 
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kollektivtrafikförsörjning då parkeringen lösts som parkeringsgarage under varje kvarter. Som 
komplement till det låga parkeringsutbudet finns även bilpool och ett högt cykelparkeringstal 
vilket återspeglar sig i resultatet med 9% cykelresor och 5% övrigt där bilpool räknats in.  
 
Något som talar emot ett högt alternativt resebeteende är områdets gatumönster i rutnät vilket 
tenderar till att skapa ett högt bilanvändande. Denna faktor är dock otydlig som redan 
beskrivits i teorikapitlet och det går inte att dra direkta slutsatser utefter områdets gator.  
Även att det bor rika och högutbildade medelåldersmänniskor i området bör detta bidra till 
ökat bilberoende. Detta är uppseendeväckande då socioekonomiska faktorer enligt teorin 
svarar för större del än den urbana formens påverkan av resebeteende. Till detta bor det dock 
fler kvinnor (50.7%) än män i området vilket ska bidra till ökade alternativa färdmedel men 
jag har svårt att se att just den faktorn ensamt med små marginaler ska påverka resultatet. 
Studien över Norra Djurgårdsstaden motbevisar alltså vad forskning kommit fram till men det 
är igen viktigt att poängtera undersökningens stora felmarginal och att området inte är fullt 
utbyggt.  
 
 
I Stora Ursvik visade undersökningen att 75% reser med bil, 15% kollektivt och 5% cykel 
respektive gång. Detta motsvarar inte deras vision om att bygga en stadsdel utan eller med 
lågt bilberoende och att få ner utsläppen. 20 personer tillfrågades i området med majoriteten 
kvinnor i åldern 25-64 år.  
 
De faktorer som kan tänkas påverkat detta resultat, utav de studien begränsade sig till, är en 
relativt låg exploatering sett till hela området (de västra delarna är högexploaterat men inte 
fullt utbyggt och inte inflyttat). Dessutom saknas det verksamheter och kommersiell service i 
området och Stora Ursvik ligger långt från centrala Stockholm men desto närmare 
Sundbyberg centrum. Här kan man argumentera om vad som påverkar resebeteendet mest, 
avståndet till största centrum eller närmsta centrum? För denna studie jämförs projektet Stora 
Ursvik med Norra Djurgårdsstaden och utgår från Stockholm som citykärna vilket är mest 
intressant utifrån hela länets perspektiv i förhållande till Stockholm men också att Stockholm 
har största citykärna. 
Dessa faktorer bör enligt teorin stödja en hög bilanvändning i Stora Ursvik vilket också visar 
sig i undersökningen.  
Området består både utav organisk- och rutnätsstruktur i gatunätet vilket gör denna faktor 
svår för att avgöra dess påverkan av resebeteendet. Parkeringstalet ligger på 1.0/lägenhet utan 
något cykelparkeringstal eller andra mobilitetsåtgärder. Detta kan förklara varför många åker 
bil i området då det finns tillgång till parkering för alla lägenheter och andra alternativ inte 
finns att tillgå. Viktigt är att påpeka att cykelparkering finns som kantstensparkering i 
området. Bilparkeringen har enligt Anna Sahlin (2016) inte uppfyllt parkeringsbehovet bland 
de boende och många klagar på för få platser. Detta bekräftar ännu en gång högt bilberoende 
men också ett högt bilinnehav vilket går emot kommunens tidigare och egna rapport om lågt 
bilinnehav. En förklaring till detta skulle kunna vara att många familjer har fler bilar än en 
vilket ger tendenser till högt bilinnehav men snittet är fortfarande litet över alla boende.  
 
Sett till socioekonomiska faktorer är det mycket som bekräftar mitt resultat. I området bor det 
många medelåldersmänniskor och familjer med barn, de är högutbildade med heltidsjobb och 
rika. Det som talar emot bilberoendet är det låga bilinnehavet på 195 bilar per tusen invånare 
vilket är lågt i jämförelse mot snittet i Stockholms län.  
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Även här är det viktigt att poängtera undersökningens stora felmarginal och områdets 
ofullständiga utbyggnad men studien bekräftar tidigare forskning om vilka faktorer som 
påverkar resebeteendet.  
 
 
När det kommer till självlokalisering bland de boende är det i båda områdena svårt att avgöra 
hur viktig denna faktor är till att påverka resebeteendet. Till detta skulle en separat 
undersökning göras där det kommer fram varför de boende valt att bo i just det området. 
Spekulerar man i frågan kan man utgå från att de boende valt att bo i respektive område då det 
motsvarat deras behov, preferenser och möjligheter vad det gäller miljömedvetenhet och 
privatekonomi, närhet till centrum eller familjevänlighet. 
 
