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Bilden på framsidan är en illustration av den föreslagna strålplatsen vid 
Solna station ritad av Kristoff Laufersweiler som arbetar som arkitekt på 
SWECO FFNS.  



I

ABSTRACT

Efficient spatial planning in areas near nodes in the public transportation 
system is an important measure to influence transport mode choice and 
favour public transportation over private cars for personal transportation. 
Efficient spatial planning involves concentration of activities within 
walking distance to the station as well as measures to integrate the station 
and its surroundings in the urban fabric and to improve station accessibility 
as a local destination point.

The aim of the thesis is to develop a planning tool based on planning 
indicators and to explore possibilities and problems when indicators and 
models are used in a local planning situation.  

The project is inspired by a need for validated planning indicators. These 
indicators describe land use characteristics and urban form factors that both 
influence local accessibility and have an impact on the use of public 
transportation. These indicators can be used as tools to compare alternative 
spatial plans and strategies as well as to facilitate dialogue in local planning 
situations that involve actors with different backgrounds.

Case studies are used as a starting-point to evaluate specific planning 
indicators and to evaluate the method in local planning situations.  

One general conclusion is that it takes a combination of quantitative and 
qualitative criteria to describe important aspects in such a way to support 
dialogues.

Keywords: Planning indicators; accessibility; urban form; land use-
planning; nodes in the public transportation system
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SAMMANFATTNING  

En effektiv markanvändning i stationsnära områden är viktigt för att 
överföra lokala transporter från privata bilar till kollektiva färdmedel och 
att förverkliga regionförstoring med kollektiva färdmedel. Effektiv 
markanvändning innebär att aktiviteter koncentreras inom gångavstånd till 
stationen men även att tillgängligheten till stationen som en lokal målpunkt 
förbättras och att stationen och det stationsnära området integreras med 
omgivande stadsdelar.      
 Licentiatuppsatsens syfte är att utveckla ett planeringsstöd baserat på 
planindikatorer som kan användas i planeringssituationer som inbegriper 
lokalisering av bytespunkter och/eller förändrad markanvändning i 
anslutning till befintliga stationslägen. Ett annat syfte är att undersöka 
möjligheter och problem vid en lokal tillämpning. Arbetet har inspirerats av 
en efterfrågan på kvalitetssäkrade planindikatorer som beskriver viktiga 
tillgänglighetsfaktorer på en lokal nivå och som kan användas till att skärpa 
jämförelser mellan alternativa planer och samtidigt underlätta dialoger i 
samverkansprojekt som involverar olika typer av aktörer.  
 Planindikatorer ger möjligheter att effektivisera arbetet med att 
utvärdera alternativa planer. Problem som är förknippade med en lokal 
användning av planindikatorer kan identifieras på olika nivåer. Det kan till 
exempel röra sig om rent mättekniska problem som kommer av bristande 
datatillgång och avsaknad av bra mätmetoder eller svårigheter att styrka 
och underbygga effektsamband mellan mål och medel.  
 Betraktat som ett dialogverktyg ligger möjligheterna främst i att 
underlätta för politiker och andra lokala aktörer att utvärdera och bedöma 
planer.

Inledande reflektioner 
Det finns i studerad litteratur en samstämmighet om vilka urbana 
formfaktorer som sannolikt har en betydelse för val av transportmedel och 
det samlade transportmönstret i samhället. Det är dock svårt att ställa upp 
generellt giltiga samband mellan urban form och resmönster. Den enskildes 
val av färdmedel är ett sammansatt beslut där andra faktorer än lokala 
tillgänglighetsfaktorer spelar in. Exempelvis har socioekonomiska faktorer, 
det lokala samhällets transportkultur, tillgänglighet i transportsystemet och 
tillgång till bil visat sig spela stor roll för val av transportmedel. Det är 
därför svårt att översätta resultat från olika undersökningar till andra 
situationer eller till generella riktlinjer för hur olika faktorer ska värderas 
relativt varandra avseende deras betydelse för att skapa en god lokal 
tillgänglighet och att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft.
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 Att det inte går att tala om entydiga effektsamband mellan åtgärder i 
den fysiska strukturen och människors beteenden i olika avseenden är en 
viktig förförståelse och slutsats i detta arbete. Det krävs därför ett 
förhållningssätt till metoden där planindikatorernas roll som dialogverktyg 
framhålls kombinerat med en strävan att balansera mellan vetenskaplig 
sundhet och praktisk användbarhet.

Resultat från litteraturstudier 
I litteraturstudier identifierades och utvärderades sex urbana formfaktorer 
utifrån teoretiska och empiriska utgångspunkter. Dessa faktorer 
preciserades i ett antal mätbara planindikatorer. Sammantaget beskriver 
faktorerna viktiga förutsättningar för att uppnå ett stort resandeunderlag 
och att omvandla stationen och dess närmaste omgivning till en lokalt 
tillgänglig målpunkt och en integrerad del i det urbana sammanhanget.
 För att kunna mäta och beskriva de identifierade faktorerna används 
tre olika angreppssätt. Tillgänglighet till stationen som en målpunkt för 
resande fångas in med ett traditionellt urbangeografiskt angreppssätt där 
tillgänglighet översätts till en attraktionsmodell som mäter koncentration av 
olika aktiviteter på olika avstånd från stationen. Målet är att koncentrera så 
många aktiviteter som möjligt inom gångavstånd till stationen för att skapa 
ett stort resandeunderlag och att öka nyttan av att resa dit.
 För att beskriva tillgängligheten till stationen som en lokal målpunkt 
är två urbanmorfologiska angreppssätt mer användbara. 1) Inventeringar av 
faktorer som påverkar faktiskt och upplevd tillgänglighet för fotgängare i 
det lokal vägnätet 2) Space syntaxanalyser av vägnätet som en 
övergripande rumslig struktur.    
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Tabell 1: Sammanfattande tabell över resultat från bedömning i förhållande till 
urvalskriterier för indikatorer. Teckenförklaring: ++ stark koppling, + koppling, 0 neutralt, ? 
osäkert, TV: Teoretisk validitet, EV: Empirisk validitet, M: Mätbarhet, RR: Relevans för resande, 
RS: Relevans för stadsutveckling 
Planindikatorer TV  EV M RR   RS 

Resandeunderlag och urban densitet 
- Antal boende inom 1000 meter från stationen 
- Antal arbetsplatser inom 600 meter till stationen 

++ ++ ++ ++ + 

Tillgänglighet till målpunkter 
- Antal målpunkter inom 600 meter från stationen 
- Medelavstånd till viktiga målpunkter 

++ ++ ++ ++ + 

Koppling till stadskärnan/centrum 
- Faktiskt och upplevt avstånd till stadskärnan/centrum  

++ ++ ++ ++ ++ 

Funktionsstruktur i närområdet 
- Fördelning mellan arbetsplatser, bostäder och service i 
det stationsnära området 
- Förekomst av, eller förutsättningar för att skapa, direkta 
och lättorienterade stråk 

+ + ++ + + 

Tillgänglighet i gång- och cykelvägnätet 
- Gång- och cykelvägnätets relativa effektivitet   
- Det formella gångvägnätets relativa effektivitet jämfört 
med det informella

+ + ++ + + 

Stationens integrerade läge i staden 
- Stationens integration i förhållande till viktiga stråk för 
fotgängare och cyklister 

+ + ++ + + 

Resultat från fallstudier
Modeller för sammanvägning av indikatorer har studerats utifrån olika 
infallsvinklar i tre fallstudier. En inledande teoretiskt baserad reflektion var 
att det är kontraproduktivt att arbeta med a priori modeller i lokala 
samverkansprojekt framförallt för att det kan leda till en föråldrad 
problemförståelse och ett bristande engagemang från lokala användare. En 
vanlig invändning mot att använda planindikatorer är emellertid att det är 
resurskrävande och att vissa indikatorer inte upplevs som tillförlitliga. Att 
ta fram en generell modell inklusive kvalitetsgranskade indikatorer är då ett 
tänkbart medel för att göra metoden mer lättillgänglig och att öka 
acceptansen hos olika användare.  
 I en första fallstudie utvecklades en kriteriebaserad modell med 
huvudkriterier och delkriterier för att utvärdera alternativa stations-
lokaliseringar och anslutande stadsutvecklingsprojekt på orter längs en ny 
järnväg för höghastighetståg. Den framtagna modellen kan beskrivas som 
situationsanpassad med en hög grad av generalitet då den är konstruerad 
med en övergripande struktur med utrymme för att fånga in lokala 
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nyckelfrågor. Delkriterierna tolkas och anpassas till de speciella 
förutsättningar som finns i de studerade tätorterna.  
 I en andra fallstudie testades en förenklad version av modellen i en 
workshop med lokala politiker och planerare. Modellen användes i det 
fallet till att utvärdera fyra alternativa stationslokaliseringar och anslutande 
stadsbebyggelse på en och samma ort. En slutsats är att en modell med 
huvudkriterierna resandeunderlag, stadsutvecklingspotential, tillgänglighet 
till viktiga målpunkter, tillgänglighet med olika trafikslag, effektiv 
bytespunkt, ekonomi och miljö kan användas som ett stöd i en 
planeringssituation, för att kontrollera att alla potentiellt viktiga 
frågeställningar täcks in.
 I den andra fallstudien studerades även frågan om hur lokala aktörer 
använder och upplever planindikatorer. I workshopen testades om en 
modell som tagits fram i en konsultutredning även kunde användas i en 
workshop med lokala politiker och tjänstemän. En idé som testades var om 
modell och kriterier, varav några var preciserade i form av mätbara 
planindikatorer, kunde fungera som ett hjälpmedel för dem som inte är 
vana vid att diskutera komplexa stadsbyggnadsfrågor. En slutsats är att en 
kriteriebaserad metod med bedömningskriterier, varav några preciserats i 
kvantitativa planindikatorer, kan användas i en lokal workshop som 
upplevs som intressant och konstruktiv av deltagarna. Kriterielistan 
upplevdes som ett stöd för att överblicka olika frågeställningar i 
planeringsuppgiften, tydliggöra komplexiteten i projektet och att styra in 
diskussionerna till en lämplig strategisk nivå.  
 I en tredje fallstudie utvecklades en plats- och situationsspecifik 
modell i en workshop med lokala aktörer. I den tredje fallstudien testades 
även några planindikatorers mätbarhet genom att ett urval av 
planindikatorer togs som utgångspunkt för GIS-analyser av nuläget och två 
alternativa planförslag. Slutsatser från fallstudien är att planindikatorerna är 
mätbara i teorin då relevant statistik och dataprogram finns men att en 
outvecklad GIS-infrastruktur i fallstudiekommunen och omogna 
programvaror med opålitlig funktionalitet försvårade analysarbetet i detta 
fall.

Slutsatser
Planindikatorer för projektutvärdering är kanske det mest problematiska 
användningsområdet för indikatorer, samtidigt som instrumentet har en stor 
potential att effektivisera arbetet med måluppföljning och styra den fysiska 
planeringen i riktning mot uthållig urban form.  
 Reduktionism är planindikatorers styrka och svaghet på samma gång. 
Att reducera komplexa frågeställningar syftar till att skapa enkelhet i olika 
avseenden. Reduktionistiska angreppssätt underlättar överblick, jämförelser 
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och prioriteringar. Nackdelar är att det kan leda till en alltför förenklad 
problemförståelse och motverka en verklig dialog. Denna typ av 
invändningar mot reduktionistiska angreppssätt framförs framförallt från 
förespråkare för en kommunikativ planering men även från teoretiker och 
praktiker i olika läger som motsätter sig en allt för förenklad och 
deterministisk syn på samband mellan urban form och mänskliga 
aktiviteter.
 En nyckel till framgång är därför att begränsa antalet planindikatorer 
till de frågor som är mest lämpliga att beskriva med planindikatorer för att 
frigöra tid till att hantera de andra frågorna på ett annat sätt. Indikatorer 
representerar en sorts kunskap och alla viktiga frågor går inte att beskriva 
med indikatorer. En slutsats från samtliga tre fallstudier är att det krävs en 
kombination av kvalitativa och kvantitativa mått för att beskriva väsentliga 
aspekter på ett fullödigt och dialogbefrämjande sätt.
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SUMMARY

Efficient spatial planning in areas near nodes in the public transportation 
system is an important measure to influence transport mode choice and 
favour public transportation over private cars for personal transportation. 
Efficient spatial planning involves concentration of activities within 
walking distance to the station, measures to integrate the station and its 
surroundings in the urban fabric and to improve station accessibility as a 
local destination point.     
 The aim of the thesis is to develop a planning tool based on planning 
indicators and to explore possibilities and problems when indicators and 
models are used in a local planning situation.  
 The project is inspired by a need for validated planning indicators. 
These indicators describe land use characteristics and urban form factors 
that influence local accessibility and have an impact on the use of public 
transportation. These indicators can be used as tools to compare alternative 
spatial plans and strategies as well as to facilitate dialogue in local planning 
situations that involve actors with different backgrounds.
 There seems to be a general consensus in literature about which urban 
form factors are potentially important to influence transport mode choice. 
However, it is a well known fact that it is difficult to empirically validate 
causal relationships between urban form factors and travel patterns. 
Individual choices of travel mode are to a large extent influenced by other 
factors than urban form. Socio economic factors, local transport culture, 
accessibility in the transport system and access to a car has been proven to 
be influential factors on transport mode choice. Therefore it is difficult to 
give general guidelines about how certain urban form factors can be valued 
relative other factors to create local accessibility and favour public 
transportation.
 There are no unambiguous effect correlations between measures in the 
urban structure and people’s behaviour in different respects. Therefore a 
different approach to planning indicators is suggested, an approach that 
emphasizes the planning indicator as a dialogue tool and balances scientific 
soundness and usefulness in practice.

Results from literature review 
Based on a literature review a set of six urban form factors were identified 
and validated from a theoretical and empirical standpoint. The urban form 
factors are (1) urban density, (2) accessibility to local destinations, (3) 
connection to the city centre, (4) mixed functions in the station near area, 
(5) accessibility in the local street network for pedestrians and (6) the 
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integration of the station in the urban fabric. These factors convert into 
measurable planning indicators.
 The indicators are developed from a traditional urban geographic 
approach and two different urban morphological approaches. One urban 
morphological approach focuses on objects, and the second approach 
analyzes the road network as a large spatial structure using Space syntax 
theory and software. 

Results from case studies 
In case studies models for structuring and compiling criteria were studied 
from three different perspectives: a bottom up perspective, a top down 
perspective and a user perspective. A common objection to use planning 
indicators is that indicators are experienced as resource demanding; another 
is that some indicators are experienced as unreliable. A general model 
including validated indicators can therefore be useful in making the method 
more accessible to users and increasing acceptance among local 
stakeholders, politicians and planners.
 In an initial case study a comprehensive criteria based model was 
developed to estimate and compare alternative station localisations and 
adjoining town development projects in connection to a new railway 
system with high speed trains. This has a high degree of generality as it has 
a general structure with five head line criteria and possibilities to adjust 
second level criteria in relation to local conditions and key questions.  
 In a second case study a simplified version of the model was tested in 
a workshop with local politicians and planners. The model was used to 
evaluate four alternative plans for a new station and adjoining town 
densification project. A conclusion from the workshop was that a model 
with the head line criteria (1) amount of potential travellers, (2) town 
development potential, (3) accessibility to local destinations, (4) 
accessibility with different transport modes, (5) an efficient travelling node 
for exchange purposes, (6) economy and (7) environmental issues can be 
used as a support in local planning situation to double check that all 
important issues are included. 
 The second case study also dealt with the question how local actors 
use and experience planning indicators. In the workshop a criteria based 
model, including planning indicators, was tested as a supportive tool to 
people not used to discuss complex town planning issues.  
 The local politicians and planners experienced the workshop as 
interesting and constructive. The criteria list helped to overview different 
aspects of the planning issue, highlight the complexity of the planning issue 
and to guide the discussion to an adequate strategic level. All the criteria 
were experienced as relevant and easy to comprehend. A conclusion was 
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that a mixture of qualitative and quantitative criteria works well to establish 
basic facts and bring up complex questions for discussion.
 In the third case study to what extent the planning indicators are 
measurable in a practical ordinary situation was tested, mainly using locally 
available statistics and GIS-data. The conclusions were that the indicators 
are measurable in theory as the relevant statistics and the needed software 
exists but that an undeveloped GIS-infrastructure and immature computer 
software caused difficulties in this specific case.

Conclusion and discussion  
Planning indicators for project evaluation is a less developed field than 
indicators for monitoring in region and community planning. It is possibly 
the most problematic use for indicators. At the same time there is an 
enormous potential to make goal estimation more effective and to guide the 
physical planning in a sustainable direction. Reductionism is the planning 
indicators strength and weakness at the same time. Reductionism simplifies 
complex issues, facilitates overview, comparisons and priorities. 
Reductionism can also lead to a simplistic problem understanding and 
counteract pluralism and dialogue.   
 The key to success is to limit the planning indicators to the questions 
that are measurable and handle more complex questions in another way. 
Indicators represent one kind of knowledge and all important questions are 
not possible to describe with indicators. One general conclusion is that it 
takes a combination of quantitative and qualitative criteria and measures to 
describe important aspects in a complete fashion to support dialogues.  
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1 INLEDNING 

I denna licentiatuppsats undersöks hur planindikatorer kan användas som 
ett verktyg i planeringssituationer som inbegriper lokalisering av 
bytespunkter och/eller förändrad markanvändning i anslutning till 
befintliga stationslägen. Fallens fokusering är stationen och dess närområde 
som en lokal målpunkt och lokal stadsbyggnadsfråga. Analytiskt fokuseras 
verktyget planindikatorer och dess potentiella användare. 

1.1 Bakgrund   
I dag finns en utbredd medvetenhet om transportsektorns negativa 
miljöpåverkan i form av utsläpp av klimatgaser och energianvändning. Den 
stora mängden biltransporter orsakar även, framförallt i tätbebyggda 
områden, problem med trängsel, buller, luftföroreningar och trafiksäkerhet, 
vilket ger en minskad livskvalitet och hälsoproblem för dem som bor och 
vistas i dessa miljöer. Det finns i huvudsak två sätt att minska 
transportsektorns negativa miljöeffekter: minska de totala resevolymerna 
och omfördela resor från bil och flyg till andra färdmedel. Förbättrad teknik 
kan lösa problemen i viss utsträckning, men för att nå långsiktiga mål om 
90 % minskade utsläpp av klimatgaser och 60 % minskad energiåtgång från 
transportsektorn fram till år 2050 krävs förändrade transportmönster 
(Åkerman & Höjer 2006).  
 Problemen i transportsektorn har lett till ett förnyat intresse för fysisk 
planering som ett redskap för att uppnå hållbara strukturer och hållbara 
transportmönster. Integrerad bebyggelse – och trafikplanering har varit i 
fokus för ett flertal stora projekt på EU-nivå under 1990-talet och 2000-
talet, bland annat PROSPECT (TØI 2003) som syftade till att utveckla 
indikatorer för att användas i uthålliga transport- och 
markanvändningsstrategier. I ett svenskt sammanhang har de statliga 
verken bedrivit större forsknings- och utvecklingsprojekt bl.a. inriktade på 
att åstadkomma en bättre samverkan mellan olika yrkeskategorier 
(Boverket 2004) och att förbättra kunskaper och metoder för att 
trafikplanera på stadens villkor (Vägverket 2007).    

Stationslokalisering och stadsutveckling
Stadsutveckling i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter, eller så 
kallad resecentrumnära förtätning, är en form av integrerad bebyggelse- 
och trafikplanering som har fått en förnyad aktualitet i och med att 
samhällsplaneringen inriktats mot regionförstoring. Utbyggnad av snabba 
tågförbindelser och en effektiv markanvändning i stationsnära områden 
spelar en viktig roll för att förverkliga regionförstoringen med kollektiva 
färdmedel snarare än bil och flyg.
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 I regionförstoringssammanhang har begreppet ”hela resan” fått ett 
stort genomslag och står i det här sammanhanget för ett synsätt att 
satsningar på förbättrade regionala spårbundna system måste medföljas av 
satsningar på en effektiv lokaltrafik och en integrerad bebyggelse- och 
trafikplanering på det lokala planet för att effektivisera anslutningsresorna 
och undvika att restidsvinster i det regionala transportsystemet ”äts upp” av 
tidskrävande lokala anslutningsresor. Det finns särskilt goda förutsättningar 
att uppnå en hög andel resande inom gångavstånd till stationer (Hartoft 
Nielsen 2001a, Hartoft Nielsen 2001b, Fröidh 2003, Müller & Endemann 
2000). En effektiv markanvändning som prioriterar besöks- och 
arbetsplatsintensiva målpunkter och god lokal tillgänglighet för i första 
hand fotgängare och cyklister i dessa lägen är därför en viktig åtgärd i 
planeringen för att bygga regionförstoring kring kollektiva färdmedel.  