Finns det några skillnader i de båda planeringsprojekten som kan ha bidragit till 
skillnaden i resultaten?  
Resultatet visade att en större andel bilresor bland de boende görs i Stora Ursvik än Norra 
Djurgårdsstaden. Detta gör det intressant att se skillnader i de båda projekten då studien utgått 
från samma påverkande faktorer och lika objektiv syn. 
 
Bland de faktorerna studien behandlat finns det en stor skillnad mellan tätheteten, 
funktionsblandningen, lokaliseringen och parkeringstalet. I Norra Djurgårdsstaden är 
exploateringen hög, kommersiell service och verksamheter finns, det ligger endast 3 km från 
centrala Stockholm och området erbjuder dåliga parkeringsmöjligheter som dock motsvarar 
efterfrågan och cykelparkeringen är god. Stora Ursvik har i jämförelse en relativt låg 
exploatering (radhus och villor samt flerbostadshus med maximalt fem våningar i jämförelse 
med maximalt åtta i Norra Djurgårdsstaden), kommersiell service och verksamheter saknas 
just nu (det tillkommer i de västra delarna när området är helt utbyggt), det ligger 8.5 km från 
centrala Stockholm och parkeringstalet är dubbelt så högt men ändå högt i förhållande till vad 
de boende efterfrågar.  
Alla dessa faktorer talar för en hög andel alternativa färdmedel som resebeteende för Norra 
Djurgårdsstaden och motsatsen för Stora Ursvik. Det som är svårt att jämföra och resonera 
över är de båda områdenas gatustruktur. Då rutnät tenderar att ge ökat resebeteende med bil 
har Stora Ursvik fördelen med att halva området är i rutnät och andra hälften inte, detta kan 
svara för en del av områdets kollektivtrafikandel på 15% men ännu en gång poängteras 
faktorns otydliga samband till resebeteende.  
 
Vad det gäller de socioekonomiska faktorerna är områdena väldigt lika sett till 
utbildningsnivå, arbetslöshet, inkomst och familjesammansättning. De båda områdena är rika 
och högutbildade med låg arbetslöshet där det bor en ung befolkning med många barn och 
unga. En större skillnad finns i Stora Ursvik där andelen barn och unga är 13 procentandelar 
högre än Norra Djurgårdsstaden, detta säger att det bor fler barnfamiljer i Ursvik. Att det 
finns en hög andel barnfamiljer i ett område har dessutom visat sig bidra till mer bilresor på 
samma sätt om de är rika, högutbildade eller heltidsanställda som bor i området.  
Stora Ursvik bör därför enligt denna faktor ge högre bilberoende än Norra Djurgårdsstaden 
men marginalerna är små då man kan kolla på många fler socioekonomiska faktorer än de 
studien behandlade.  
 
Även här kan man spekulera i de båda områdenas skillnader för självlokalisering. Studien 
utgår från att de boende bor i respektive område för att de motsvarar vad de är ute efter där 
tendenser drar mot att boende i Norra Djurgårdsstaden vill ha en närhet till centrala 
Stockholm och en stor miljömedvetenhet i området när de boende i Stora Ursvik är ute efter 
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närheten till centrala Sundbyberg och övriga länet med närheten till motorleder samt att 
området är familjevänligt och tryggt. Det handlar självklart också om vad man får för sina 
pengar och att ett område som Stora Ursvik erbjuder villor samt radhus vilket en barnfamilj 
vill ha.  
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Slutsats och framtida forskningsfrågor 
I detta avsnitt sammanfattas det viktigaste från analysen för att komma fram till en slutsats 
gällande den urbana formens påverkan av resebeteendet. Vidare presenteras några förslag till 
fortsatta studier om planering för att påverka ett områdes resebeteende.  
 
Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att se hur och med vad man planerar en stadsdel för att påverka de 
boendes kommande resebeteende. Avsikten är att ge fortsatt kunskap i hur man kan planera 
en ny stadsdel för att främja ett hållbart resebeteende.   
 
Ur de faktorerna som berör urban form och påverkar resebeteendet är det två av dessa som 
anses vara nyckelfaktorer: täthet och boendelokalisering i staden. Med en tät stad uppnås ett 
miljöanpassat resebeteende med en större andel kollektiv- gång- och cykelresor. Ju närmare 
stadens centrum stadsdelen är lokaliserad desto mer alternativa färdmedel än bilen används 
till ett dagligt behov.  
Andra faktorer som anses bidra till en viss påverkan är funktionsblandningen av bostäder, 
verksamheter och service, parkeringstalet men också till viss del områdets design eller 
gatumönster.  
 