Behov av nya verktyg i fysisk planering
I Sverige bedrivs målstyrd planering. Den kommunala planeringen ska bl.a. 
leda till att de nationella miljömålen och de transportpolitiska målen 
uppfylls. Ur ett kommunalt perspektiv finns ett behov av att effektivisera 
arbetet med måluppföljning i den fysiska planeringen. Statliga myndigheter 
som Vägverket, Banverket och Boverket har ett sektorsansvar för att 
miljömål och transportpolitiska mål uppfylls. Det svenska systemet med 
kommunalt planmonopol ger stor tyngd åt den bebyggelse- och 
trafikplanering som görs inom ramarna för den kommunala översiktliga 
planeringen. Förutsättningar för om mål som formulerats på en nationell 
eller regional nivå uppnås eller ej avgörs i hög utsträckning på den lokala 
nivån i kommunerna. Det finns således ett behov av att integrera miljömål 
och transportpolitiska mål i den fysiska planeringen på olika 
planeringsnivåer. Detta genererar i sin tur ett behov av planeringsunderlag, 
som planindikatorer, som underlättar bedömningen av genomförda planer 
och åtgärder i relation till framtida måluppfyllelse. De nu införda 
förändringarna i PBL (Plan och byggnadslagen) och MB (Miljöbalken) 
som rör miljöbedömningar av planer och program kan ytterligare legitimera 
användningen av indikatorer för att beskriva nuvarande förhållanden på ett 
mer precist sätt och att redogöra för effekter och konsekvenser av olika 
förslag.
 Planindikatorer antas i detta sammanhang vara ett utvecklingsbart 
verktyg. Planindikatorer ska kunna utläsas direkt ur planen eller härledas ur 
förhållanden som går att utläsa i planen. De ger därmed redan i planskedet 
en uppfattning om planens konsekvenser och i vilken utsträckning målen 
kommer att nås. Detta till skillnad från fält- eller uppföljningsindikatorer
som används för att mäta resultatet i efterhand. 
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 Begreppet planindikatorer är inte allmänt vedertaget i svensk 
planeringspraxis men har varit föremål för utvecklingsarbete i samband 
med SAMS-projektet1 (Boverket & Naturvårdsverket 1997, Boverket & 
Naturvårdsverket 2000a, Boverket & Naturvårdsverket 2000b, Boverket & 
Naturvårdsverket 2000c) och uppföljande studier (Boverket 2003, Boverket 
2004, Boverket 2007, Ranhagen & Schylberg 2004). Det finns även 
exempel på att planindikatorer använts i kommunal fysisk planering 
(Helsingborg 2001 och Lunds kommun 2005). Erfarenheter från tidigare 
studier är att planindikatormetodiken underlättar övergripande analyser, 
måluppföljning och kommunikation men att urval av indikatorer och 
datahantering är förknippade med svårigheter och att metoderna upplevs 
som resurskrävande. Ett annat upplevt problem är bristande tillförlitlighet 
vid urval av indikatorer (Boverket 2007). Det finns således ett behov av att 
förenkla arbetsprocesser och att ta fram kvalitetsgranskade planindikatorer.

1.2 Inriktning och avgränsningar  
Det forskningsarbete som presenteras i licentiatuppsatsen har varit ett 
utvecklingsarbete2 baserat på att sammanställa befintlig kunskap inom 
olika kunskapsfält i syfte att vidareutveckla en planeringsmetod och att 
sätta in denna metod i ett vetenskapligt och praktiskt sammanhang. Arbetet 
är således inte inriktat mot att identifiera nya planindikatorer och 
tillgänglighetsmått eller utveckla nya analysmetoder för att mäta 
indikatorer. Arbetet bidrar inte heller med någon ny empiri kring vilka 
urbana formfaktorer som har störst betydelse för val av transportmedel. 
Arbetets bidrag är istället att sammanföra kunskaper från olika kunskapsfält 
och föra korsvisa resonemang för att vidareutveckla en planeringsmetod 
och att uppnå en bättre förståelse för det valda tillämpningsområdet.  
 Ett fokus i uppsatsen är stationen och dess närområde som en lokal 
målpunkt och lokal stadsbyggnadsfråga. Av intresse är fysiska faktorer som 
bidrar till en effektiv markanvändning och god tillgänglighet för framförallt 
fotgängare inom det stationsnära området, här definierat som ett område 
inom ett nära gångavstånd till stationen. Därför studeras inte hur 
tillgängligheten påverkas av förbättringar i kollektivtransportsystemet som 
sådant. Inte heller studeras hur utformningen av själva bytespunkten 
                                                
1 SAMS – projektet drevs av Boverket och Naturvårdsverket i syfte att finna metoder för att 
integrera miljömål i den fysiska samhällsplaneringen. Projektet pågick under åren 1997 – 2001 
och finns avrapporterat i ett flertal rapporter. I SAMS-projektet låg tyngdpunkten vid att utveckla 
verktyg, metod och begrepp. Arbetet omfattade expertutredningar såväl som lokalt 
utvecklingsarbete.  
2 OECD har fastställt följande definitioner för att särskilja forskning och utveckling i FoU-
verksamhet. Forskning är ett systematiskt och metodiskt arbete för att söka efter ny kunskap 
eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte. Utvecklingsverksamhet är ett 
systematiskt och metodiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller 
nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system och metoder eller 
väsentliga förbättringar av redan existerande sådana (SCB 2007).  
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påverkar förutsättningar för interna bytesrelationer mellan olika 
transportslag. Ett annat fokus är verktyget planindikatorer och de 
potentiella användarna.
 Angreppssättet i denna uppsats kan karaktäriseras som att en rationell 
planeringsmetod används i lokala samverkansprocesser. I mötet mellan det 
rationella planeringsparadigmet och det kollaborativa, sociala 
meningsskapande angreppssättet utvecklas förståelse för de problem och 
svårigheter som uppmärksammats i lokala sammanhang med olika aktörer. 

1.3 Syfte  
Licentiatuppsatsens syfte är att utveckla ett planeringsstöd baserat på 
planindikatorer och associerade metoder och verktyg som kan användas i 
planeringssituationer som inbegriper lokalisering av bytespunkter och/eller 
förändrad markanvändning i anslutning till befintliga stationslägen.
 Ett annat syfte är att undersöka möjligheter och problem vid en lokal 
tillämpning av metoden. 

Några frågor som ska besvaras i licentiatuppsatsen är:    

Vilka planindikatorer är de mest lämpliga för att beskriva den 
sammanlagda tillgängligheten i stationsnära områden?  

Hur kan indikatorerna vägas mot varandra i en beslutssituation? 

Vilka är de problem och möjligheter som är förknippade med en lokal 
tillämpning av modell och valda planindikatorer? 

Hur använder och upplever lokala aktörer planindikatorer?

 Licentiatuppsatsen har ett dubbelt perspektiv på uppgiften, att 
utveckla en metod och samtidigt att diskutera metodens för- och nackdelar 
ur ett användarperspektiv.

1.4 Förförståelse och perspektiv  
Min förförståelse för forskningsämnet utgår ifrån att jag har en 
professionsutbildning3 till landskapsarkitekt och att jag har varit 
yrkesverksam planerare. Planering som verksamhet går ofta ut på att ta ett 
samlat grepp och göra avvägningar mellan olika intressen. Bakgrunden 
som planerare har därför påverkat mig att vilja betrakta planering av det 
stationsnära området ur ett vidare stadsbyggnadsperspektiv snarare än ett 

                                                
3 Jag använder här begreppet professionsutbildning snarare än yrkesförberedande utbildning då 
det senare begreppet är förknippat med utbildningar på gymnasial nivå.   
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snävare tillgänglighetsperspektiv. Att jag har en professionsutbildning 
innebär att jag i första hand är utbildad till att planera snarare än att 
teoretisera kring planeringens grundvalar. Under min forskarutbildning har 
jag samtidigt tagit steget från att vara den reflekterande praktikern (Schön 
1983) som drar slutsatser från den egna verksamheten till att anta rollen 
som aktionsforskare och dra slutsatser från andra planerares verksamhet 
(Wallén 1996).
 Ett annat viktigt förhållande är att jag i licentiatuppsatsen utforskar en 
metod som jag har använt i praktisk planeringsverksamhet och andra FoU-
inriktade projekt. I dessa sammanhang har mötet med användarna varit en 
central fråga vilket kan ha bidragit till att frågor om användarnas acceptans 
och processfrågor fått ett så pass stort utrymme i ett projekt som från början 
hade en mer renodlad instrumentell inriktning. Valet att komplettera 
litteraturstudier med aktionsforskning som angreppssätt har också bidragit 
till att användarnas upplevelser av den studerade metoden fått en relativt 
stor tyngd. Sammantaget ger denna bakgrund mig en stor förtrogenhet med 
den metod som jag utforskar.4
 Arbetet utgår ifrån ett planerarperspektiv. De framtagna 
planindikatorerna baserar sig på forskningsresultat, vedertagen praxis och 
erfarenheter från auktoriteter inom området. Planindikatorerna har därefter 
testats i workshops där deltagarna mestadels har varit planerare. Det pågår 
för närvarande ett stort arbete i olika sammanhang att avtäcka olika typer 
av bias med ett sådant uppifrånperspektiv och berika diskussionen genom 
att lyfta fram exempelvis barns och kvinnors värderingar, vilket denna 
studies resultat i senare skeden skulle kunna utvecklas av.

Målgrupp för kunskapen 
Detta är i hög grad tillämpad forskning som syftar till att utforma ett 
verktyg som kan användas vid i första hand fysisk planering på en 
strategisk översiktlig nivå. Självklara målgrupper som kan ha direkt nytta 
av forskningsresultaten är trafikplanerare och planarkitekter i kommunal 
tjänst. Andra målgrupper är samma yrkeskategorier som är anställda vid 
något statligt verk för att följa upp nationella miljömål och 
transportpolitiska mål inför bl. a. sektorsredovisningar, eller vid arbete med 
järnvägsutredningar och trafikplaner. 

                                                
4 Däremot var tillämpningsområdet okänt vid starten. Som praktiserande landskapsarkitekt har 
jag tidigare arbetat mest med förutsättningsanalyser och grönstrukturplanering. 
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1.5 Några forskningsrelaterade dilemman   
Som ett första steg i forskningsprojektet genomfördes en förstudie 
(Ranhagen & Schylberg 2004). I förstudien betonades att det finns ett 
behov att ta fram kvalitetssäkrade planindikatorer med bevisade 
effektsamband mellan åtgärder och effekter i kollektivtrafik och gång- och 
cykelvägnät. Förstudiens inriktning var praktisk tillämpning i en svensk 
planeringsverklighet. I licentiatuppsatsen har sedan perspektivet vidgats 
mot internationell forskning och planeringsteori.5 En perspektiv-
förskjutning från ett praktiskt sammanhang till ett teoretiskt vetenskapligt 
och från verktyget i sig till verktyget i relation till dess användare har gett 
upphov till några forskningsmässiga dilemman som behöver tydliggöras.  
 Frågan om kvalitetssäkrade planindikatorer som bygger på 
vetenskapligt belagda effektsamband mellan fysiska faktorer och 
människors aktiviteter visar sig mer problematisk än vad man först kan ana. 
De ger upphov till grundläggande frågor av ontologisk och epistemologisk 
karaktär, d.v.s. frågor om hur vi ser på olika fenomen och hur vi ser på 
möjligheter att bygga upp kunskap kring dessa. Det finns ett flertal 
inbyggda kulturkrockar i ett vetenskapligt arbete med denna inriktning som 
man behöver bli medveten om och förhålla sig till. Jag ska här försöka 
beskriva dessa kulturkrockar eller forskningsmässiga dilemman och hur jag 
har valt att hantera dem.
 Till att börja med finns det viktiga skillnader i våra bevekelsegrunder i 
vardaglig användning och i forskning, vilket gör det svårt att i ett 
vetenskapligt arbete testa och belägga vardaglig kunskap, eller som i det 
här fallet att ställa ett praktiskt användbart verktyg i ett vetenskapligt 
sammanhang. Orsakssamband mellan urban form och mänskliga aktiviteter 
är ett tydligt exempel där det föreligger en diskrepans mellan praktik och 
teori. Hillier och Vaughan (2007) beskriver problematiken på följande sätt:

”I övertygelse och tillämpning agerar vi som om staden var en sak [som om 
det fanns otvetydiga kopplingar mellan de sociala aktiviteterna och de 
rumsliga strukturerna: mitt tillägg]. Vi gör detta därför att det ger oss en 
rationell utgångspunkt för vårt agerande samtidigt som all vår bildning och 
våra paradigm utgår ifrån ett underförstått antagande om att sådana otvetydiga 
kopplingar inte finns.”6

                                                
5 En praktisk handledning till att använda planindikatorer för att utvärdera olika planalternativ i 
en detaljplaneprocess finns i Boverket (2007). I förstudien finns tre kapitel som har en tydlig 
tillämpad karaktär.
6 “The beliefs and practices allow us to act as though the city were known to be one thing, 
because this provides a rationale for our interventions, but all of our formations and paradigms 
make the tacit assumption that the cites can safely be treated as two.” (Hillier & Vaughan 2007) 
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 Vilka samband som finns mellan fysiska strukturer och mänskliga 
aktiviteter beror på om frågan ställs i ett vetenskapligt sammanhang eller i 
en praktisk planeringssituation. En allt för långt driven vetenskaplig 
bevisbörda kan i ett praktiskt sammanhang bli till en börda där ”det bästa 
blir det godas fiende”. Att arbeta med metodutveckling innebär därför i det 
här fallet i mångt och mycket att göra avvägningar kring vad som är 
teoretiskt sunt och vad som är praktiskt användbart.  
 Bertolini m.fl. (2004) beskriver att det är en stor utmaning att ta fram 
ett tillgänglighetsmått som är teoretiskt och empiriskt sunt och som 
samtidigt är tillräckligt enkelt för att vara användbart i en interaktiv, kreativ 
planeringsutformningsprocess där deltagarna i en typisk situation besitter 
olika typ och nivå på kunskap. Denna avvägning är särskilt viktig när det 
gäller val av planindikatorer, där kravet på just användbarhet är extra stort 
och där det finns ett stort behov av ”hyfsade uppskattningar” i ett tidigt 
skede av planeringsprocessen för att kunna utvärdera alternativa 
planförslag.
 Ett annat problem är en bristande överensstämmelse mellan begreppet 
effektsamband och samhällsplanering som verksamhet. Vägverkets 
begrepp effektsamband (Vägverket 2001a, Vägverket 2001b) har en tydlig 
naturvetenskaplig och positivistisk konnotation som ger förväntningar på 
tydliga kausala korrelationer mellan orsak och verkan, och i nästa steg att 
effekterna är någorlunda konstanta och mätbara. Samhällsplanering innebär 
samtidigt att man opererar i en verklighet där faktorer som inte går att 
påverka med fysisk planering har en stor inverkan på om uppställda mål 
nås eller ej. Att tala om mätbara effektsamband mellan fysiska åtgärder och 
mänskliga aktiviteter ger därför en orealistisk och felaktig uppfattning om 
den fysiska planeringens möjligheter. Det ger även en återklang av 
miljödeterminism som många av goda skäl tydligt tar avstånd ifrån. I ett 
samhällsplaneringssammanhang är begreppet orsakssamband mer 
rättvisande.
 Att det inte går att tala om effektsamband mellan åtgärder i den 
fysiska strukturen och människors beteenden i olika avseenden är en viktig 
förförståelse och slutsats i detta arbete. Det krävs därför ett annat 
förhållningssätt till metoden där planindikatorernas roll som dialogverktyg 
framhålls.  
 Att inkludera användarperspektivet, d.v.s. hur lokala aktörer använder 
och upplever planindikatorer, innebär ytterligare en ökad komplexitet 
eftersom att forskningsarbetet då hamnar i ett spänningsfält mellan en 
naturvetenskaplig forskningstradition och en samhällsvetenskaplig 
forskningstradition. Det finns idag en motsättning mellan naturvetenskaplig 
forskning och samhällsvetenskaplig forskning, där naturvetenskaplig 
forskning framstår som naiv och samhällsvetenskaplig forskning är svår att 
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göra instrumentell. Denna motsättning kommer sig av att den 
samhällsvetenskapliga forskningen under senare år har inriktats mot socialt 
konstruerande teoribildning och problematiserande av processer vilket 
samtidigt innebär ett fjärmande från ett rationellt synsätt.
 Skillnader mellan instrumentella och processuella förhållningssätt är 
en klassisk konflikt i planeringens teori och praktik. Andreaz Strömgren 
(2007) visar samtidigt i sin avhandling att motsättningar mellan de 
rationella och kommunikativa planeringsinriktningarna i den svenska 
moderna planeringshistorien överdrivits och att de bägge planeringsidealen 
i själva verket existerat parallellt och att det varit fråga om gradvisa 
tyngdskiftningar snarare än tydliga paradigmskiften.   
 Nyttan av att inta ett ”både och synsätt” snarare än ett ”antingen eller 
synsätt” för att hantera kända motsatsförhållande i planeringsverksamhet 
och forskning lyfts fram i olika sammanhang: brukar- respektive planerar-
perspektiv (Birgersson 1996), ett nedifrån- respektive uppifrånperspektiv i 
uthållig samhällsplanering (Falkheden 2005) och indikatorutveckling 
(Wong 2006) för att nämna tre.  
 Ett ”både och synsätt” är särskilt befogat i indikatorforskning. Wong 
(2006) beskriver att för att kunna utforska indikatorernas epistemologiska, 
d.v.s. kunskapsmässiga, ställning måste analysen fokusera på både en 
teoretisk nivå och en praktisk verksamhet där indikatorer används och 
utvecklas. För att kunna utveckla indikatorer som används för att påverka 
beslutsprocesser måste man förstå både de teoretiska idéerna och det 
strategiska eller politiska sammanhanget. Wong (2006) beskriver vidare att 
debatten om indikatorforskningens syfte och natur till stor del har fokuserat 
på två motsättningar: teoretiskt visavi empiriskt, och vetenskapligt visavi 
värderingsbaserat. Hittills har diskussionen varit att motsättningen mellan 
teoretiska och empiriska mått inte ska överdrivas utan att de ska betraktas 
som två sidor av samma mynt i indikatorforskning.  

Kan man ta fram en generell modell?
Ett beslutsstöd som utvecklas här är en modell för att sammanväga 
planindikatorer i en beslutssituation. I det här fallet avses med en modell ett 
slags schema för att strukturera en problemställning vilket motsvarar en 
samhällsvetenskaplig definition av begreppet modell. 
 I ett inledande skede föreställde jag mig att det skulle gå att ta fram en 
teoretiskt baserad generell modell. Det finns flera olika förklaringar till 
varför det inte är ett fungerande angreppssätt. En pragmatisk förklaring till 
varför en generell modell inte fungerar i ett verkligt planeringsfall är att 
alla planeringssituationer är unika. Mål- och medelanalysen kommer att 
variera i olika utredningar även om det går att urskilja vissa gemensamma 
grunddrag. Argument mot a priori modeller, det vill säga modeller som 
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grundas på tidigare problemanalys, förförståelse och praxis, går även att 
finna bland förespråkare för planering som en meningsskapande 
verksamhet och planering som ett verktyg för att hantera öppna system.
 En förändrad syn på planeringens förutsättningar beskrivs inom olika 
områden: samhällsplanering (Brotchie m.fl. 1995 och Wong 2006), 
organisationsteori (Rosenhead & Mingers 2001) och transportplanering 
(Bertolini m.fl. 2004 och Bannister 2006). I flera fall beskrivs dessa 
förändringar som tecken på ett pågående paradigmskifte.7 Samman-
fattningsvis ges i denna litteratur en bild av att dagens planeringsverklighet 
karaktäriseras av osäkerhetsfaktorer och målkonflikter på olika nivåer. 
Rosenhead & Mingers (2001) beskriver att beslutsfattande och 
problemlösning nuförtiden måste ta plats under förutsättningar präglade av 
aldrig tidigare skådad komplexitet och osäkerhet, vilket innebär att den 
mest utmanande och besvärliga uppgiften vid beslutsformulering är att 
bestämma vad problemet är. Att gå in i en lokal process med en a priori 
framtagen generell modell kan leda till ett stereotypt tänkande och 
motverka en kreativ interaktiv process som speglar de deltagande parternas 
föreställningar och målprioriteringar. En a priori modell kan vidare orsaka 
en fastlåsning i en förlegad förförståelse av en problemställning. 
Rosenhead och Mingers (2001) anser det som osannolikt att en modell som 
formulerats i förväg exempelvis av en konsult uppfattas som relevant och 
accepteras av gruppen. 
 Välgrundade modeller med viss generalitet kan användas som förlagor 
i processer och vara tidsbesparande och kvalitetssäkrande, inte minst i 
konsultverksamhet. Modellen hjälper till att avgränsa problematiken och 
säkra att alla relevanta frågor finns med. Sammantaget förefaller det dock 
vara av mer väsentligt värde att lära sig att ta fram relevanta 
situationsspecifika modeller och att lära sig att leda och underlätta sådana 
processer än att försöka ta fram en perfekt generell modell. 
 För att lösa upp knutarna i arbetet har jag arbetat med två olika typer 
av modeller: en generell modell, eller ett indikatorbatteri, för att fånga in ett 
teoretiskt perspektiv på tillgänglighetsrelaterade frågor i denna typ av 
planeringsuppgifter och operativa modeller som följer logiken hos mål- och 
medelanalyser i fallstudierna. 

                                                
7 Kuhn (1970) myntade begreppet ”paradigm”. På ett väldigt övergripande plan, består ett 
vetenskapligt paradigm av en uppsättning underförstådda regler för att identifiera och validera 
(göra giltig) vetenskapliga problem och för att identifiera vad som skulle utgöra en lösning på 
problemet. En paradigmkris uppstår när en etablerad renlära utmanas av en alternativ syn på 
avgränsningar och metoder mm (Rosenhead & Mingers 2001). Betecknande för en 
paradigmkris är att de bägge konkurrerande synsätten existerar samtidigt. Det kan även 
förekomma inslag av bägge synsätten hos en och samma aktör, vilket kan uppfattas som 
motsägelsefullt. En utförlig beskrivning av Kuhns paradigmteori finns i Hagson (2004). 
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1.6 Begreppsdefinitioner  
I det här arbetet används företrädesvis begreppet knutpunkt i 
kollektivtrafiksystemet snarare än det näraliggande begreppet bytespunkt.
I TRAST8 definieras knutpunkt och bytespunkt enligt följande:  

”Med knutpunkt avses en punkt där förflyttningsvägar för ett eller flera 
trafikslag knyts samman eller korsar varandra och gör det möjligt att byta 
färdväg eller färdmedel. [ ] En bytespunkt är en knutpunkt med goda 
förutsättningar för byten, planerade eller spontana, mellan samma eller olika 
transportslag. I dagligt tal menar vi ofta särskilt avsedda bytesställen i 
busslinjenäten.” (Boverket m.fl. 2006) 

 Min erfarenhet är att begreppet ”knutpunkt i kollektivtrafiken” 
framförallt används i kommunal översiktlig planering som syftar till att 
åstadkomma en bättre integrering av bebyggelse och trafik. Bytespunkt 
som begrepp har en tydligare koppling till själva resefunktionen och 
används framförallt i sammanhang som syftar till att åstadkomma bättre 
samordning mellan nationella, regionala och kommunala transportsystem 
och olika trafikslag. I järnvägsutredningen Ostlänken9 används begreppet 
bytespunkt som ett neutralt begrepp för de nya stationerna längs banan 
oberoende av skala på ort och den framtida stationen. I detta fall är det 
själva bytesfunktionen som är i centrum och inte den lokala stationens 
utformning.  
 Skillnaden mellan de bägge begreppen skulle även kunna beskrivas 
som att knutpunkt relaterar till tillgänglighet i ett platsperspektiv medan 
bytespunkt relaterar till tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet, d.v.s. i ett 
läges- eller nodperspektiv. 
 Med platsfaktorer avses faktorer som har betydelse för den faktiska 
och upplevda tillgänglighet i bytespunktens närområde och som påverkat 
tillgängligheten till bytespunkten som en lokal målpunkt. Exempel på 
lokala platsfaktorer är det lokala vägnätets utformning, lokaliseringar av 
aktivititeter och målpunkter.  
 Med lägesfaktorer beskrivs bytespunktens läge i förhållande till 
relevanta målpunkter i en regional, nationell eller internationella skala. Här 
avses såväl topologiska avstånd i linjenätet såväl som geografiska avstånd. 

                                                
8 TRAST är en handbok som är framtagen i samarbete mellan Boverket, Sveriges Kommuner 
och Landsting, Vägverket och Banverket och som riktar sig till kommunalt verksamma 
planarkitekter och trafikplanerare. I Trasthandboken finns ett samlat kunskapsunderlag och 
metoder för trafik- och bebyggelseplanering på en kommunal nivå.  
9 Ostlänken är benämningen på den nya snabbjärnvägen som ska förbinda Stockholm och 
Göteborg med en restid som understiger 2 timmar och 15 minuter, delsträckan mellan 
Södertälje och Linköping. Delsträckan mellan Linköping och Göteborg benämns som 
Götalandsbanan.    
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Ett vanligt mått är restid mellan bytespunkten och utvalda målpunkter eller 
restidskvoter mellan olika trafikslag.
 I det här arbetet används omväxlande begreppen urban form, 
morfologiska attribut eller faktorer, fysiska faktorer, fysiska strukturer, 
lokala tillgänglighetsfaktorer och markanvändningsfaktorer. Urban form är 
ett engelskt begrepp som med en svensk begreppsapparat torde motsvara 
stadens struktur och form. Med morfologiska attribut och faktorer avses 
de morfologiska egenskaperna, d.v.s. egenskaper som är knutna till stadens, 
platsens eller objektets utformning. Fysiska faktorer och fysiska strukturer
innebär att något är påtagligt existerande i rummet till skillnad från 
exempelvis organisatoriska eller samhälleliga strukturer och andra mer 
diffusa påverkansfaktorer. Lokala tillgänglighetsfaktorer är sådana 
faktorer som påverkar den upplevelsemässiga eller faktiska tillgängligheten 
i ett lokalt perspektiv. I första hand avses här fysiska faktorer. 
Markanvändning, med den engelska motsvarigheten ”land use” är ett 
övergripande begrepp som i planeringen kan inbegripa både juridiska och 
funktionella termer.  
 Alla de företeelser som dessa begrepp avser är möjliga att mäta eller 
härleda från en plan och de kan därför tas som utgångspunkt för att 
formulera planindikatorer.  

1.7 Licentiatuppsatsens disposition  
Licentiatuppsatsen består av två delar, en inledande del med teori och 
metod i kapitel 1 - 5 och en tillämpad del med fallstudier och slutsatser i 
kapitel 6 - 9. 

2. Tidigare forskning och kunskapsläge
I kapitlet beskrivs tidigare forskning inom avhandlingens olika 
delområden: indikatorer och planindikatorer, tillgänglighetsmått på en lokal 
nivå, lokaliseringsanalyser och planeringsstöd, forskning om samband 
mellan urban form och transportmönster och modeller för sammanvägning 
av faktorer som påverkar transportmönster. Kapitlet ger en bakgrund till det 
aktuella arbetet.

3. Övergripande metoder
I kapitlet beskrivs den övergripande metodinriktningen mot litteratur-
studier, aktionsforskning, kvalitativa intervjuer och fallstudier. Här 
beskrivs även ett metodramverk för att ta fram indikatorer i forskning och 
uppföljning. Dessa metoder har jag använt mig av för att identifiera och 
utveckla planindikatorer och för att utforska ämnet för uppsatsen i en 
vidare bemärkelse.
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4. Utgångspunkter för planindikatorer 
I kapitlet introduceras planindikatormetoden och en teoretisk bakgrund ges 
till en påföljande diskussion om metodens möjligheter och problem vid en 
lokal tillämpning av metoden. I kapitlet läggs vidare en grund för att kunna 
välja ut de mest lämpliga planindikatorerna utifrån urvalskriterierna 
relevans, teoretisk och empirisk validitet och mätbarhet.

5. Föreslaget indikatorbatteri 
I kapitlet presenteras en uppsättning indikatorer som kan användas till att 
utvärdera alternativa stationslägen och/eller förändrad markanvändning i 
anslutning till befintliga stationslägen. Indikatorerna beskriver olika 
tillgänglighetsfaktorer som har betydelse för stationen som en lokal 
målpunkt för resande men även för att utveckla stationen och det 
stationsnära området till en attraktiv del i det urbana sammanhanget. Detta 
är ett av licentiatuppsatsens resultat.

6-8. Fallstudier 
I kapitel 6 – 8 presenteras de tre fallstudierna. Fallstudierna redovisas 
utförligt i separata kapitel med egna metodavsnitt. Fallstudierna belyser 
olika forskningsfrågor. Modeller för sammanvägning av indikatorer 
studeras utifrån olika infallsvinklar i de tre fallstudierna: ur ett uppifrån- 
och ned perspektiv, ur ett användarperspektiv och slutligen ur ett nedifrån- 
och upp perspektiv. I den tredje fallstudien testas även de utvalda 
planindikatorernas mätbarhet.  

9. Slutsatser och diskussion
I kapitlet förs en avslutande diskussion där resultat från den teoretiska 
genomgången och fallstudier ställs i relation till uppsatsens syfte och 
forskningsfrågor.

Tabell 2: Tabell som visar var i uppsatsen som forskningsfrågorna adresseras och 
besvaras  
Forskningsfrågor  Mest relevanta kapitel   

Vilka planindikatorer är de mest lämpliga för 
att beskriva den sammanlagda tillgängligheten 
i stationsnära områden? 

Kapitel 4, 5, 8 och 9 

Hur kan indikatorerna vägas mot varandra i en 
beslutssituation? 

Kapitel 4, 5, 6, 8 och 9   

Vilka är de problem och möjligheter som är 
förknippade med en lokal tillämpning av 
modell och valda planindikatorer? 

Kapitel 4, 7, 8 och 9 

Hur använder och upplever lokala aktörer 
planindikatorer? 

Kapitel 4, 7 och 9 
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH KUNSKAPSLÄGET  

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning inom avhandlingens olika 
delområden: indikatorer och planindikatorer, tillgänglighetsmått på en lokal 
nivå, lokaliseringsanalyser och planeringsstöd, forskning om samband 
mellan urban form och transportmönster. Kapitlet ger en bakgrund till det 
aktuella arbetet. Empiriska undersökningar av samband mellan lokala 
tillgänglighetsfaktorer och transportval redovisas i mer detalj i kapitel 4.

2.1 Indikatorer och planindikatorer
Indikatorer för konsekvensbedömning på projektnivå och stadsdelsnivå är 
ett kunskapsfält som är outvecklat i förhållande till uppföljningsindikatorer
på en större geografisk skalnivå (Dobbelsteen & Wilde 2004a, Wong 
2006).10 En del av kunskapsutvecklingen sker i konsultverksamhet, vilket 
inte alltid fångas upp i forskning.11 Ett problem som ofta uppmärksammas 
är bristen på statistik på en låg aggregationsnivå. Tillgänglig statistik är i de 
flesta fall utvecklad för uppföljningssystem på en högre rumslig skala.   
 Wong (2006) beskriver att metodutvecklingen i indikatorforsknings-
fältet de två senaste decennierna har inneburit stegvisa förbättringar i 
metoder för att konstruera indikatorer, exempelvis metoder för att beräkna 
indikatorvärden för mindre områden, metoder för att kombinera 
indikatorer, och försök att använda olika ansatser för att presentera och 
analysera indikatorvärden. Ett viktigt led i utvecklingen är även insikten att 
inte alla aspekter kan kvantifieras och mätas. En större tyngd har också 
legat på att involvera användare i utvecklingen av indikatoruppsättningar,
vilket visar att både det rationella paradigmet och det kommunikativa, 
sociala lärandets angreppssätt gentemot indikatorutveckling existerar 
parallellt (Wong 2006). FoU-arbetet kring planindikatorer som bedrivits av 
forskargruppen i fysisk planering vid Luleå tekniska universitet speglar i 
många avseenden denna utveckling. Ett flertal projekt har skett i samarbete 
med lokala aktörer.

                                                
10 Erfarenheter från Boverkets utvecklingsprojekt Bygga bo dialogen (Boverket 2007) bekräftar 
denna bild. För de flesta deltagare var planindikatorer på projektnivå något nytt och obekant 
medan uppföljningsindikatorer på kommunövertäckande nivå var något de flesta hade 
erfarenhet av från den kommunala verksamheten. 
11 Exempelvis har SWECO FFNS arbetat med indikatorbaserade verktyg för projektutvärdering i 
ett flertal projekt, bl.a inom ramen för det SIDA-finanseriade projektet Sustainable City där man 
tagit fram ett indikatorsystem för att utvärdera projekt ur ett brett uthållighetsperspektiv som 
bygger på ett kretsloppstänkande. 
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2.2 Tillgänglighetsmått på en lokal nivå  
Tillgänglighetsbegreppet har varit föremål för en intensiv akademisk och 
praktisk debatt under de senaste decennierna. En del av forskningen har 
riktats mot att undersöka mått på tillgänglighet i den lokala skalan på 
stadsdelsnivå. Ett fokus på den lokala skalan uppmärksammar ofta de 
upplevelsemässiga aspekterna av tillgänglighet.
 Handy & Clifton (2001) beskriver att det är ovanligt att 
tillgänglighetsmått används i praktisk planering och att det i den 
akademiska litteraturen finns få angreppssätt som på ett bra sätt utvärderar 
tillgänglighet med olika transportslag på den lokala grannskapsnivån. 
Traditionella tillgänglighetsmått, som bland annat används i lokaliserings-
utredningar, fokuserar på avstånd och storleken på möjliga målpunkter men 
bortser från andra faktorer som påverkar tillgänglighet i den lokala skalan. 
Exempel på sådana faktorer är stadsrummets organisation, det lokala 
vägnätets beskaffenhet, och upplevelsemässiga kvaliteter, eller brist på 
sådana, i den urbana miljön (Handy & Clifton 2001). En hämsko för att 
mäta tillgänglighet på den lokala nivån är att det sällan går att utnyttja 
befintliga statistik- och dataunderlag och att det krävs nya inventeringar. 
Handy och Clifton (2001) skriver vidare att traditionella tillgänglighetsmått 
kan hjälpa planerare att identifiera grannskap med relativt god eller sämre 
tillgänglighet, men att de i sig själva, inte kan peka ut de specifika faktorer 
som bidrar till tillgänglighet.  
 I studerad litteratur går det att urskilja några principiellt olika 
angreppssätt för att beskriva tillgänglighet på en lokal nivå. Angreppssätten 
kan grovt kategoriseras som antingen teoretiskt orienterade eller 
målorienterade. Teoretisk orienterade angreppssätt kan antingen ta sin 
utgångspunkt i en domänbaserad teori, d.v.s. en teori som är knuten till ett 
specifikt kunskapsområde, eller vara tvärvetenskapligt orienterade. Det går 
även att skilja på så kallade totalinventeringar som tar in en stor mängd 
faktorer eller mer reduktionistiska angreppssätt som fokuserar på en eller 
ett par konstituerande faktorer. Ad hoc baserade, d.v.s. erfarenhetsbaserade, 
angreppssätt och kombinerade angreppssätt förekommer också.
 Ett stråk i tillgänglighetsforskningen med en tydlig koppling till 
integrerad bebyggelse- och trafikplanering inriktas mot att utveckla 
strategier eller konceptuella modeller för att klassificera platser utifrån 
deras tillgänglighet i transportsystemet. Den holländska ABC-policyn från 
år 1988 är ett tidigt exempel på en tillämpad strategi som fått ett stort 
genomslag och inspirerat till vidare forskning och tillämpning. Konceptet 
bakom ABC-policyn är att matcha tillgång och efterfrågan på transporter. 
Matchningen görs enligt en princip där företag klassificeras efter behov av 
tillgänglighet via bil- och kollektivtransporter (en s.k. mobilitetsprofil) och 
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olika lägen klassificeras efter tillgänglighet med dessa färdmedel. I goda 
kollektivlägen (A och delvis B) tillämpas restriktioner på antalet 
parkeringsplatser per anställd. Strategin innebär att arbets- och 
besöksintensiva verksamheter med litet bilberoende lokaliseras nära 
kollektivtrafiknätets knutpunkter på nationell och regional nivå. ABC-
strategin fungerar i två riktningar. Förbättringar kan åstadkommas genom 
att verksamheter flyttas till lämpligare lokaliseringar eller att kollektiva 
kommunikationer förbättras för att bättre anpassas till de befintliga 
verksamheternas behov (SOU 2003). ABC-konceptet har testats i en svensk 
pilotstudie som undersökte matchningen mellan offentliga verksamheters 
lokalisering och kollektivtrafiken i Malmö stad (Vägverket 2003).
 Bertolini m.fl. (2004) och Straatmeier (2006) använder sig av ett annat 
angreppssätt när de använder klassiska urbangeografiska tillgänglighets-
mått för att klassificera olika stationslägen utifrån deras kombinerade läges- 
och platspotential. Med lägespotential avses tillgängligheten till noden i det 
regionala transportsystemet (samtliga transportslag avses) och med 
platspotential avses koncentrationen av olika typer av verksamheter inom 
gångavstånd till stationen/noden. Bertolini m.fl. (2004) tar konceptet som 
utgångspunkt för att beskriva utvecklingspotentialen i olika stationslägen 
och Straatmeier (2006) bygger ett konceptuellt ramverk för att undersöka 
och beskriva hur alternativa väg- och spårlinjer påverkar förutsättningarna 
för stadsutveckling i olika lägen. Dessa studier utgår ifrån synsättet att 
användbara tillgänglighetsanalyser behöver bestå i en kombination av mått 
på regional och lokal tillgänglighet.
 Ett annat stråk i forskningsfältet är inriktat mot att utveckla förbättrade 
och fördjupade inventeringar av olika faktorer som påverkar faktisk och 
upplevd tillgänglighet i det lokala vägnätet som är tillgängligt för 
fotgängare och cyklister. Ett svenskt exempel är TVISS-projektet 
(Vägverket 2004) där en metod utvecklades baserat på kognitiv och 
miljöpsykologisk forskning och mycket omfattande ”totalinventeringar” av 
faktorer som påverkar upplevelse av trygghet och trivsel för fotgängare och 
cyklister. Exempel på sådana faktorer är belysning, förekomst av 
skymmande buskage, bullernivåer och avstånd till närmaste hus. En 
utgångspunkt för projektet var att analyser bör utgå ifrån användar-
kategorier som är särskilt trygghetsberoende så som kvinnor och barn.  
 I ett FoU projekt inom ramarna för SAMS-projektet (Boverket & 
Naturvårdsverket 2000a) utarbetades en metod för att beskriva standarden 
på olika delsträckor i det lokala cykelvägnätet utifrån parametrarna genhet, 
kontinuitet och orienterbarhet. De tre parametrarna bröts ned i ett antal 
faktorer av vilka några var planindikatorer.  
 Exempel på kunskapsområden där det för närvarande pågår en 
kunskapsuppbyggnad och där tillgänglighetsmått på lokal nivå ingår som 
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en delmängd är indikatorer och mått på aktivitetsbefrämjande stadsmiljöer 
(Brennan Ramirez m.fl. 2006) respektive fotgängarvänliga stadsmiljöer 
(Southworth 2003). Brennan Ramirez m.fl. utgår ifrån ett tvärvetenskapligt 
angreppssätt och vaskar fram indikatorer från en stor mängd faktorer och 
potentiella indikatorer medan Southworth företräder ett renodlat 
stadsplanerarperspektiv. I andra studier används invånarnas tillgänglighet 
till olika målpunkter, samhällsservice, kollektivtrafik, rekreations-
möjligheter mm. som ett mått på urban kvalitet (Talen 2002, Bath, C. m.fl. 
2000) eller bristande integration (Talen 2005). 
 Space syntax tar sin utgångspunkt i en domänbaserad teori inom 
arkitekturfältet. Med hjälp av Space syntaxteori och utvecklade analys-
metoder studeras hur vägnätet som en övergripande rumslig struktur ger 
olika förutsättningar för tillgänglighet och rörelsefrihet. Space syntax-
baserade analysmetoder har en stark förankring i den akademiska 
forskningsvärlden men har även fått viss spridning i praktisk verksamhet. 
Exempelvis gjordes integrations- och tillgänglighetsanalyser med Place 
Syntax Tool i en studie av alternativa stationslägen i Göteborgs innerstad i 
samband med järnvägsutredning av Västlänken (Banverket 2005).12

2.3 Lokaliseringsanalyser och planeringsstöd 
Idag används metoder och verktyg på olika komplexitetsnivå för att 
utvärdera lokaliseringsalternativ i järnvägsutredningar. Modellverktyget 
Sampers, eller dess uppföljare SAM-VIPS är ett avancerat modellverktyg 
för att beräkna konkurrenskraften och resandevolymer på olika delsträckor 
i transportsystemet i olika utbyggnadsalternativ. Faktorer som tas med i 
modellberäkningarna är bl.a. reseutbud på den utvärderade linjen och 
konkurrerande färdmedel, befolkningsprognoser, biljettpriser mm. Det är 
en typ av modell som tar in ett mycket stort antal parametrar som också 
avvägs mot varandra. I andra änden av spektrumet finns äldre tumregler för 
att beräkna det potentiella resandeunderlaget till stationer där enbart 
parametern befolkningsunderlag i stationens influensområde vägs in.13