Många av dessa faktorer har med varandra och göra, vilket gör de icke-oberoende, som t.ex. 
att täthet kan bero mycket på funktionsblandningen där verksamheter och service 
samlokaliseras i samband med boenden. En tät och funktionsblandad stad möjliggör också 
god kollektivtrafikförsörjning vilket bidrar till kortare och mindre resor med bil. I samband 
med detta är det vanligt med låga parkeringsmöjligheter då det är ovanligt att få parkering i 
centrala delarna av staden, något som motiverar ett miljöanpassat resebeteende. 
  
Planeringen för den urbana formen hos kommuner som denna studie har dock inte visat något 
större intresse för detta samband. Urban form ses ofta som en tröghet i planeringen vilket gör 
många åtgärder till en produkt av sin tid där politiska vindar och boendes preferenser spelar 
stor roll. Faktorerna som exempelvis täthet och funktionsblandning handlar idag snarare om 
hur stadsdelen och kommunen ska uppnå miljömål/-krav eller hur integrationen i länet ska bli 
bättre. 
 
På senare tid har även socioekonomiska faktorer såsom inkomst, utbildning, kön och 
familjesammansättning bevisats svarat för en större del av påverkan än vad urban form gör.  
Även självlokalisering eller residential self-selection är ett nytt begrepp inom studierna som 
motiveras med att folks behov, möjligheter och preferenser betyder mer för hur deras 
resebeteende kommer att bli. Denna faktor är dock under kritik då forskare menar att folk 
väljer att bo i området som redan erbjuder det de är ute efter, t.ex. god kollektivtrafik. Alltså 
är självlokalisering ett bevis på att den urbana formen påverkar resebeteendet.  
 
Faktorerna har bekräftats påverka resebeteendet i ett av de två områdena studien behandlade. 
Att det inte påverkade resebeteendet i stort för Stora Ursvik kan bero på dålig eller svår 
planering med låg medvetenhet om vad som påverkar resor men det rimligaste kan tros vara 
att området inte är färdigutbyggt där många faktorer kommer kompletteras i den delen under 
utveckling. Dessutom tror jag att det är svårt att påverka resebeteendet genom att bara kolla 
på urban och ett visst antal faktorer. Faktorerna har bevisats vara beroende av varandra.  
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Framtida forskningsfrågor 
Då endast 20 respektive 21 personer tillfrågades under undersökningen behövs ett bättre 
kunskapsunderlag som inkluderar alla som bor i området då det är fullt utbyggt. Intressant 
vore det även att ta del av Stockholms stads boendeundersökning bland de boende i Norra 
Djurgårdsstaden. 
Studien begränsades till att fokusera på faktorer som berör urban form. Som en utveckling av 
projektet skulle det vara intressant att studera alla tre faktorer mer ingående, dvs.: urban form, 
socioekonomi och självlokalisering. Även dessa skulle kunna inkluderas i undersökningen för 
att få en större och bättre bild över områdets egenskaper, preferenser, behov och resebeteende.  
 
På samma sätt som denna studie behandlade två nya stadsdelar i Stockholms län behövs 
vidare forskning mellan andra städer/stadsdelar i Sverige, både i storstadsregioner och på 
landet, men också för att se skillnader mellan Sverige, Europa och städer i övriga världen. På 
detta sätt skulle kunskapen om resepåverkan utvecklas. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor 
 

• Berätta om dig själv, vad gör du, hur har du varit involverad i projektet? 
  

• Hur har planeringsprocessen gått till? 
 

• Vad är visionen med projektet? De grundläggande tankarna om 
planeringen 

- Generellt  
- Trafik/resemässigt 

 
• Hur har ni tänkt med kopplingen mellan urban form och resebeteende? 

Hur jobbade ni? Hur syntes de i de olika faserna i planeringen?  
 

- Vad är er tanke bakom exploateringen, exploateringstalet? Vad vill ni 
uppnå? 

 
- Hur har planeringen påverkat stadsdelens lokalisering i/till city? 

 
- Hur ser ni på funktionsblandning? 

 
- Hur har ni löst parkeringsfrågan, p-tal? 

 
• Har ni planerat för en viss typ av invånare, vad för typ av invånare hade ni 

i eftertanke? 
 

• Varför har åtgärder inte blivit som det va planerat?  
 

• Vad har ni sett i resultatet i den mån ni kan utifrån planeringen? 
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Bilaga 2 - Undersökningsfrågor 

Undersökning 
 
Bakgrundsfrågor: 
Kön  

• Man 
• Kvinna 
 

Ålder  
• 0-25 
• 25-64 
• 65+ 

 
Huvudfråga: 
Med vilket färdmedel gör du ditt vardags- och fritidsresande? 

• Bil 
• Kollektivtrafik 
• Går 
• Cyklar 
• Övrigt som t.ex. taxi och bilpool 

 