 I tillgänglighetsstudier på en övergripande nivå används i regel 
radiella eller verkliga gångavstånd som kan variera mellan 400 meter till 
1000 meter i olika studier för att avgränsa stationens influensområde och 
det sammanlagda resandeunderlaget. Den så kallade 400-metersregeln 
introducerades i PLANK, ett underlag för att planera kollektivtrafik 
(Transportforskningsdelegationen 1981), och har sedan dess använts som 

                                                
12 Space syntaxforskning bedrivs i Sverige främst på arktitekturinstitutionerna vid KTH och 
Chalmers. Bartlett School of Architecture vid London City College är ett starkt centrum 
internationellt. 
13 Det finns en äldre tumregel som säger att man som potentiellt resandeunderlag till en station 
bör räkna med boende och arbetsplatser inom 1 km från stationen samt 50 % av de boende och 
anställda inom avståndszonen 1-2 km (Boverket m.fl. 2006). 
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ett generellt riktvärde för god tillgänglighet till kollektivtrafik och 
samhällsservice. 1000 meter används som ett generellt mått på acceptabla 
gångavstånd till olika typer av målpunkter och funktioner.
 Boverket hade under 90-talet regeringens uppdrag att utveckla 
metoder för samhällsanalyser för planering av järnvägar genom och i 
anslutning till tätorter och lokalisering av stationer. I det sammanhanget 
producerades två rapporter som är av relevans här.  
 Rapporten Metoder för järnvägsplanering Modellort Örnsköldsvik
(Infraplan 2001 [1995]) är inriktad mot att visa på alternativa 
resecentrumlägens funktion regionalt och lokalt. Syftet med rapporten är att 
bidra till utvecklingen av översiktliga metoder för att bedöma vissa 
regionala och lokala faktorer som hittills inte behandlats eller behandlats 
ofullständigt i samhällsekonomiska bedömningar. I rapporten redovisas en 
metod på en relativt hög komplexitetsnivå där olika lokala 
tillgänglighetsförhållanden kan översättas till restidsuppoffringar på tåg.14

Ett särskilt fokus i rapporten är att möjliggöra jämförelser och 
sammanvägningar av olika tillgänglighetsfaktorer.
 Boverkets rapport Järnvägar genom och i anslutning till tätorter
(1997) behandlar samspelet mellan järnvägsutbyggnad, stationslokalisering 
och stadsutveckling. I rapporten konstateras att de planeringsmetoder och 
arbetssätt som hittills använts inte varit tillräckliga när det gäller att 
beskriva konsekvenserna av alternativa stationslokaliseringar. Rapporten 
tar upp ett antal andra aspekter som också måste beaktas vid val av 
stationsläge. Detta bildar utgångspunkt för att utforma en ny mer samhälls-
planeringsinriktad värderingsmodell.  
 Den modell och de indikatorer som tas fram i det här arbetet är ett 
enklare verktyg som ska fungera som ett dialogredskap som kan användas i 
planprocessen och i designprocessen. Det är därmed en metod som ligger 
närmre tumreglerna än de komplexa transportmodellerna. Då 
planindikatormetodiken i första hand är stadsplanerarens och inte trafik-
planerarens verktyg är det rimligt att tona ned behovet av att översätta 
platsfaktorer till samlade monetära värden och istället betona redskapens 
användbarhet i en lokal planeringsprocess. I förhållande till den modell 
som presenteras i Boverkets rapport från 1997 finns ett flertal 
beröringspunkter och licentiatuppsatsen kan sägas ha samma ärende men 
behandlar ett mindre spektrum av frågor.  
 I Boverkets rapport konstateras några kunskapsluckor i förhållande till 
denna studies inriktning. Bland annat konstateras att kunskaperna om 

                                                
14 Exempelvis anförs ett förenklat antagande om att ett gångavstånd på 1 km vid bra 
gångavstånd motsvarar ungefär 3 a´ 4 tågmil ute på banan. Reseuppoffringen för 
anslutningsresor ökar starkt med avståndet samt om omstigning krävs till andra 
kollektivfärdmedel. 
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vilken betydelse avståndet till stationen har såväl som på kraven på 
anslutande lokaltrafik är små. De kunskaper som finns grundas på resvane- 
och attitydundersökningar i befintliga system. Ett intryck från den egna 
litteraturgenomgången är att den empiri som används grundar sig på ett 
fåtal mindre studier. Hartoft-Nielsens (2003) uppföljande studier av 
stationsnärhetsstrategins trafikmässiga effekter i Köpenhamn är därför 
särskilt intressanta i sammanhanget eftersom att det empiriska underlaget är 
mycket stort.15 I Boverkets rapport beskrivs vidare att fullskaliga före- och 
efterundersökningar är sällsynta och ofullständiga. Ett exempel på en före- 
och efterundersökning som blivit ett viktigt kunskapsunderlag i 
järnvägsutredningar är Oscar Fröidhs doktorsavhandling om effekter av ett 
förbättrat trafikutbud på Svealandsbanan med kraftigt förkortade restider 
till Stockholm. Fröidh studerar dock inte effekterna av hur lokal 
markplanering påverkat tillgängligheten till stationen som en lokal 
målpunkt (Fröidh 2003).
 Boverket konstaterar vidare problem med ojämn kunskap. Exempelvis 
är kunskaperna om järnvägens miljöstörningar i form av buller och 
luftföroreningar betydligt bättre än kunskaperna till exempel om hur 
komforten påverkar resandet eller hur järnvägarna påverkar 
samhällsutvecklingen. För att värdera miljöfrågor av typ stadsstruktur, 
stadsbild, trivsel och stadsliv saknas i stort metoder (Boverket 1997).

2.4 Forskning om samband mellan urban form och 
transportmönster

Det är nu överlag accepterat att det finns en relation mellan form, storlek, 
densitet och användningen av en stad och dess uthållighet. Det finns dock 
inte någon konsensus kring exakt hur dessa samband ser ut (Stead m.fl. 
2000). Hillier och Vaughan (2007) beskriver utifrån ett teoretiskt 
perspektiv sambanden mellan fysiska strukturer och sociala aktiviteter som 
dubbelriktade: ”De sociala aktiviteterna skapar de fysiska strukturerna och i 
nästa steg sker de sociala aktiviteterna inom ramarna för de fysiska 
strukturerna.”
 Mycket forskning har hittills fokuserat på kompakta respektive 
spridda bebyggelsemönster. Senare forskning har dock fokuserat på att 
undersöka olika ingående delar och kännetecken i stadsmönstret. Exempel 
på faktorer som lyfts fram i olika undersökningar är ortsstorlek, form, 
densitet och kompakthet, funktionsblandning och avstånd till 
pendlingsfaciliteter (Stead m.fl. 2000). Bakom denna nyorientering ligger 
insikter om att det inte finns så stora möjligheter att påverka de stora 

                                                
15 Resultaten från Hartoft-Nielsens uppföljande studier beskrivs längre fram i uppsatsens avsnitt 
4.5.
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strukturerna i staden och vidare att de flesta strukturer är blandformer av 
olika typer (Marshall 2005). 
 Betydelsen av urban form för resande och bränslekonsumtion är ett 
relativt väl beforskat kunskapsfält. Det finns en omfattande forsknings-
litteratur, bestående av teoretiska studier, empiriska studier och 
modellstudier som undersöker sambanden mellan urban form och 
transportmönster. Trots stora forskningsinsatser är det svårt att finna 
entydiga belägg för hur olika urbana formfaktorer påverkar de samlade 
transportmängderna och val av transportmedel. I studerad litteratur betonas 
att det inte finns några enkla orsakssammanhang mellan markanvändning 
och resmönster, där olika markanvändningsfaktorer (så som densitet, 
befolkningsstorlek och förekomst av lokal service och faciliteter) direkt 
påverkar resmönstret. Det samlade transportmönstret är istället ett resultat 
av många beslut på enskild individnivå. Val av transportmedel påverkas av 
en stor mängd olika faktorer, allt ifrån bostadens läge i förhållande till ett 
regionalt centrum till biljettpriset och tillgång till bil. Sambanden mellan 
urban form och transporter är därför vare sig starka eller entydiga 
(Naturvårdsverket 2007).
 Flera studier visar på att de socioekonomiska faktorerna i många fall i 
förhållande till markanvändningsfaktorer har en lika stor eller större 
betydelse för individens val av transportmedel och den sammanlagda 
reslängden (Næss 1993, Stead 1999 refererade i Stead m.fl. 2000).16

Hushållets samlade inkomst, tillgång till bil, yrke, kön, ålder och 
hushållsstorlek har exempelvis mycket stark koppling till individens val av 
transportmedel (Stead m.fl. 2000). I en studie som undersökte effekterna av 
både markanvändningsfaktorer och socioekonomiska faktorer på 
resmönster uppskattades de socioekonomiska faktorerna i typfallet förklara 
hälften av variationen i skillnader i reslängd per person i olika distrikt 
medan markanvändningsfaktorer ofta förklarade en tredjedel av variationen 
i reslängd per person (Stead 1999 refererad i Stead m.fl. 2000).
 Vad som ytterligare komplicerar bilden är att socioekonomiska 
faktorer och markanvändningsfaktorer ofta samverkar. Det finns 
exempelvis samband mellan befolkningsdensitet, livsstil, inkomst och 
bilägarskap. Sannolikt finns det även en samverkan mellan olika 
markanvändningsfaktorer, vilket ytterligare komplicerar bilden (Stead m.fl. 
2000). Hur stora effekterna blir av olika åtgärder i den byggda miljön, i 
form av överflyttning av transporter från bil till kollektivtrafik, påverkas av 
typ och omfattning av åtgärder och med vilken hastighet förändringarna 

                                                
16Mobility management är en övergripande strategi för att koppla ett helhetsgrepp på 
transportval som också uppmärksammar behovet av information och motivationshöjande 
åtgärder för att utnyttja potentialen att ändra individuella val inom befintlig fysisk struktur. 
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genomförs (Bannister 2007).17 Det är lättast att påverka vanor i samband 
med större förändringar, exempelvis i samband med en flytt eller byte av 
arbetsplats. En förutsättning för att kunna uppnå en hög 
kollektivtrafikandel i ett nybyggt bostads- eller arbetsplatsområde är att 
kollektivtrafiksystemet byggs ut innan bebyggelsen och inte tvärtom. 
Integrerad bebyggelse- och trafikplanering har således en tidsdimension 
såväl som en rumslig dimension.  
 Resor till och från arbetet betraktas som enklast att överföra från bil, 
medan resor för att åka och hämta barn är de svåraste (Grue & Hoelsaeter 
2000 referat i Lindström Olsson 2003).  

Betydelsefulla formfaktorer  
I en litteraturgenomgång (Snellen 2001) konstateras att det verkar finnas en 
påfallande samstämmighet kring vilka urbana formfaktorer som är 
potentiellt betydelsefulla. På alla skalor och i alla typer av studier är det tre 
faktorer som återkommer och bedöms ha störst påverkan på 
transportmönstren: densitet, blandad markanvändning och tillgång till 
kollektivtrafik. I en annan litteraturgenomgång (Stead m.fl. 2000) fann man 
samband mellan följande faktorer och den sammanlagda mängden resande i 
en stad: avstånd mellan staden och det regionala centrumet, 
befolkningsdensitet, grad av decentralisering, stadens storlek och struktur, 
tillgänglighet till olika färdmedel/transportslag och tillgänglighet till 
parkeringsplatser.
 De starkaste sambanden mellan markanvändning och transporter finns 
sannolikt på den regionala nivån (Stead m.fl. 2000). I en ofta citerad studie 
av Naess m.fl. (1995) identifierades en statistisk relation mellan avstånd till 
stadskärnan och den totala reslängden per person i Oslo. De fann att 
avståndet mellan hem och stadskärna, tillsammans med faktorer såsom 
tillgång till bil och tillgänglighet till lokal service är en viktig 
påverkansfaktor för den totala reslängden. De fann vidare att tillgång till bil 
hade den största påverkan på energikonsumtion för transporter, följt av 
avståndet mellan hemmet och stadskärnan, tillgänglighet till lokal service, 
inkomst per capita och andra socioekonomiska faktorer. I en dansk studie 
(Hartoft-Nielsen, 2001a och 2001b) visade sig tre förhållanden ha särskild 
betydelse i Köpenhamnsregionen: läge i förhållande till stadsregionens 
centrum, läge i förhållande till stationer på spårnätet och för bostäders 
vidkommande även i någon omfattning läge i närheten av en förstad.
 Stadsbyggnadslösningar för att uppnå uthålliga transporter på den 
lokala skalan omfattar vanligtvis funktionsblandad design, jämnare 
fördelning mellan arbetsplatser och bostäder, fotgängarvänlig utformning 
och förbättringar i den lokala vägstrukturen (Black m.fl. 2002). Stead m.fl. 
                                                
17 http://www.konsult.leeds.ac.uk/private/level2/instrument026/12_026sum 2007-01-18 

http://www.konsult.leeds.ac.uk/private/level2/instrument026/12_026sum
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(2000) lyfter fram följande faktorer som viktiga på en lokal nivå: grupperad 
och koncentrerad bebyggelse, blandad markanvändning, densitet och lokal 
utformning. Det senare inkluderar planutformning, rörelsestråk och 
grannskapstyp.
 I en amerikansk studie av samband mellan transporter och 
decentraliserade respektive flerkärniga bebyggelsemönster konstateras att 
markanvändningen och de fysiska karaktärsdragen i båda ändarna av 
pendlingsresan har påverkat transportförutsättningarna mer än avstånden 
mellan hem och arbetsplats. Det är platsens karaktär snararen än rummet i 
en större skala18 som har haft den största påverkan på förändringar i val av 
transportmedel (Cervero 1995). 

2.5 Modeller för att strukturera olika faktorer som påverkar 
transportmönster

Tidigare forskning visar på många olika sätt att klassificera faktorer som 
påverkar det samlade transportmönstret eller val av transportmedel. En 
återkommande uppdelning på en övergripande nivå sker mellan 
påverkansfaktorer och åtgärder (Naturvårdsverket 2007) och/eller faktorer 
på olika skalnivåer: den lokala nivån av ett område eller en stad, regional 
respektive nationell och internationell nivå (Stead m.fl. 2000, Black m.fl. 
2002, Snellen 2001).  
 I tillgänglighetsmodeller för kollektivtrafikens bytespunkter särskiljs 
lägesfaktorer från platsfaktorer för att beskriva mötet och samspelet mellan 
regional infrastruktur och lokal markanvändningsplanering (Bertolini 1999, 
Straatmeier 2006, Region- och trafikplanekontoret 2007).  
 I modeller som belyser val av transportmedel ur ett individuellt 
resandeperspektiv (Prather Persson 1998, Lindström Ohlsson 2004) 
särskiljs mellan olika kategorier av betydelsefulla faktorer. Faktorerna 
”tillgänglighet till stationen” eller ”tillgänglighet till olika trafikslag” kan 
ingå som en bland flera olika kategorier.   

                                                
18 Cervero avser här en regional skala då han talar om decentralisering och flerkärnig utveckling 
i USA.
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3 ÖVERGRIPANDE METODER  

I detta kapitel beskrivs licentiatuppsatsens övergripande metodinriktning 
mot litteraturstudier, fallstudiemetodik, aktionsforskning och kvalitativa 
intervjuer. Här beskrivs även ett metodramverk för att utveckla indikatorer. 
Dessa metoder har jag använt mig av för att identifiera och utveckla 
planindikatorer och att utforska ämnet för uppsatsen i en vidare 
bemärkelse.  

3.1 Övergripande metodinriktning  
Den övergripande metodinriktningen lägger en lika stor tyngd vid att 
utveckla en metod och att tydliggöra metodens problem och möjligheter ur 
ett användarperspektiv. Litteraturstudierna syftar primärt till att skapa en 
förståelse för tillämpningsområdet och metoden medan fallstudierna ger 
möjligheter att stämma av resultaten från litteraturstudierna i ett antal 
verkliga planeringsfall och tillfällen att studera processer. I kvalitativa 
intervjuer belyses planindikatorer och associerade verktyg ur ett 
användarperspektiv. Arbetet med litteraturstudier och fallstudier har 
samtidigt skett i en iterativ process där de båda delarna bidrar till en 
kunskapsutveckling med många återkopplingar mellan tillämpning och 
teori.

3.2 Litteraturstudier 
Arbetet har en bred inriktning vilket gjort det nödvändigt att studera teori 
och tillämpning inom flera ämnesområden. Det har inte varit möjligt att 
göra egna omfattande litteratursökningar inom varje område. Därför har jag 
i stor utsträckning valt att utgå ifrån andras kunskapssammanställningar 
och kompletterat dessa med egna närläsningar av särskilt intressanta källor. 
I en inledande genomgång av aktuella indikatorprojekt på nationell och 
internationell nivå och litteratur som behandlade stadsutveckling i 
anslutning till stationslägen identifierades en lista fysiska faktorer som var 
potentiellt intressanta planindikatorer. Dessa faktorer togs som utgångs-
punkt för fördjupade litteraturstudier. Litteraturstudierna resulterade även i 
en första tentativ teoretisk modell för att strukturera olika tillgänglighets-
aspekter i ett platsperspektiv.

3.3 Aktionsforskning  
Vid aktionsforskning är själva genomförandet ett sätt att bedriva 
undersökningen och används både för datainsamling och utvärdering. 
Aktionsforskning är inte en kombination av först forskning och sedan 
tillämpning och genomförande. Vidare är ett viktigt inslag att påverka och 
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följa en verklig process. Planering och förändring måste då ske som en 
gemensam inlärningsprocess med alla parter som deltagare (Wallén 1996). 
 Andra begrepp för denna typ av forskning är interventionsstudier, 
”forskning nära praktisk verksamhet”, eller ”handlingsinriktad forskning” 
(Birgersson 1996). Jag skulle även i mitt eget fall vilja resonera i termer av 
”konsultnära forskning” för att betona att den aktionsforskning som jag 
bedrivit i viss bemärkelse kan ses som en utvidgad konsultverksamhet 
inriktad på metodutveckling. Jag vill även med det betona att jag i 
licentiatuppsatsen utforskar en metod som jag tidigare använt mig av i 
konsultverksamhet. 
 Aktionsforskning har ett dubbelt syfte, att förbättra verksamheter 
bland annat genom att iscensätta goda exempel och att samtidigt bidra till 
en ökad kunskap för forskaren (Wallén 1996). Aktionsforskning kan därför 
utvärderas utifrån två perspektiv, å ena sidan vad den valda arbetsformen 
tillför praktiken och de deltagande praktikerna och å andra sidan 
arbetssättets forskningsmässiga fördelar och nackdelar. En beskrivning där 
praktikens nytta lyfts fram är följande:  

”Aktionsforskning som arbetsform hoppas kunna överbrygga den 
klassiska kunskaps/aktionsdilemmat om hur man översätter och 
inkorporerar ny kunskap i aktion.”[ ] ”Aktionsforskning är forskning 
med syfte att ’hjälpa praktikern’ genom att ta sig an problem i verkliga 
livet och att lösa dem på ett mer välgrundat sätt än som är möjligt 
inom ramen för den aktuella praktiken” (Kurt Lewin refererat av Fröst 
2004 och citerat av Ranhagen 2006).

 Ur en forskningsmässig betraktelsevinkel ger aktionsforskningen 
möjligheter att studera processer eller företeelser som inte skulle komma 
till stånd utan att forskarna påverkar eller startar ett skeende (Wallén 1996).
Aktionsforskningsupplägget kan i det aktuella fallet beskrivas som ett 
lapptäcke av insatser i flera pågående konsultprojekt. I ett fall (Solna 
station) består aktionsforskningsinslagen av kvalitetshöjande insatser i ett 
pågående verkligt planuppdrag, som är av den art att de annars inte skulle 
ha förekommit i projektet. I ett annat fall (Workshop Vagnhärad) nyttjades 
möjligheter att inom ramarna för ett pågående planuppdrag testa en metod 
och att genomföra uppföljande intervjuer. Aktionsforskningsinslagen utgör 
samtidigt små miniundersökningar som alla bidrar till insikter om hur den 
undersökta metoden fungerar i praktiska planeringssituationer.
 I avsnitt 3.5 beskrivs hur aktionsforskningsinsatserna i fallstudierna 
har bidragit till en bättre planering och till att ge svar på forsknings-
frågorna.
 Licentiatarbetet har bedrivits i ett aktionsforskningssammanhang 
bestående av Energimyndighetens projekt Uthållig kommun och tre olika 
konsultuppdrag i SWECOs regi. Energimyndighetens projekt har fungerat 
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som ett ”paraply” till doktorandprojektet och sätter det i ett FoU-samman-
hang. Kopplingen till konsultuppdragen har samtidigt bidragit med att 
stärka forskningens koppling till en praktisk verksamhet. Åter igen är det 
här fråga om att placera sig i ett spänningsfält, denna gång mellan 
forskning och praktik. Sammantaget har kopplingen till 
Energimyndighetens projekt och SWECOs konsultuppdrag givit stora 
kontaktytor med kommunala tjänstemän och andra nyckelaktörer 
verksamma i fallstudiekommunerna.   
 Det är svårt att dra generella slutsatser från aktionsforskning och 
fallstudier. Det hör till aktionsforskningens och fallstudiernas förutsätt-
ningar att kunskapen bildats under specifika förhållanden och att resultat 
därför måste redovisas väl och diskuteras så långt möjligt (Wallén 1996). 
Jag har därför valt att ge ett stort utrymme åt att beskriva och diskutera 
resultatet från varje fallstudie.

3.4 Kvalitativa intervjuer   
Två intervjuundersökningar har genomförts. Intervjuerna har haft det 
explorativa syftet att undersöka hur intervjupersonerna upplevt en aktuell 
situation och/eller ser på ett visst fenomen. Det har inte funnits några 
explicita hypoteser som testats. Sammantaget belyser intervju-
undersökningen i Vagnhärad ett generellt användarperspektiv på 
planindikatorer och associerade verktyg medan intervjuundersökningen i 
Solna belyser några specifika planindikatorer. I fallstudie workshop 
Vagnhärad utgör intervjustudien en stor del av fallstudien medan 
intervjustudien i fallstudie Solna station ingår som ett delmoment bland 
flera.
 Upplägg och genomförande av intervjuundersökningarna har 
inspirerats av den kvalitativa forskningsintervjumetoden så som den 
beskrivs i Kvale (1997). På grund av intervjuämnets instrumentella 
karaktär har det emellertid inte varit relevant att genomföra så pass 
explorativa och djuplodande intervjuer som den kvalitativa forsknings-
intervjumetoden föreskriver. I det här fallet har intervjupersonerna 
tillfrågats och svarat utifrån deras yrkesroll. De har tillfrågats om hur de ser 
på en viss typ av stadsbyggnadsuppgift och hur de upplever en viss typ av 
planeringsredskap. I mycket liten utsträckning undersöks och analyseras 
hur intervjupersonernas inställning till planering som verksamhet påverkar 
deras inställning till verktyget planindikatorer, även om intervjuresultaten 
ger uppslag till några sådana reflektioner.
 Resultatet från de två studierna presenteras i olika omfattning. I 
Vagnhäradsundersökningen, som är den mest omfattande, redovisas svaren 
utförligt tillsammans med exemplifierande och illustrerande citat. I 
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Solnaundersökningen presenteras resultaten indirekt i samband med analys 
och diskussion.
 Materialet har analyserats med metoderna meningskoncentration och 
meningskategorisering. Analysarbetet har skett i två steg. I ett första steg 
har intervjusvaren formulerats mer koncist. I nästa steg har svaren 
strukturerats i olika delteman och även kategoriserats i ett binärt system 
som antingen + eller -, där + avser en positiv erfarenhet och – avser 
erfarenheter av problem eller brister i övningens genomförande och 
innehåll alternativt upplevda möjligheter och problem hos den testade 
metoden. Några delteman är givna av intervjuschemat medan andra 
delteman har utvecklats under analysarbete.  
 Verifikation är en central fråga vid analys av stora mängder av 
komplext intervjumaterial. Kvale (1997) beskriver två alternativa metoder 
för verifikation av intervjuanalysen: att använda flera uttolkare eller 
förklara det analytiska angreppssättet. Med ett exempel från Vagnhärads-
studien exemplifieras hur analysen gått till.    

”Jag tyckte att den var bra, bra upplägg och förberedelse, ambitiöst, 
lite ont om tid dock, lite tid kan vara bra, man grottar inte ned sig, man 
måste skynda sig att bestämma sig. Kände själv att jag inte hann 
fundera så mycket jag ville.”

Svaret ovan koncentreras och sorteras in under två olika kategorier i 
tabellen

Förarbete: + Bra upplägg och förberedelse, ambitiöst  

Tid: + Fokus på västenligheter, inte detaljer, Inte tid att ”grotta ned sig” 
        – Tidsbrist, tidspress, ej tid för eftertanke” 

3.5 Fallstudier  
Tre fallstudier19 har genomförts. Här beskrivs fallstudiernas upplägg. Här 
beskrivs även hur aktionsforskningsinsatserna i fallstudierna har bidragit 
till en bättre planering och till att ge svar på forskningsfrågorna.

Fallstudie I: Ostlänken – lokaliseringsanalys 
Den första fallstudien utfördes i anslutning till Banverkets 
järnvägsutredning för den nya snabbjärnvägen Ostlänken, på sträckan 
Södertälje – Norrköping. Syftet med fallstudien var dels att medverka i en 
                                                
19 Här används begreppet fallstudie synonymt med tillämpningsexempel, därmed sagt att 
fallstudien inte uppfyller de strikta kriterier som ställs upp i Yin (2003) för vad som skiljer ut 
fallstudier från undersökningar av annat slag avseende val av källor och metod för 
hypotestestning. Det är relativt vanligt att begreppet fallstudie, och den engelska 
motsvarigheten case study, används i denna vidare bemärkelse.  
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utredning för att förstå mer om själva planeringsuppgiften och dels att 
utveckla en metod för att utvärdera olika lokaliseringsalternativ för nya 
bytespunkter på orter längs sträckan. Resultatet är ett tillämpningsexempel 
på en modell med en viss generalitet som fram tagits ur ett uppifrån-
perspektiv med utgångspunkt i Banverkets överordnade ändamål.

Fallstudie II: Workshop Vagnhärad 
I den andra fallstudien genomfördes en workshop och uppföljande 
intervjuer. I intervjuundersökningen utvärderades en workshop som 
utfördes inom ramarna för SWEOC FFNS uppdrag från Trosa kommun att 
ta fram en fördjupad översiktsplan för de nordvästra tätortsdelarna i 
Vagnhärad. I workshopen nyttjades den generella ”Ostlänkenmodellen” 
inklusive framtagna bedömningskriterier och indikatorer till att 
konsekvensbedöma fyra alternativa stationslokaliseringar och anslutande 
bebyggelseförtätning. Workshopen var ett test av modellredskapet 
inklusive framtagna indikatorer i en lokal samverkanssituation med ett 
platsfokus. I intervjuundersökningen undersöktes deltagarnas upplevelser 
och erfarenheter från workshopen generellt och om de utvalda 
bedömningskriterierna uppfattades som relevanta och begripliga.   
 Trosa kommun fick möjligheter att testa en potentiellt användbar 
metod.20 I förhållande till licentiatuppsatsens syfte bidrar fallstudien med 
insikter om metodens problem och möjligheter när den används i en lokal 
samverkanssituation som involverar lokala aktörer med olika bakgrund.

Fallstudie III: Solna station  
Den tredje fallstudien utfördes i anslutning till SWECO FFNS 
konsultuppdrag att genomföra en programutredning för framtida 
markanvändning kring ett befintligt stationsläge i Solna. Fallstudien består 
av två delar, där en del har aktionsforskningskaraktär och fokuserar på den 
lokala samverkansprocessen att ta fram visioner och mål för det fortsatta 
arbetet. Den andra delen utgörs av ett separat arbete med fördjupade 
analyser av nuläget och två alternativa planförslag med utgångspunkt i ett 
antal planindikatorer.  
 I förhållande till SWECO FFNS konsultuppdrag att genomföra en 
programutredning för Solna station21 har mitt licentiatarbete bidragit med 

                                                
20 Resultaten av de uppföljande intervjuerna visar överlag på att workshopen upplevdes som 
lyckad av de intervjuade deltagarna.  
21 Den planuppgift som studerats närmare i fallstudie Solna har under doktorandarbetet 
genomgått två faser. I en första fas studerades alternativa stationslokaliseringar i ett 
övningsexempel inom ramen för Energimyndighetens projekt. Ett nytt resecentrum och en 
förändring av det stationsnära området fanns vid den tidpunkten med som en prioriterad 
planuppgift i Solnas översiktsplan. I ett senare skede fick Sweco FFNS ett konsultuppdrag med 
Solna kommun som beställare att utreda förutsättningarna för att åstadkomma en förbättrad 
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ett mer djupgående analysmaterial som även omfattar intervjuer och GIS-
analyser. Jag har även assisterat vid olika workshops och agerat som den 
reflekterande forskaren med uppgift att analysera vad som sker och sägs. I 
förhållande till licentiatuppsatsen syfte bidrar analyser och intervjuer till att 
samla in empiri kring olika planindikatorers relevans och mätbarhet. Mitt 
deltagande vid workshops har även inneburit möjligheter att studera hur en 
modell och planindikatorer kan genereras i ett nedifrånperspektiv. 

3.6 Metodramverk för att ta fram indikatorer i forskning 
och uppföljning 

Det teoretiska arbetet med att utforska begreppet tillgänglighet och att 
identifiera planindikatorer har strukturerats i enlighet med ett 
metodramverk som presenteras i Wong (2006). Wong föreslår ett 
metodramverk för att ta fram indikatorer i forskning och uppföljning 
bestående av en arbetsgång i fyra steg samt riktlinjer för hur de olika 
arbetsstegen ska utföras. De fyra stegen är konceptuell konsolidering, 
analytisk strukturering, identifiering av indikatorer och sammanvägning av 
indikatorer. Grundpelarna i ramverket är strategiskt och politiskt 
sammanhang, teoretiskt perspektiv och metodfrågor.

Steg 1: Konceptuell konsolidering 
Tydliggörande av det grundläggande konceptet som ska representeras av analysen.  
Steg 2. Analytisk strukturering 
Framtagande av ett analytiskt ramverk för sammanställning och analys av indikatorer.
Steg 3: Identifiering av indikatorer 
Översättande av nyckelfaktorer som identifierats i steg 2 till specifika mätbara 
indikatorer
Steg 4: Syntes av indikatorvärden 
Syntetisering av identifierade indikatorer till ett sammanslaget index eller till en 
analytisk summering.
Figur 1: Metodramverk för framtagande av indikatorer för forskning och utredning. (Källa: 
Wong 2006) 

Steg 1: Konceptuell konsolidering 
Det första steget, vilket också sannolikt är det viktigaste, är att tydliggöra 
det grundkoncept som ska representeras av analysen och precisera det 
strategiska och politiska sammanhanget och det tänkta användningsområdet 
för indikatorerna. Det är viktigt att klara ut vad det är som ska mätas. Wong 
(2006) betonar att det är viktigt att ta arbetet med att klarlägga koncept på 
allvar och att föra en detaljerad diskussion kring hur olika näraliggande 
begrepp kan särskiljas. Urval och analys av indikatorer bör, i största 

                                                                                                                               
planering, inkl tillgänglighet med olika transportslag och förtätningsmöjligheter, i Solna 
stationsområde.   
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möjliga utsträckning, vara teoretiskt informerat så att man kan undvika att 
man utvecklar en slumpmässig uppsättning av statistik. Wong föreslår 
intervjuer och diskussioner med beslutsfattare, intressenter och 
slutanvändare som ett medel för att få ett bra grepp om det politiska 
sammanhanget och den logiska grunden för arbetet.
 I licentiatuppsatsen har jag valt att bygga ett konceptuellt ramverk 
utifrån begreppet tillgänglighet och dess olika dimensioner, samt i 
fallstudierna de övergripande målen för själva planeringsuppgiften. Ett 
vanligt förfaringssätt är annars att bygga indikatorsystem utifrån konceptet 
uthållig utveckling22 eller en variant på detta såsom ett uthålligt 
transportbeteende (Black m.fl. 2002) eller uthållig tillgänglighet (Bertolini 
m.fl. 2004).

Steg 2: Analytisk strukturering 
Det andra steget innebär att skapa en struktur för att ordna indikatorer. 
Detta steg innefattar att fastställa och precisera den lista av delfrågor som 
ska omfattas av analysen och att beskriva den logiska grunden för 
identifiering och urval av indikatorer. 
 Coombes and Wong (1994 refererat i Wong 2006) konstaterar att 
angreppssätt baserat på principen ”uppifrån och ned” eller “nedifrån och 
upp” kan användas för att identifiera relevanta faktorer. Ett uppifrån och 
ned angreppssätt förutsätter en preliminär analys av konceptet innan det 
bryts ned i en typologi av faktorer. Nyckelkomponenter för att underbygga 
det analytiska ramverket kan tas från politiska mål, olika dimensioner av 
det aktuella konceptet (domänbaserat), eller olika ämneskategorier som är 
relevanta för det studerade fenomenet. Med detta angreppssätt säkerställs 
kunskap om glapp och förbisedda frågor. Som en kontrast innebär 
angreppssättet nedifrån och upp att man listar enskilda nyckelfrågor och 
faktorer som anses viktiga, oftast från en gräsrotsnivå. Nyckelfrågor kan 
identifieras genom exempelvis en brainstormingaktivitet med experter eller 
genom en litteraturgenomgång. Wong (2006) beskriver detta som ett snabbt 
och pragmatiskt angreppssätt som emellertid kan innebära problem med en 
osammanhängande uppsättning faktorer och avsaknad av objektiva kriterier 
för att kontrollera om faktorerna täcker in hela problemställningen. Wong 
(2006) förespråkar att en kombination av angreppssätten används, vilket 
innebär att de nyckelfrågor som identifierats genom ett nedifrån och upp 

                                                
22 Konceptet uthållig utveckling introducerades på FNs Rio konferens 1992 och har därefter 
spridits och vidareutvecklats i olika sammanhang. Riokonferensen definierar det övergripande 
målet för all planering som ”Uthållig utveckling”. Enligt tankefiguren kan det övergripande målet 
brytas ned och operationaliseras i tre likvärdiga aspekter: ekologiska, ekonomiska och sociala 
aspekter. Ranhagen (1997) har i det tidiga utvecklingsarbetet kring planindikatorer lagt till en 
fjärde aspekt, den rumsliga dimensionen som så att säga utgör en arena för att arbeta med 
uthållighetsfrågor i fysisk planering. 
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angreppssätt kan ställas mot ett konceptuellt ramverk som genererats i en 
uppifrån och ned process för att testa de inkluderade nyckelfrågornas 
allsidighet och giltighet.
 Wong (2006) beskriver vidare att det finns ett behov av att identifiera 
en uppsättning analytiska principer för att styra analys och uttolkning av 
indikatoruppsättningen. Med detta avses vilken typ av indikatorer som är 
intressanta och vilka typer av analyser som ska göras. Wong (2006) anför 
exemplen: spåra förbättring och förändring, benchmarking och kors-
jämförelser, användande av mjuka indikatorer och kvalitativ information, 
utforskande av samvariation och interaktiva effekter, konsistens och 
jämförbarhet, multipla analysenheter.   
 Här har sortering av ett antal olika tillgänglighetsdimensioner givit 
analytisk struktur. I fallstudierna har två typer av operativa modeller 
utarbetats och studerats. I ena fallet ett renodlat uppifrån och ned 
perspektiv och i andra fallet ett renodlat nedifrån och upp perspektiv.

Därtill ha några analytiska principer för att styra analyser och uttolkning 
preciserats:

Indikatorer ska användas till att göra jämförelser av alternativ för 
lokalisering och anslutande markanvändning. 

En blandning av kvalitativa och kvantitativa faktorer och indikatorer 
eftersträvas.

Indikatorerna ska sammantaget spegla olika 
tillgänglighetsdimensioner.  

Det bör tydligt gå att utläsa om förslagen innebär en bättre eller sämre 
måluppfyllelse.    

En bakgrund till de analytiska principerna finns i kapitel 4 och 5.

Steg 3: Identifiering och urval av indikatorer 
Det tredje steget innebär att översätta de nyckelfaktorer som identifierats i 
steg 2 till specifika och mätbara indikatorer. De identifierade indikatorerna 
utvärderas enligt ett antal kriterier. I kapitel 4 finns bakgrundstexter till 
urvalskriterierna.
 Här har jag valt att lägga störst vikt vid kriterierna relevans, teoretisk 
och empirisk validitet, mätbarhet (teknisk genomförbarhet) samt acceptans 
hos lokala användare. Med relevans avses att indikatorerna beskriver 
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fysiska faktorer som har en relativt stor betydelse för tillgängligheten i det 
stationsnära området. Med teoretisk och empirisk validitet avses att det 
finns stöd för indikatorerna i teori och/eller empiriska studier. Mätbarhet 
omfattar frågor om tillgång till data och lämpliga analysinstrument men 
även tidsåtgång och förutsättningar för att mäta måluppfyllelse. Frågan om 
acceptans bland lokala användare i en lokal planeringssituation 
sammanfattas i följande fråga: Uppfattas planindikatorn som relevant och 
begriplig av de lokala aktörer som deltar i planerings- och utformnings-
processen?
 Utvärderingen med kriterier motsvarar en vetenskaplig validering, 
med vilket avses en kontroll av om valt angreppssätt uppfyller kvalitetskrav 
för god forskning. Kvalitetskraven för god forskning skiljer sig åt mellan 
olika forskningstraditioner. De fyra första urvalskriterierna som valts här 
härstammar ur en positivistisk kunskapstradition, eller en postpositivistisk 
kunskapstradition om man specifikt diskuterar kvalitativa studier (Groat & 
Wang 2002). I sådan forskning eftersträvas objektivitet och mätbarhet.23

Urvalskriteriet ”acceptans bland lokala användare” är till skillnad från de 
övriga fyra helt värderingsbaserat. Det är ett valideringskriterium som kan 
kopplas till aktionsforskningens praktik. I aktionsforskning byggs kunskap 
upp i en gemensam process. En risk med konsensusskapande processer är 
emellertid att de kan inge en falsk trygghet (Mannberg och Wihlborg 
2007).

Steg 4. Syntes av indikatorvärden 
Det sista steget innebär syntetisering av identifierade indikatorer till ett 
sammanslaget index eller till en analytisk summering. Efter den initiala 
processen med att processa data kan indikatorer kombineras för att ta fram 
ett viktningsschema för att sammanställa enskilda indikatorer. Wong 
(2006) beskriver att den metod som väljs bör reflektera en balans mellan 
enkelhet, statistisk robusthet och flexibilitet. Avseende planindikatorer 
innebär statistisk robusthet på en mycket rudimentär nivå ett krav på att de 
enskilda indikatorerna får ett genomslag i den slutliga sammanslagningen 
som motsvarar deras betydelse.

                                                
23 Med intern validitet avses att nyckelkoncept och angreppssätt är korrekta i förhållande till det 
man vill studera. Med extern validitet avses i vilken utsträckning resultat och angreppssätt är 
generellt tillämpbara (Groat & Wang 2002). Intern och extern validitet motsvaras i det här 
arbetet av kriterierna relevans, teoretisk och empirisk relevans. Wallén (1996) definierar 
begreppen i enlighet med en positivistisk forskningstradition. Men validitet avses i det fallet att 
modellen inte har några systematiska fel. Wallén delar in validitet i undergrupperna teoretisk, 
begreppslig och empirisk validitet. Med teoretisk och begreppslig validitet avses att modellen 
inkluderar alla relevanta variabler och parametrar, att samband ska återges korrekt och att 
begrepp är väldefinierad. Empirisk validitet undersöks genom modellens förmåga att förutsäga 
ett experimentellt utfall. 
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 I licentiatuppsatsen har kriterier och indikatorer strukturerats i en 
multikriterieanalys där det är möjligt att välja olika nivåer för samman-
slagning. I de tre fallstudierna har olika metoder för sammanslagning 
testats och utvärderats.
 I studerad litteratur går det att finna flera argument mot att ta fram 
sammanvägda index. Enligt Handy och Clifton (2001) är sammanslagna 
mått i form av index inte praktiskt möjliga eller önskvärda på den lokala 
nivån. De föreslår istället att planerare bygger upp och analyserar utifrån en 
lokalt uppbyggd tillgänglighetsdatabas. Enligt Wong (2006) tenderar 
sammanvägda index att vara antingen godtyckliga eller alltför komplexa 
för att vara genom-lysliga. Detta är ett särskilt stort problem när sambanden 
mellan indikatorn och det studerade fenomenet är otydliga. Wong förordar 
därför en typ av analytiska synteser, framför de rent tekniska synteserna 
som syftar till sammanslagning. Exempel på förenklade analytiska 
sammanslagnings-metoder är att använda rubrikindikatorer, att dela in 
indikatorerna i undergrupper (som speglar olika aspekter av det studerade 
fenomenet) och att använda flerdimensionella presentationsformer som 
värderosor och effektprofiler.   
 Mot bakgrund av ovan sagda har jag bedömt det som mindre 
intressant att ta fram ett samlat ”kollektivtrafikindex” som sammanfattar de 
tillgänglighetsfaktorer på en lokal nivå med störst betydelse för val av 
transportmedel.
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4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANINDIKATORER  

I kapitlet introduceras planindikatormetoden och en teoretisk bakgrund ges 
till en påföljande diskussion om möjligheter och problem vid en lokal 
tillämpning av metoden. Vidare beskrivs olika utgångspunkter för att 
identifiera och utveckla planindikatorer för att beskriva tillgänglighets-
faktorer som har betydelse för stationen som en lokal målpunkt för resande 
men även för att utveckla stationen och det stationsnära området till en 
attraktiv del i det urbana sammanhanget. 
 I kapitlet läggs en grund för att kunna välja ut de mest lämpliga 
planindikatorerna utifrån urvalskriterierna relevans, teoretisk och empirisk 
validitet och mätbarhet. För att finna relevanta indikatorer studeras och 
beskrivs först knutpunkter som en planeringsuppgift och vilka stads-
byggnadsfrågor som då behöver hanteras och därefter beskrivs några 
strategier för markanvändning och bebyggelseutveckling i anslutning till 
stationer. För att befästa planindikatorernas teoretiska sundhet, teoretiska 
underbyggnad och mätbarhet beskrivs i nästa steg tre olika angreppssätt, ett 
urbangeografiskt och två urbanmorfologiska, för att beskriva och mäta 
tillgänglighet på en lokal nivå. Här identifieras ytterligare några 
planindikatorer som inte explicit finns med i de strategier som redovisats 
tidigare i kapitlet. Sist i kapitlet beskrivs resultat från studier som sökt 
empiriskt belägga samband mellan lokala platsfaktorer och val av 
transportmedel.

4.1 Planindikatorer 
I detta avsnitt diskuteras planindikatorernas planeringsteoretiska position 
och därefter beskrivs vilka möjligheter och problem som är förenade med 
att använda planindikatorer i en lokal planeringsprocess. 

Vad är en planindikator? 
”Indikatorer är parametrar som ger information om ett fenomen. 
Indikatorer reducerar komplexitet i syfte att göra problem kvantifierbara 
och kommunicerbara” (OECD 1993). I planeringssammanhang är 
indikatorer operativa verktyg och därför definieras begreppet något olika 
beroende på sammanhang och tänkt användningsområde. OECDs 
definition ovan lägger tyngdvikten vid förenkling, kvantifierbarhet och 
kommunikation. OECD lägger även till att indikatorer tenderar att ha en 
betydelse som går utöver de egenskaper som är direkt associerade med 
mätvärdet. Detta betonar det ofrånkomliga kontextuella och subjektiva 
elementen hos indikatorer i dess försök att sammanfatta en social 
angelägenhet med större bredd (Gudmundsson 2003). 
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 Planindikatorer kan särskiljas från indikatorer för uppföljning och 
övervakning utifrån användning och egenskaper. Planindikatorer ska kunna 
utläsas direkt ur planen eller härledas ur förhållanden som går att utläsa i 
planen. Planindikatorerna fungerar som en översättningsmekanism mellan 
övergripande mål och föreslagna fysiska strukturer. Genom en serie 
antaganden kan planindikatorerna användas som utgångspunkt för att 
bedöma planers långsiktiga konsekvenser. Planindikatorn bör bygga på 
kända effektsamband mellan fysisk rumsliga faktorer som rör utformning, 
avstånd mm och andra variabler såsom resulterande transportval, 
energiförbrukning mm. kombinerat med prognoser och antaganden om hur 
dessa effektsamband kan komma att förändras i framtiden. 
Planindikatorerna ger därmed redan i planskedet en uppfattning om planens 
konsekvenser och i vilken utsträckning målen kommer att nås. Detta till 
skillnad från fält- eller uppföljningsindikatorer som används för att mäta 
resultatet i efterhand.
 Detta gör planindikatorer till användbara verktyg för att förankra mål i 
fysisk planering av framtida strukturer och att styra samhällsutvecklingen i 
önskad riktning, d.v.s. i en riktning som innebär att de nationella, regionala 
och kommunala målen uppfylls. Planindikatorer kan användas för att 
konsekvensbedöma planer på olika skalnivåer, från regionplaner till 
detaljplanen (Boverket 2007).

Indikatorers planeringsteoretiska position  
Indikatorer befinner sig i ett spänningsfält mellan en rationell 
planeringsinriktning som fokuserar på att relatera medel till mål på ett 
logiskt och systematiskt sätt och en kommunikativ samverkansplanering 
som prioriterar delaktighet och socialt lärande (Wong 2006). 
 Bakgrunden till denna situation är den nya indikatorvåg som pågått 
sedan 90-talet och som kan kopplas nära samman med Agenda-21 rörelsen 
och regeringens introduktion av nationella miljömål i svensk planering. 
Starka inslag i den pågående indikatorvågen är att det finns ett tydligt 
demokratiskt anslag som innebär ett tydligt nedifrån- och upp perspektiv 
där lokala projekt utvecklar sina egna indikatoruppsättningar och att stor 
vikt läggs vid process och medborgardeltagande (Wong 2006). Denna 
inriktning på gräsrotsnivå är en följd av Agenda-21 arbetets tyngdpunkt i 
lokalt miljöarbete. Samtidigt pågår ett arbete från centralt håll, i synnerhet 
på EU-nivå, med att utvärdera de lokala projekten och ställa samman listor 
med goda exempel. Ett exempel är CEROI-projektet, där indikatorer för 
måluppföljning på lokal nivå sammanställts och publicerats på nätet. Ett 
svenskt exempel är SKLs (Sveriges kommuner och landsting) projekt med 
att ta fram lokala miljöindikatorer. Ett genomgående drag i den nya 
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”indikatorvågen” är alltså parallella uppifrån- och nedifrånprocesser (Wong 
2006).
 En annan gränsöverskridande egenskap hos indikatorer är att de 
befinner sig i gränssnittet mellan teknisk och normativ rationalitet (Wong 
2006), vilket ger indikatorer en dubbel och motsägelsefull karaktär. 
Teknisk rationalitet innebär att medel kan knytas till mål baserat på 
objektiv vetenskaplig grund. Normativ rationalitet innebär å andra sidan att 
mål och mätresultat är föremål för uttolkning baserat på värdegrunder med 
subjektiva inslag (Wong 2006).24 Detta medför att det finns subjektiva och 
normativa inslag i metoden. Processer att tolka och bryta ned mål såväl 
som att uttolka och bedöma resultaten som bättre eller sämre utgår ifrån 
värdegrunder och i vissa fall subjektiva bedömningar. I processen kan även 
förekomma inslag av medveten eller omedveten manipulation och 
förhandling. Indikatorers dubbla hemvist, och gränsöverskridande egen-
skaper och användning, gör indikatorer till kraftfulla verktyg för såväl 
politiker som planerare. Det gör även att indikatorer kan framstå som 
motsägelsefulla och öppnar dem för kritik.  
 Planindikatorns mellanposition innebär att enskilda planindikatorer 
måste utvärderas utifrån ett instrumentellt perspektiv (hur effektiv 
planindikatorn är som utvärderingsinstrument) och ur ett användar-
perspektiv (hur väl planindikatorn fungerar som ett dialogverktyg i en lokal 
planeringssituation).

För och nackdelar med reduktionistiska angreppssätt  
Indikatorer bygger på en reduktionistisk princip, att ”reducera komplexitet i 
syfte att göra problem kvantifierbara och kommunicerbara” (OECD 1993). 
Att reducera komplexa frågeställningar syftar till att skapa enkelhet i olika 
avseenden. Ett reduktionistiskt angreppssätt underlättar överblick, 
jämförelser och prioriteringar. Utvärderingar kan koncentreras till några 
väsentliga och mätbara eller beskrivbara faktorer. Kommunikation 
underlättas i två avseenden, dels i form av en minskad informationsmängd 
och i idealfallet även en ökad begriplighet. Enligt Handy och Niemeier 
(1997) är det en kritisk faktor att mått och modeller är lättförståeliga om ett 
koncept ska kunna användas i planeringsverksamhet.    
 Invändningar mot reduktionistiska angreppssätt är att de kan leda till 
en alltför förenklad problemförståelse, en trivialisering, och att pluralism 
och verklig dialog motverkas. Att reducera komplicerade frågeställningar 
till några minsta gemensamma nämnare kan vidare bidra till stereotypa 
                                                
24 Planindikatorer uppfattas ibland som ett instrument för att genomdriva normer. 
Planindikatorer stämmer väl överens med en positivistisk tanketradition där indikatorer ges en 
normativ funktion, vilket innebär att indikatorn avses fungerar som en måttsticka för att mäta 
utveckling och måluppfyllelse.  Därmed inte sagt att planindikatorer nödvändigtvis ger uttryck för 
fastställda normer. 
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lösningar. I en rationell planering kan vi även se tendenser till att det 
reduktionistiska angreppssättet kombineras med generalisering, d.v.s. att de 
generella sambanden betonas och det lokalt specifika undertrycks. Denna 
typ av invändningar mot reduktionistiska angreppssätt framförs framförallt 
från förespråkare för en kommunikativ planering men även från teoretiker 
och praktiker i olika läger som motsätter sig en allt för förenklad och 
deterministisk syn på samband mellan urban form och mänskliga 
aktiviteter. Reduktionism är således planindikatorers styrka och svaghet på 
samma gång. En god planeringsprocess är ett sätt att motverka nackdelarna 
med ett reduktionistiskt angreppssätt.   

Processerna är viktiga    
Det har i många fall visat sig att själva implementeringsprocessen är 
avgörande för om indikatorer och indikatorsystem ska få en acceptans och 
inflytande. Det är exempelvis viktigt att indikatorerna genereras i en öppen 
dialog mellan experter och medborgare (Boverket 2007). Ett indikator-
system som ska fungera effektivt och få ett verkligt inflytande i planerings-
verksamheten måste vara tydligt kopplat till beslutsprocesser och vara väl 
förankrat. De är viktigt att de lokala beslutsfattarna lutar sig mot 
indikatorsystemet i verksamheten (Hoernig & Season 2004).  
 I ett lokalt tillämpningsförsök ställdes frågan om vilka förutsättningar 
som krävs för att lokala indikatorsystem ska få ett genomslag. Några 
processrelaterade kritiska framgångsfaktorer som lyftes fram var att 
planindikatorer diskuteras tidigt i planprocessen så att alla inblandade är 
införstådda med metoden och att det finns tid och resurser för att föra en 
inledande diskussion kring bedömningsgrunder och avvägningar (Boverket 
2007). I flera olika sammanhang betonas vikten av att den lokala modell 
som utvecklas är enkel och effektiv med ett fåtal indikatorer.  

En samlad beskrivning av fallgropar och hur de kan undvikas  
Ranhagen sammanfattar fallgroparna med planindikatorer och hur de kan 
undvikas på följande vis.

”Fallgropar som uppmärksammats i olika sammanhang med planindikatorer 
såväl som fältindikatorer är att reell komplexitet ersätts av skenbar förenkling 
och att kvantifierbara mått ersätter mer relevanta, kvalitativa faktorer. I det 
första fallet finns en övertro på en indikators potential att sammanfatta en 
situation snarare än visa på ett förmodat representativt utsnitt av verkligheten. 
Till fallgroparna hör även att det finns en risk för att förhastade slutsatser dras 
om orsaker och effekter samt att indikatorer blir normer istället för verktyg. 
För att undvika dessa fallgropar är det alltid nödvändigt att göra en samlad 
bedömning där man utöver mätetal och indikatorer använder sig av kunskap, 
erfarenheter, intuition och känsla för att kontrollera att man går i riktning mot 
de uppsatta målen” (Boverket och Naturvårdsverket 2000b).
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4.2 Knutpunkter som planeringsuppgift  
För att finna relevanta indikatorer för att mäta tillgänglighet och effektiv 
markanvändning i det stationsnära området behöver vi undersöka 
planeringsuppgiftens karaktär.

Stadsomvandling i anslutning till befintliga stationer
Planering av knutpunkter i kollektivtrafiken, eller så kallad resecentrum-
nära förtätning, har under de senaste 15 åren varit en högt prioriterad 
stadsbyggnadsuppgift i svenska kommuner. Projekten syftar till att skapa 
effektiva knutpunkter som är välintegrerade i staden. Effektiva knutpunkter 
där lokala och regionala trafikslag samordnas och byten underlättas mellan 
olika kollektiva färdmedel förstärker kollektivtrafikens konkurrenskraft. En 
markanvändning som prioriterar besöksintensiva målpunkter och lokal 
tillgänglighet förstärker stationsområdets funktion som lokal och regional 
målpunkt.
 Förtätning i anslutning till kollektivtrafikens noder är ett exempel på 
decentraliserad koncentration och går att koppla till den kompakta staden 
som stadsbyggnadsmodell. Strategier för att uppnå den kompakta staden 
innebär åtgärder som en generell ökad täthet, att utveckla nya urbana 
centrumbildningar, och att ersätta funktionsuppdelning med funktions-
blandning, för att på så sätt förbättra balansen mellan arbeten och boende, 
omvandling av äldre (halvcentralt placerad) industriområden och förslag 
till lokal stadsomvandling där fotgängare och kollektivtrafik prioriteras 
framför biltrafik. Fördelar med denna modell är förbättrade förutsättningar 
för kollektiva transporter och effektiv markanvändning medan nackdelarna 
i huvudsak är förknippade med miljökvalitet och medborgarnas acceptans 
(Stead m.fl. 2000).  
 En vanlig strategi vid omvandling av stationsområden i centrala lägen 
är att försöka omvandla områdena till attraktiva delar i det urbana 
sammanhanget. En viktig förutsättning för dessa projekt är att 
utrymmeskrävande och miljöstörande verksamheter som tidigare fanns i 
anslutning till järnvägsstationer, associerade med rangerverksamhet, 
verkstäder och lokstallar, i hög grad har förflyttats och minskat i 
omfattning.25 Järnvägsstationernas klassiska baksidor har därför kunnat 
exploateras för andra ändamål. Minskade avståndsrestriktioner har 
samtidigt möjliggjort bebyggelse närmare stationerna. I tider av ekonomisk 
tillväxt och högkonjunktur har överdäckningsprojekt drivits på och 
möjliggjorts. Paksukcharern (2003) beskriver att en förutsättning för att 
man ska lyckas med strategin att integrera stationen i den omgivande 
                                                
25 I ett svenskt sammanhang har bolagiseringen av SJ spelat en stor roll för frigörandet av mark 
i anslutning till järnvägsstationer. Jernhusen har i egenskap av ett vinstdrivande förvaltnings-
bolag haft starka intressen av att avyttra fastigheter i anslutning till järnvägsstationer. 
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stadsmiljön och etablera stationen som en lokal målpunkt är att stationen 
integreras i de lokala rörelsemönstren, med särskild tonvikt på 
fotgängarrörelser.
 En speciell förutsättning i dessa projekt är att järnvägsstationen på 
samma gång är en nod, d.v.s. en punkt som är tillgänglig i olika 
transportnätverk, och en plats som ingår i ett lokalt stadsbyggnadsmässigt 
eller urbant sammanhang. Utmaningarna består i att förtäta utan att försvåra 
för utbyggnaden av infrastruktur och att optimera tillgängligheten till 
punkten med många olika transportslag och att samtidigt skapa en attraktiv 
plats. Detta är i många fall en källa till konflikter (Bertolini & Spit 1998). 
En försvårande omständighet är att spårområden och bangård mm ger 
upphov till stora barriärer i stadsstrukturen som begränsar fotgängares, 
cyklister och även bilisters rörelsefrihet. Det regionala transportsystemet 
skapar barriärer i lokala rörelsemönster (Paksukcharern 2003).  
 Amsterdam Zuidas och Örestaden i Danmark är två exempel på 
projekt som bygger på extrem förtätning i anslutning till nyetablerade 
stationer med en mycket god regional och nationell tillgänglighet, med 
snabba tågförbindelser till såväl en internationell flygplats som 
stadskärnan. Utmärkande för dessa nya stationssamhällen är en mycket hög 
bebyggelsekoncentration och en satsning på exklusiva kommersiella 
lokaler och exklusiva bostäder. Ett annat vanligt inslag är stora 
idrottsarenor och andra evenemangslokaler. I Amsterdam Zuidas är 
överdäckningen av järnvägen och motorleden en viktig förutsättning för att 
åstadkomma en samlad bebyggelse med urbana kvaliteter. Vid studiebesök 
vid station Örestaden och Amsterdam Zuidas kan man observera att 
miljöerna ur ett fotgängarperspektiv ter sig mycket storskaliga och att en 
stor del av livet i de offentliga rummen sker inuti de kommersiella 
byggnaderna.

Stationen som en mötesplats 
Det faktum att järnvägsstationen på samma gång är en regional målpunkt 
och en lokal målpunkt ger den en stor potential som mötesplats. Bertolini 
(1999) argumenterar för att transportnoden är en av få platser i den samtida 
staden där medlemmar från olika befolkningsgrupper fortfarande möts 
fysiskt. Sociala och ekonomiska aktiviteter som kräver fysisk närhet kan 
utvecklas i dessa områden. En nödvändig förutsättning är dock att 
transportnoden inte betraktas separat från den urbana omgivningen utan 
även betraktas som en lokal målpunkt (Bertolini & Spit 1998). 

En komplex stadsbyggnadsuppgift 
Stadsförnyelse och förtätning i anslutning till befintliga eller nya 
stationslägen är komplexa stadsbyggnadsuppgifter. Komplexiteten beror av 
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frågans natur men även av kringgärdande regelsystem och splittrade 
markägarförhållanden. Planeringen försvåras av att ansvaret för den fysiska 
planeringen, för infrastrukturplaneringen och för trafikplaneringen är 
uppdelat.26 Vid järnvägsstationerna finns samtidigt ett stort spektrum av 
transportsystemet och en fragmenterade förvaltning. Den splittrade 
ansvarsbilden för såväl utformningen av infrastrukturen som för 
trafikeringen kräver samverkan mellan de olika aktörerna (Boverket 1997). 
P.g.a. att det är så många intressenter i dessa projekt blir det i mångt och 
mycket en förhandlingssituation. Denna typ av stadsutvecklingsprojekt är 
samtidigt i hög grad konjunkturkänsliga. Förutsättningarna för att 
omvandla platserna och att profiler dem som attraktiva är att det finns ett 
intresse för fastighetsutveckling (Bertolini & Spit 1998). Sammantaget kan 
man säga att projekt av denna typ kräver en hög grad av samordning och 
uthållighet.  

Att välja stationsläge
Det finns fyra olika typfall för ett stationsläge: station i stadskärnan; station 
nära stadskärnan eller i halvcentralt läge; station i utkanten av staden i 
halvperifert läge; station utanför den egentliga staden i perifert läge 
(Länsstyrelsen i Malmöhus län 1994). Ofta görs inte någon åtskillnad 
mellan halvcentrala och halvperifera lägen.
 Val av stationsläge är en viktig stadsbyggnadsfråga som påverkar 
förutsättningarna för ortens framtida utveckling. Centrala stationslägen 
förstärker den befintliga stadskärnan medan mer perifert belägna stationer 
kan fungera som en generator för ny stadsutveckling förutsatt att andra 
förutsättningar finns på plats. Frågan om stationer i perifera eller halv-
perifera lägen kan fungera som tillväxtmotorer för framtida stadsutveckling 
är omdebatterad. Södertälje syd och Flemmingsberg lyfts i olika 
sammanhang fram som exempel på tidigare misslyckanden med att skapa 
en stadsutveckling i anslutning till perifera eller halvperifera stationslägen. 
Bertolini och Spit (1998) drar slutsatsen att TGV (en ny snabbjärnväg 
mellan Lyon och Paris) verkar ha fungerat som en katalysator för 
utveckling när andra förutsättningar har funnits på plats.   
 Idag finns en uttalad preferens för centrala stationslägen. Enligt 
Banverkets policy ska centrumnära stationslägen prioriteras. Argument för 
centrala stationslägen är att de förstärker den befintliga stadskärnan, ger 
kortare avstånd och bättre tillgänglighet till arbetsplatser, bostäder och 
viktiga målpunkter. I ett externt läge finns ofta större markreserver för en 
                                                
26 Kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen, Banverket för statens spår-
anläggningar inklusive plattformar, SJ för godsbangårdar, SJ och trafikhuvudmännen för 
trafikeringen. För stationer och resecentra är ansvaret delat mellan SJ, Länstrafikhuvudman, 
Banverket och kommuner. För trafikledningen på järnvägarna svarar från och med år 1997 en 
särskild enhet som administrativt är inordnad i Banverket (Boverket 1997). 
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framtida bebyggelseutveckling och samtidigt bättre förutsättningar att 
anpassa bebyggelsen för att minimera intrångseffekter med buller, 
vibrationer och barriärer. Lägre anläggningskostnader och restidsvinster i 
det regionala trafiksystemet är ett annat argument.   
 Frågan om stationens lokalisering är sammantaget komplex och 
innebär avvägningar mellan olika intressen.27 Det finns inte några generella 
regler för hur konflikterna mellan olika intressen, till exempel mellan 
tillgänglighet och stadsbild, bör avvägas mot varandra (Boverket 1997).

4.3 Strategier 
I ett svenskt sammanhang finns inte några fastlagda riktlinjer för hur 
förtätning i goda kollektivtrafiklägen bör ske. Det finns inte heller några 
krav på kommunerna att redovisa konsekvenser i trafiksystemen av 
tillkommande spridd bebyggelse (Vägverket 2007). I Trasthandboken 
(Boverket m.fl. 2006) som riktar sig till kommunalt verksamma 
planarkitekter och trafikplanerare, finns dock förslag till lokaliserings- och 
planeringsprinciper som känns igen från internationella strategidokument.   

TOD (transit-oriented development) 
TOD (transit-oriented development) är ett exempel på en strategi som 
syftar till att stimulera till en hög andel kollektivtrafik men även att skapa 
attraktiva stadsmiljöer. Utmärkande för TOD-projekt är en kompakt 
bebyggelse, med en blandning av olika funktioner, en distinkt stadsform 
som samtidigt är fotgängarvänlig med bekväma och attraktiva förbindelser 
till knutpunkten vilket uppmuntrar till att lokala resor sker till fots snarare 
än med bil. De eftersträvansvärda kvaliteterna kan sammanfattas med fyra 
D: densitet, diversitet (funktionsblandning), design och distance (avstånd) 
från utvecklingsområdet till stationen (Dunphy & Porter 2006). TOD ingår 
som en del i det nyurbanistiska konceptet28 och har fått störst genomslag i 
USA och Australien där problemen med glesa bebyggelsestrukturer som är 
svåra att kollektivtrafikförsörja generellt är större än i Europa.

                                                
27 Här gör jag i allmänhet inte någon skillnad mellan stationer med regionala och nationella 
förbindelser eller stationer i ett lokalt pendel- och tunnelbanesystem. Jag utgår ifrån att 
strategier och indikatorer är generellt tillämpbara. Den studerade litteraturen visar att 
strategierna innehåller samma komponenter men att olika avvägningar görs mellan 
tillgänglighet och lokala intrångs- och bullerkonsekvenser i de olika fallen.     
28 New Urbanism är en huvudsakligen amerikansk stadsbyggnadsrörelse organiserad genom 
Congress for the New Urbanism. Organisationen består av arkitekter, planerare, beslutsfattare i 
privat och offentlig sektor och intresserade medborgare, med det gemensamma målet att 
återupprätta staden, speciellt den amerikanska småstaden, som urban företeelse. Sina idéer 
har man samlat i ett manifest som kallas The Charter of the New Urbanism, antaget 1996. En 
introduktion till New Urbanism på svenska finns i Hultman (2002).  
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Stationsnärhetsstrategin i Köpenhamn 
Stationsnärhetsstrategier i olika varianter finns i flera europeiska länder. I 
ett svenskt perspektiv är den danska stationsnärhetsstrategin den mest 
välkända. Strategin har dessutom varit föremål för omfattande uppföljande 
empiriska studier (Hartoft Nielsen 2001a, Hartoft Nielsen 2001b) vilket gör 
den än mer intressant att studera.
 Stationsnärhetspolitiken i Köpenhamn har sin grund i fingerplanen 
från 1947 Stadsutveckling kring stationer längs det befintliga, radiella 
järnvägsnätet. Fingerplanen från 1947 var en enkärnig plan med Köpen-
hamns stad som centrum. Senare regionplaner lade fast flera delcentrum 
och från och med Regionplan 1989 fastlades en huvudstruktur som är en 
flerkärnig struktur och som binds samman med kollektiva radial- och 
ringförbindelser. Huvudstrukturen består av fem längre fingrar ut till 
förstäder på 30-40 kilometers avstånd från Köpenhamns centrum och ett 
kort finger ut till Ørestaden på halvön Amager (Hartoft-Nielsen 2003). 
 Stationsnärhetsstrategin är en selektiv lokaliseringspolitik som ska 
säkra att verksamheter som generar stora mängder persontransporter, vilka 
benämns besöks- och arbetsplatsintensiva verksamheter, lokaliseras nära 
stationerna längs fingerstrukturen. I första hand i trafikknutpunkter där 
radial- och ringförbindelserna möts och i andra hand vid övriga stationer i 
fingerstrukturens handflata. En grundläggande idé är att skapa ökade 
valmöjligheter. Om resmål placeras stationsnära ger det i regel en god 
tillgänglighet med både bil och kollektiva färdmedel (Hartoft-Nielsen 
2003). Lokaliseringsstrategin innebär att service lokaliseras nära stationen, 
arbetsplatser inom 500 meter fågelavstånd (vilket motsvarar 600 meter 
verkligt gångavstånd) och bostäder inom två km till stationen (Vägverket 
2006).
 Regionplanen för Köpenhamnsregionen omfattar 50 kommuner. 
Köpenhamns kommun har ställt samman en detaljerad lista över 
verksamhets- och bostadstyper som omfattas av stationsnära lokalisering. 
De övriga myndigheterna har inte utarbetat lika precisa kataloger men 
intentionerna framgår klart ändå. Köpenhamns kommuns lista innehåller 
följande verksamheter: kontor och service, besöksintensiv produktions-
verksamhet, butiker, köpcentrum och lågprisvaruhus, kulturinstitutioner, 
utställnings- och kongresscenter, större idrotts- och fritidsanläggningar, 
hotell och liknande, flerfamiljsbostäder och tät radhusbebyggelse (Hartoft-
Nielsen 2003).
 Uppföljande studier (Hartoft-Nielsen 2001a, Hartoft-Nielsen 2001b) 
ger stöd för att stationsnärhetsprincipen har haft trafikmässiga effekter, i 
det avseendet att anställda vid arbetsplatser i stationsnära lägen i högre 
omfattning arbetspendlar med kollektiva färdmedel än anställda på 
liknande arbetsplatser med sämre tillgänglighet till kollektiva färdmedel.
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 I den danska regeringens nya förslag till Fingerplan 2007 ges stations-
närhetsprincipen en ny aktualitet. I planen anges att kontorsfastigheter 
större än 1 500 m2 ska lokaliseras inom 600 meter till en regional tågstation 
för att säkra trafik- och miljömässiga effekter. Kommunerna kan 
undantagsvis lokalisera större kontorsfastigheter i avståndsintervallet 600 – 
1000 meter, men ska då redogöra för på vilket sätt de använder 
kompletterande åtgärder för att säkra att motsvarande trafikmässiga 
effekter uppnås som vid en lokalisering inom 600 meter. Exempel på 
kompletterande åtgärder är att använda normer för högsta antalet 
parkeringsplatser eller att tillhandahålla företagscyklar (Miljøministeriet 
2007).

Hinder för genomförande av stationsnärhetsstrategin 
Hartoft-Nielsen (2003) konstaterar att stationsnärhetsstrategin har haft ett 
relativt svagt genomslag i nytillkommande bebyggelse under tidsperioden 
1990 – 2000. En uppföljande studie visar att 40 % av bostadsbebyggelsen 
och 50 % av kontorsbebyggelsen (minst 500 m2) som uppfördes under 90-
talet ligger i stationsnära lägen. Svagast har genomförandet varit i 
kranskommunerna där endast 40 % av den nytillkomna kontorsbebyggelsen 
ligger i stationsnära lägen (Hartoft-Nielsen 2002). 
 Hartoft-Nielsen (2003) tar upp följande förhållanden som verkar ha 
hämmat genomförandet av stationsnärhetsprincipen: stora planlagda 
områden från perioden före Regionplan 1989, kommunal motvilja mot 
stationsnärhetsstrategin och statlig och regional inblandning, kommunala 
myndigheters liberala tolkning av planbestämmelser, begränsad regional 
uppföljning av kommunal planering, vikande regionalt stöd för 
stationsnärhetsstrategin, föråldrade och olämpliga områdesbestämmelser, 
brist på positiva förebilder på stationsnära lokalisering och stationsnära 
områden, bristande marknadsföring av stationsnärhetsstrategin och 
bristande kunskap om fastighetsmarknadens aktörer och deras drivkrafter. 
Han tar också upp hypotesen att verksamheternas lokaliseringspreferenser 
primärt är biltillgänglighet och helhetsvärden.

Framgångsfaktorer i andra projekt
Dunphy och Porter (2006) presenterar en lista på sju nyckelprinciper för 
vad som krävs för att förvandla områden nära stationer till övertygande 
platser som stödjer och uppmuntrar till nyttjande av kollektivtrafik. Tre av 
principerna handlar om process och fyra om fysisk utformning. I tre 
nyckelprinciper inriktade på process lyfter de fram betydelsen av att skapa 
en gemensam vision och att nyttja kraften i ett partnerskap i 
samverkansprocesser mellan trafikhuvudmän, lokala makthavare och 
privata exploatörer samt vikten av att involvera större företag (arbetsgivare) 
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i visionsarbetet. I fyra nyckelprinciper för fysisk utformning lyfter de fram 
betydelsen av att ta vara på och utveckla pendlingsmöjligheternas kraft att 
skapa platser och att locka till sig investeringar, att anpassa antalet 
parkeringar till de lokala förutsättningarna och att ta vara på 
stadsutvecklingspotentialen även kring centralt placerade bussterminaler 
med regional räckvidd. Slutligen betonar de svårigheterna att åstadkomma 
funktionsblandning på en och samma plats och föreslår en alternativ 
strategi att sprida olika funktioner till näraliggande stationer längs samma 
linje (Dunphy & Porter 2006).
 När Bertolini och Spit (1998) beskriver nödvändiga förutsättningar för 
att förverkliga utvecklingspotentialen vid stationslokaliseringar i 
Nederländerna lyfter de fram tillgång till parkeringsplatser och en god 
tillgänglighet med bil som viktigast vid sidan om en förbättrad standard på 
kollektiva färdmedel. De betonar även behovet av en större grad av 
funktionsblandning, inklusive kontor, men även affärer, offentlig 
verksamhet, och bostäder. Blandningen av funktioner måste vara 
komplementär snarare än konkurrerande till det som finns i stadskärnan 
och andra perifera områden. Ett vanligt misstag är ett allt för stort fokus på 
kontorslokaler. De betonar att det funktionella programmet måste vara 
grundat på kostnadskalkyler och marknadsundersökningar vilket 
återspeglar det faktum att varje plats är unik och att inte alla 
stationsområden är utvecklingsområden. Implementeringsstrategin behöver 
innehålla ett svar på hur en blandning av lönsamma och icke lönsamma 
delar ska åstadkommas, och hur de senare ska finansieras. Substantiella 
offentliga investeringar är ofrånkomliga, då mark att exploatera måste 
tillgängliggöras vid rätt tidpunkt, och restriktioner måste införas på 
utveckling på konkurrerande platser. Det behövs vidare en bättre 
integration mellan byggnader, offentliga platser och transportinfrastruktur 
och attraktiviteten och tryggheten på de öppna platserna måste öka. En god, 
kort och naturlig koppling till staden, eller annat närliggande centrum, är 
önskvärd. De poängterar även att det inte är möjligt att lösa alla konflikter 
och att det därför är nödvändigt att göra tydliga val och prioriteringar 
(Bertolini & Spit 1998). 
 I en manual för planerare framtagen på EU-nivå lyftes följande 
faktorer fram som viktiga vid stadsförnyelseprojekt i anslutning till 
järnvägsstationer: stationsområdets image, de närmaste omgivningarna, 
trafiklösningar, service vid järnvägsstationen, guider och skyltar, 
attraktivitet och trygghet (European Commission 2002). 
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Tabell 3: Sammanställning av faktorer som identifierats vid en litteraturgenomgång 

Fysiska faktorer på lokal nivå med 
betydelse för transportmönster  

Snellen (2001) Densitet, blandad markanvändning och 
tillgång till kollektivtrafik 

Black m.fl. (2002) Funktionsblandad design, balans mellan 
arbetsplatser och bostäder, fotgängarvänlig 
utformning, förbättringar i den lokala 
vägstrukturen 

Stead m.fl. (2000) Grupperad och koncentrerad bebyggelse, 
blandad markanvändning, densitet, lokal 
utformning inklusive planutformning, 
rörelsestråk och områdestyp/stadstyp 

Den kompakta stadens delelement Ökad densitet, nya centrumbildningar, ökad 
funktionsblandning, omvandling av 
halvcentrala industriområden, förbättrad 
tillgänglighet till kollektivtrafik, fotgängarvänlig 
utformning

Faktorer som lyfts fram i strategier för 
stadsutveckling i anslutning till stationer 

Dunphy & Porter (2006) - TOD Kompakt bebyggelse (hög densitet), 
funktionsblandning, distinkt stadsform som är 
fotgängarvänlig, tillgänglighet till kollektivtrafik 

Dunphy & Porter (2006) – Framgångsfaktorer 
i TOD-projekt  

Utveckla platser med goda 
kollektivtrafikförbindelser, även busstationer, 
anpassa antalet parkeringsplatser till platsens 
förutsättningar, sprid funktioner till 
näraliggande stationer 

Hartoft-Nielsen (2003) - 
Stationsnärhetsprincipen 

Lokalisering av större arbetsplatser och 
besöksintensiva verksamheter inom 500 m 
(fågelavstånd) till stationer, lokalisering av 
bostäder inom 1000 m till stationer  

Bertolini & Spit (1998) – Framgångsfaktorer i 
stadsutvecklingsprojekt i anslutning till 
järnvägsstationer i Nederländerna  

Tillgång till parkeringsplatser och en god 
tillgänglighet med bil, förbättrad standard på 
kollektiva färdmedel, funktionsblandning som 
är komplementär till stadskärnan och andra 
perifera områden, god koppling till 
stadskärnan, bättre integration mellan 
byggnader, offentliga platser och 
transportinfrastruktur, attraktiva och trygga 
öppna platser  

European Commission (2002) - 
Framgångsfaktorer i stadsutvecklingsprojekt i 
anslutning till järnvägsstationer i Europa  

Stationsområdets image, de närmaste 
omgivningarna, trafiklösningar, service vid 
järnvägsstationen, guider och skyltar, 
attraktivitet och trygghet 
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4.4 Ett teoretiskt perspektiv på tillgänglighet 
För att möjliggöra en diskussion om de utvalda planindikatorernas 
teoretiska sundhet och mätbarhet ska jag här beskriva tre olika angreppssätt 
för att beskriva och mäta olika tillgänglighetsfaktorer på en lokal nivå. Ett 
relativt stort utrymme ägnas åt Space syntaxteori eftersom att det är ett 
teoretiskt utmanande och mindre känt angreppssätt. Detta avsnitt ger en 
teoretisk grund för att resonera kring hur det lokala vägnätets struktur och 
andra faktorer såsom densitet och funktionsblandning var och en för sig 
och tillsammans påverkar upplevd och faktiskt tillgänglighet.

Gravitationsmodeller – ett urbangeografiskt angreppssätt
Gravitationsmodeller utgår ifrån ”lagen om minsta ansträngning” (Losch 
1954 citerad i Stanilov 2003). Den enkla principen bakom denna lag är att 
lokaliseringsbeslut tas i syfte att minimera avståndens friktionseffekter och 
att en hög grad av tillgänglighet skapas av en stor mängd attraktionspunkter 
på nära avstånd. Tillämpat på en lokaliseringsanalys är målet att nyttja 
lägespotentialen på ett optimalt sätt genom att maximera det potentiella 
resandeunderlaget och nyttan av att åka dit (Straatmeier 2006). I den 
enklaste formen av kumulativa attraktionsmått görs ingen åtskillnad mellan 
attraktionspunkter nära eller längre bort ifrån den avsedda startpunkten. I 
gravitationsmodeller tillmäts större vikt åt attraktioner som ligger på 
kortare tids- eller reseavstånd än på längre avstånd.
 Denna typ av mått fokuserar på avstånd och storlek på möjliga 
målpunkter, men fångar inte in andra karaktärsdrag i den lokala miljön som 
har en betydelse för fotgängare och cyklister. Exempel på sådana faktorer 
är stadsrummets organisation, det lokala vägnätets beskaffenhet, och 
upplevelsemässiga kvaliteter, eller brist på sådana, i den urbana miljön 
(Handy & Clifton 2001). I attraktionsmodeller ges liten uppmärksamhet åt 
gatuvägnätets konfiguration som en bestämmande faktor för rörelser 
(Hillier & Vaughan 2007). Denna typ av mått har fungerat sämre för att 
förutse och beskriva rörelser i ett lokalt plan (Ståhle m.fl. 2006).  

Ett urbanmorfologiskt angreppssätt inriktat på objekt  
Fördjupade analyser av hur olika faktorer påverkar faktisk och upplevd 
tillgänglighet i det lokala vägnätet kan klassificeras som ett 
urbanmorfologiskt angreppssätt. Urbanmorfologiska angreppssätt inriktas 
mot studier av stadens fysiska och rumsliga strukturer och de urbana 
beståndsdelarna. Det här angreppssättet innebär ibland att man särskiljer 
mellan faktisk och upplevd tillgänglighet, att upplevelsen av tillgänglighet 
kan påverkas av andra faktorer än avstånd och höjdskillnader t.ex. Arbetet 
kan inriktas mot att använda olika GIS-verktyg för att analysera verkliga 
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och upplevda avstånd, genom att till exempel ta in parametrar för 
höjdskillnader. Det kan också handla om att komplettera med 
kartläggningar av fler faktorer som påverkar olika upplevelseaspekter 
såsom trygghet, attraktivitet och orienterbarhet.
 Möjlig kritik mot detta angreppssätt är att det innebär ett stort mått av 
inventeringsarbete på en låg detaljeringsnivå och därför är mindre 
användbart i ett tidigt planeringsskede. En annan invändning är att 
angreppssättet inte belyser gång- och cykelvägarnas strukturbildande 
egenskaper som hör samman med att gatunätet är den största och ofta mest 
seglivade strukturen i staden.

Space syntax – ett konfiguratoriskt angreppssätt 
En annan urbanmorfologisk forskningsinriktning är Space syntax. Hillier 
(1996) beskriver Space syntax som ett ”konfiguratoriskt” angreppssätt, med 
vilket avses att man utgår ifrån topologiska beskrivningar snarare än 
geometriska. Det innebär att beskrivningar av bebyggelsens uppbyggnad 
fokuserar på relationer och inbördes lägen mellan olika delar snarare än 
avstånd eller geometrisk form.   
 Enligt teorin om naturliga rörelsemönster (the theory of natural 
movement) (Hillier m.fl. 1993) är den rumsliga konfigurationen hos det 
urbana rutnätet (väg- och bebyggelsestrukturen) under normala 
omständigheter i sig självt en viktig bestämmande faktor för rörelseflöden 
och samexistens i rummet. Vägstrukturen generar rörelsemönster, vilket 
innebär att några platser i nätverket är naturligt rörelserika medan andra är 
naturligt rörelsefattiga. Hur vi utformar gatunätverk kan antingen öka eller 
förhindra människors möjligheter att röra sig och detta har mätbara effekter 
på sociala och ekonomiska förhållanden (Ståhle m.fl. 2006). Naturliga 
rörelser definieras som ”den proportion av rörelse som är bestämd av 
rummets konfiguration snarare än av närvaron av specifika 
attraktionspunkter eller magneter” (Hillier m.fl. 1993).  
 Space syntax kombinerar enkla matematiska verktyg med kognitiv 
kunskap, det vill säga hur människor begriper sin miljö. All mänsklig 
aktivitet har en nödvändig rumslig geometri: rörelse är i grunden linjär 
medan interagerande kräver en konvex plats där alla punkter är synliga för 
varandra. Från vilken plats som helst i rummet kan vi se ett olikformat, ofta 
spetsigt visuellt fält som vi kallar en isovist (Benedikt 1979 refererad i 
Ståhle m.fl. 2006). De morfologiska beskrivningar som utvecklats inom 
Space syntax, ”axiallinjen”, ”det konvexa utrymmet” och ”isovisten” är 
därför rationella utifrån mänskliga erfarenheter: synlighet i förhållande till 
rörelse, synlighet i förhållande till samexistens och synlighet i sig självt 
(Ståhle m.fl. 2006).  



46

Funktionalitet och begriplighet är de viktigaste egenskaperna hos en 
struktur. Funktionalitet definieras som komplexets förmåga att rymma 
funktioner i allmänhet snarare än någon specifik funktion (Hillier 1996). 
Det man diskuterar är vad man kallar två grundfunktioner, nämligen 
vistelse och förflyttning. Begriplighet definieras som lätthet att dra korrekta 
slutsatser om egenskaper i det överordnade systemet utifrån iakttagelser 
gjorda ifrån enskilda delar i komplexet. Den visuella integrationen 
(synlighet) kan också användas som ett mått på begriplighet. 
 Inom Space syntax forskningen hävdas en deskriptiv, ickenormativ 
inriktning, vilket innebär att det är en teori om hur urban form fungerar och 
inte hur urban form borde se ut. I boken Space is the machine (1996) 
beskriver dock Bill Hillier teorierna på ett sådant sätt att de kan omsättas 
till tumregler som kan användas i normativt syfte för en funktionell och 
begriplig stadsbyggnad.   
 Graden av rörelsefrihet i ett komplex bestämmer med vilken lätthet 
och naturlighet man tar sig från alla delar i ett system till alla andra delar i 
ett system (Hillier 1996). Hilliers formel för att åstadkomma rörelsefrihet 
och flexibilitet är att eftersträva integrerade strukturer. I integrerade former 
ligger renodlade platser för sysselsättning sida vid sida med platser för 
rörelse. I ett sådant system uppstår överlappande rörelsemönster vilka 
möjliggör en samtidig närvaro mellan människor som inte förs samman av 
aktiviteter i de lokala delarna av systemet. Integrerade strukturer skapas 
med en kombination av centralt placerade stora öppna ytor, förlängda linjer 
(korridorer och långa vägar) från större öppna ytor, sammanhängande 
öppna ytor och långsmala öppna ytor. Segregation i ett komplex skapas 
nästan uteslutande av att platser sätts i sekvenser. 
 Långa linjer (d.v.s. raka gator) är viktiga för att åstadkomma 
integration mellan en stads inre kärna och dess yttre delar. Integrationen i 
en struktur ökar om det lokala gatunätet även omfattar längre gator som 
sträcker sig över större områden och på så vis ingår i det större 
gatusystemet, snarare än om det lokala gatunätet uteslutande består av 
kortare gator. En formel för att skapa funktionella och begripliga strukturer 
är därför att göra den längsta siktlinjen så lång och rak som möjligt och 
minimera krökningar och avvikelser i formen på andra gator och siktlinjer.   
 Resultat från Space syntax forskning ifrågasätter föreställningen om 
att människor, i den utsträckning de gör en rumslig och inte tidsbaserad 
bedömning av färdväg, kommer att välja den kortaste sträckan. Det finns 
fler bevis för att upplevelser av avstånd i hög grad är sammanjämkade med 
geometriska och topologiska faktorer, och även utifrån vilken riktning som 
uppskattningen görs. En studie av fyra stadsområden i London visade i 
entydiga resultat att analyser av minsta vinkel i riktningsförändringar gav 
den bästa förutsägelsen för rörelser, tätt följt av analys av minst antal 
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riktningsändringar och med analysen av den kortaste vägen i meter på 
tredje plats (Hillier & Vaughan 2007).

Kvalitativa aspekter på lokal tillgänglighet i det stationsnära området  
Reneland (1998) lyfter fram skillnader mellan faktisk och upplevd 
tillgänglighet. Andra relevanta distinktioner är skillnader mellan 
rörelsefrihet och naturliga eller styrda rörelsemönster, nödvändiga och 
valfria aktiviteter och stationen som en funktionell eller konfiguratorisk 
målpunkt.
 Hillier (1996) och Lynch (1960) ser rörelsefrihet som en god kvalitet. 
Hilliers formel för att åstadkomma rörelsefrihet och flexibilitet är att 
eftersträva integrerade strukturer. Lynch (1960) ser en spridd användning 
av många olika stråk som ett bevis på att det finns en god struktur vilken 
tillåter rörelsefrihet. Ett vanligt problem i stationsnära områden är, som 
tidigare påtalats, att spårområdet och större vägar utgör barriärer som 
hindrar rörelsefriheten för fotgängare och cyklister. Det är inte möjligt att 
skapa en struktur som tillåter rörelsefrihet. Istället blir uppgiften att 
kanalisera styrda rörelsemönster på ett sådant sätt att förbindelserna 
upplevs som naturliga och effektiva.
 Enligt Hilliers teori om naturliga rörelser uppstår de största 
rörelseflödena längs de mest välintegrerade stråken och på de mest väl 
integrerade platserna. I dessa lägen finns också de största förutsättningarna 
för kommersiell verksamhet. Betydelsen av järnvägsstationens läge i 
förhållande till det lokala vägsystemet har studerats i Space syntax-
forskning. I en studie analyserades den rumsliga funktionen hos elva 
terminalområden i anslutning till järnvägens huvudlinjer i centrala London 
med hjälp av Space syntax metoder. En av slutsatserna från studien var att 
en viktig framgångsfaktor när en transportnod ska förvandlas till en urban 
plats är att beakta den rumsliga konfigurationen. Platser i och utanför 
järnvägsterminalen behöver bli integrerade delar av det lokala systemet av 
fotgängarrörelser. En upptäckt i studien var att en ”konfigurativ attraktions-
punkt” som Liverpool Street station har en funktionsblandad miljö där 
olika typer av stationsanvändare och aktiviteter sammanfaller och att 
miljön inte är öde under större delen av dagen (Paksukcharern 2003). 
 Gehl (1987) skiljer mellan nödvändiga aktiviteter, frivilliga aktiviteter 
och sociala aktiviteter. Nödvändiga eller påtvingade aktiviteter så som att 
gå till skolan eller till arbetet, att göra inköp, stå och vänta på bussen eller 
att gå ärenden är vardagsaktiviteter som inte påverkas av de fysiska 
förhållandena. Frivilliga aktiviteter så som att gå på promenader eller sitta i 
solen förekommer endast när de yttre villkoren är goda och vädret och 
platser inbjuder till dem. Förutsättningarna för de frivilliga aktiviteterna 
påverkas i hög grad av den fysiska planeringen av de offentliga miljöerna. I 
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torftiga eller dåligt planlagda miljöer förekommer endast nödvändiga 
aktiviteter. Sociala aktiviteter såsom barns lek med andra barn, samtal och 
att betrakta andra, förutsätter en samtidig närvaro i det offentliga rummet.  
För att skapa förutsättningar för människor att mötas föreslår Gehl bl.a. 
strategin att koncentrera aktiviteter och verksamheter till händelserika, 
direkta och lättorienterade stråk där människor rör sig. Han föreslår vidare 
att enskilda byggnader och funktioner placeras så att fotgängarsystemet blir 
så kompakt som möjligt, så att avstånden för fotgängartrafik och för 
sinnesupplevelser blir så kort som möjligt (Gehl 1987).    
 Det är möjligt att argumentera för att promenaden till och från 
stationen är en vardaglig och nödvändig aktivitet som sker oavsett miljöns 
kvalitet och att upplevelsekvaliteterna i miljön därför inte har någon 
betydelse för valet att åka kollektivt. Vill man beskriva förutsättningarna 
för att stationen och dess närområde ska bli en integrerad del i en attraktiv 
stadsmiljö, där människor vistas för att de vill och för att de passerar 
stationen i andra sammanhang än när de ska resa, behöver man beakta 
fotgängarnas rörelsefrihet och stationens läge i förhållande till de större 
stråken.

Kvalitativa aspekter av funktionsblandning
Funktionsblandning eller dess synonymer funktionsintegrering och 
diversitet lyfts fram som ett mål för planeringen i många sammanhang och 
är närmast att betrakta som ett ledande normativt begrepp. Med 
funktionsblandning avses oftast en blandning av bostäder, arbetsplatser, 
handel och service. Med mänsklig diversitet avses socioekonomisk 
blandning (Talen 2005) som kan uppnås genom en blandning av 
upplåtelseformer med hyresrätter och bostadsrätter i samma område. 
Funktionsblandning lyfts fram som en önskvärd kvalitet i sig därför att det 
bidrar till en intressantare stadsmiljö. Argument för funktionsblandning i 
det stationsnära området är att det möjliggör en effektivare användning av 
transportnoden och att det bidrar till bättre förutsättningar för kommersiell 
verksamhet i området. Bertolini & Spit (1998) framhåller en hög grad av 
integration av olika typer av platser och funktioner som en framgångsfaktor 
vid planering av stationsnära områden. 
 Vanliga strategier för att skapa större funktionsblandning på 
stadsdelsnivå är antingen att komplettera i enskilda områden eller att skapa 
bättre kopplingar mellan (funktionsseparerade) stadsdelar. Tredimensionell 
fastighetsbildning har bidragit till att underlätta funktionsintegrering. Det 
råder osäkerhet kring kritiska tröskelnivåer för en fungerande 
funktionsblandning. Hur många bostäder behöver man t. ex tillskapa i ett 
område helt dominerad av verksamheter för att boende i området ska 
uppleva trygghet och trevnad. Dunphy & Porter (2006) beskriver att 
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funktionsintegrerade projekt är svåra att finansiera och komplexa att bygga. 
De föreslår därför en alternativ strategi att sprida olika funktioner i en 
korridor där olika funktioner koncentreras till olika näraliggande stationer 
och länkas samman genom pendlingssystemet. 
 Kritik mot abstrakta och endimensionella mått i stadsplanering 
framförs av Jacobs (1961) och Gehl (1987). De argumenterar för att det 
inte räcker med att beskriva de kvantifierbara egenskaperna för att få en 
relevant beskrivning av den tänkta funktionen. Den samlade funktionen 
uppstår som ett samspel av olika faktorer, vilka har såväl en kvantifierbar 
som en kvalitativ formdimension. Det måste även vara meningsfulla 
kombinationer.29 Gehl och Jacobs ifrågasätter abstrakta mått på funktions-
blandning som inte tar hänsyn till hur det lokala vägnätet och andra 
urbanmorfologiska karaktärsdrag påverkar förutsättningarna för skilda 
kategorier av människor att mötas. Enligt Gehl är ett mått på blandning av 
byggnader i plan inte ett effektivt mått på blandning av människor. Ett mått 
på verklig blandning måste utgå från gatustrukturen och i synnerhet den del 
av gatustrukturen där fotgängare rör sig. Gångsystemets struktur och 
byggnadernas placering och orientering i förhållande till gånglinjer och 
uppehållsytor är avgörande faktorer för att åstadkomma koncentration och 
en intressant vistelsemiljö för fotgängare.  
 Jacobs poängterar att funktionsblandning måste vara meningsfull och 
effektiv. Människor som använder gator på olika tider under dagen måste 
använda samma gator. Effektivitet förutsätter samtidigt att det bland de 
människor som använder samma gator vid olika tidpunkter finns några som 
också efterfrågar samma service. Ett tredje villkor är att den mix av 
människor som vistas på gatorna på en tidpunkt av dagen måste stå i 
rimliga proportioner till de människor som vistas där på andra tider på 
dygnet.

4.5 Empiriska belägg för olika platsfaktorers betydelse
I detta avsnitt redogörs för resultat från studier som undersökt samband 
mellan några av de platsfaktorer och tillika strategielement som lyftes fram 
i tidigare avsnitt och tillgänglighet på en lokal nivå och val av transport-
medel.

Avstånd till stationer - tillgänglighet till kollektivtrafik 
Betydelsen av närhet till stationen från bostäder finns belagt i flera studier.  
I en tysk jämförande studie av samhällen i utkanten av storstadsområden 
upptäcktes att boende inom 1000 meter till en station i det spårbundna 

                                                
29 Det kan kanske invändas att Jan Gehl undersökte miljöer i ett bredare perspektiv än 
tillgänglighet och att han utgår från bostadsområden i sina resonemang. Jane Jacobs tar den 
mångfunktionella staden som sin utgångspunkt.  
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systemet använde kollektiva färdmedel regelbundet, d.v.s. fler än 3 ggr i 
veckan, jämfört med 15 % av de boende längre än 1000 meter från 
stationen (Müller & Endemann 2000). I en svensk studie (Fröidh 2003) var 
i exemplet Strängnäs andelen resande bland boende inom 1000 meter 29 % 
och 9 % bland boende längre bort än 1000 meter. Efter förbättringar i 
tågsystemet ökade resandet till 45 % respektive 20%. I båda dessa studier 
har man utgått ifrån 1000 meter som ett på förhand givet gränsvärde och 
undersökt förhållanden innanför och utanför, vilket är ett relativt vanligt 
angreppssätt.
 Cervero (1994 refererad i Stead m.fl. 2000) visar hur andelen tågresor 
minskar med ett ökat avstånd från järnvägsstationen. Boende på ett 
ungefärligt avstånd på 900 meter från närmaste järnvägsstation i 
Kalifornien gör sannolikt hälften så många tågresor jämfört med boende 
inom ett ungefärligt avstånd på 150 meter från en järnvägsstation. Ett 
liknade mönster sågs även i Washington, Toronto och Edmonton.  
 Närhet till en järnvägsstation och turtäthet hos lokala bussar är två 
faktorer med stark koppling till bilägande. Tillgänglighet och turtäthet kan 
påverka hushållens beslut om behov av bil Stead (1999 refererad i Stead 
m.fl. 2000). Fröidhs studie (2003) av effekter av ett förbättrat trafikutbud 
på Svealandsbanan visade på att andelen bilar per hushåll inom 
gångavstånd till stationen hade legat konstant, vilket tolkades som att 
hushållen hade avstått från en andra bil.
 En studie av effekterna av ett förbättrat trafikutbud med kraftigt 
förkortade restider till Stockholm på Svealandsbanan visade på att de 
största effekterna uppnås bland boende nära stationer (Fröidh 2003). Några 
slutsatser från studien var att det förbättrade utbudet och den ökade 
tillgängligheten med kollektivtrafik som en följd av tågtrafiken på 
Svealandsbanan har gett upphov till skillnader i resegenereringen, i 
bilinnehavet, i färdmedelsföredelningen och till viss del även i målpunkts-
valet. Effekterna är tydligast bland boende på gångavstånd från stationerna 
i Eskilstuna och Strängnäs. De har till exempel ändrat 
färdmedelsfördelningen vid resor i korridoren längs E20/Svealandsbanan 
från 20-25 % kollektivt 1997 till 45-50% kollektivt 2000. Längre från 
stationerna är andelarna kollektivt resande betydligt mindre.  
 Hartoft-Nielsens (2003) uppföljande studier av stationsnärhets-
effektens effekter på resande till och från arbetet visar att avstånd mellan 
arbetsplatser och stationer har en stor betydelse. För varje kontors-
arbetsplats som placeras i ett stationsnära läge sparas ca 10 km daglig 
bilkörning. Hur stor andel av de anställda som nyttjar kollektiva transporter 
varierar med verksamhetstypen. Men typiskt är att det är dubbelt så många 
som nyttjar kollektivtransporter till en stationsnära arbetsplats som till en 
icke stationsnära arbetsplats med samma avstånd till centrum.  
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 Stationsnärhetseffekter har uppmätts vid stationer med god 
tillgänglighet i det regionala tågsystemet men inte vid bussterminaler eller 
stationer på sidospår och lokalspår.
 Undersökningar visar att effekten minskar med ökade avstånd till 
stationen. Det är mycket få stationer utanför centrala Köpenhamn, där det 
finns en stationsnärhetseffekt på större avstånd än 600-700 meter i verkliga 
gångavstånd från stationen. Endast i den centrala stadskärnan där det finns 
en mängd gatuupplevelser verkar längre gångavstånd upp till 700 - 800 
meter vara acceptabla. Busshållplatser för bussar med direktförbindelse till 
stationen tycks inte öka det omland, där det kan konstateras en 
stationsnärhetseffekt.

Figur 2: Andel anställda som nyttjar kollektiva transporter till och från arbetsplatser. 
Källa: Miljøministeriet (2007) Fingerplan 2007 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets 
planlægning, baserat på Hartoft-Nielsen (2001b)

 Att stationsnärhetseffekten är begränsad till en radie inom 500 – 600 
meter kan ha sin förklaring i att även tillgängligheten med bil är god till 
dessa platser och att effekterna uppnås av att folk som har möjlighet att 
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nyttja bilen väljer kollektiva färdmedel därför att det upplevs som det mest 
attraktiva färdmedlet.30

 De största effekterna i form av ett minskat transportarbete uppnås om 
en arbetsplats lokaliseras till innerstan där tillgängligheten med bil är 
begränsad p.g.a. parkeringsrestriktioner och där cykeln spelar en betydande 
roll och tillgängligheten med kollektiva transporter är god. Lokalisering av 
arbetsplatser vid stationer utanför de täta stadsdelarna är dock ett medel att 
avlasta de centrala delarna.
 Effekterna av stationsnära boendelokalisering är mindre och mer 
osäkra än effekterna av stationsnära arbetsplatslokalisering. För varje 
boende sparas 5 km daglig bilkörning om bostäder på ett givet avstånd från 
centrum placeras stationsnära framför icke- stationsnära. En del av denna 
effekt kan tänkas bero på centrumfunktioner vid stationerna. Generellt 
uppnår man ett bättre resultat (i form av minskat transportarbete) om 
bostäder lokaliseras nära centrum (Hartoft-Nielsens 2003). 

Densitet på lokal nivå 
Stead m.fl. (2000) beskriver fyra skäl till varför befolkningsdensitet kan 
länkas till resmönster. För det första ger högre befolkningsdensitet större 
möjligheter för att utveckla personliga kontakter och aktiviteter som inte 
kräver biltransporter. För det andra ger högre befolkningstäthet bättre 
förutsättningar för lokal service i området vilket bidrar till lägre behov av 
längre resor. För det tredje tenderar högre befolkningsdensitet att minska 
medelavstånd mellan hem, service, arbetsplatser och andra möjligheter. 
Och för det fjärde kan högre befolkningsdensitet vara fördelaktig för 
kollektivtrafiksystemets driftsekonomi och mindre fördelaktigt för 
bilägande, vilket påverkar val av transportmedel.  
 Studier av Newman och Kenworthy (1988) i 33 stora städer visar på 
ett starkt samband mellan en hög andel av pendlingsresor som görs av en 
ensam i bilen och densitet i bostadsområden. Sambanden kan beskrivas 
som en graf med en negativ exponentiell funktion där varje fördubbling av 
densitet är förknippad med 25-30 % minskad bilpendling.  

Funktionsblandning
Med funktionsblandning avses oftast fördelning mellan arbetsplatser, 
bostäder och andra verksamheter. För en ökad funktionsblandning brukar 
anföras argument att funktionsblandad markanvändning kan påverka den 
fysiska separationen av aktiviteter och därmed påverka resbehov. Det anses 
även bidra till en ökad aktivitetsnivå och skapa ett bättre underlag i för 
kommersiella verksamheter, inklusive restauranger.  

                                                
30 Muntlig källa: Peter Hartoft - Nielsen (2007). 
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 Studier visar på en svag koppling mellan andelen arbetsplatser och 
total reslängd (Ewing m.fl. 1996, Bannister m. fl. 1997, Giuliano & Small 
1993 refererat i Stead m.fl. 2000). En möjlig förklaring till detta är att det 
sker en stor in- och utpendling till knutpunkten. Det är inte samma personer 
som bor på platsen som arbetar där. Cervero (1989 refererad i Stead 
m.fl.2000) påtalar att frågan om blandning av bostäder och arbetsplatser 
har såväl en kvantitativ som en kvalitativ dimension då balans kräver en 
koordination av arbetstagares inkomster och de lokala bostadspriserna, inte 
enbart en numerisk jämförelse.  

Det lokala vägnätets struktur och utformning
Timmermans (2004) undersökte samband mellan olika morfologiska typer 
av vägnät på stadsnivå och grannskapsnivå och val av transportmedel för 
fyra vanliga ärendetyper: arbete, inköp av livsmedel, andra inköpsresor och 
fritid. I studien kontrollerades även för en stor mängd socioekonomiska 
variabler, markanvändningsvariabler och tillgänglighet till service. På 
grannskapsnivå studerades de morfologiska typerna ring, loop, radial, axial, 
rutnät och tangential och kombinationer mellan dessa. Timmermans drar 
slutsatsen att det inte finns några entydiga samband mellan morfologiska 
typer och val av transpormedel och reslängder. 
 I en studie av två olika bostadsområden som var i olika grad 
anpassade för bilen som transportmedel (Vernez Moudon 1998) gjordes 
detaljerade studier av områdenas morfologiska karaktärsdrag i syfte att 
undersöka deras kapacitet att stödja kollektivtrafik, icke-motoriserade 
transporter, och i synnerhet fotgängares rörelser. Några slutsatser från 
studien var att det är möjligt att kvantitativt mäta fotgängarinnehåll i 
miljöer, exempelvis genom skillnaderna i formella och informella 
gångvägsnätverk, deras konnektivitet och vilka miljöer som är inom 
räckhåll från normal gåendetrafik. En särskilt stark indikator på goda eller 
sämre fotgängarmiljöer är skillnader mellan fågelavstånd och verkligt 
gångavstånd, vilket i själva verket mäter den relative effektiviteten i 
gångvägnätet. En ineffektivitet på mer än 30 % verkade indikera sämre 
fotgängarmiljö. 

Parkeringsplatser
Restriktioner på parkeringsplatser i goda kollektivtrafiklägen anses i 
allmänhet som en effektiv kompletterande åtgärd för att undertrycka 
bilägande och andelen biltransporter. Hartoft-Nielsen (2003) beskriver 
parkeringsrestriktioner som ett medel att förstärka de trafikmässiga 
effekterna av stationsnära lokalisering. I den holländska ABC-policyn 
anpassas normer för högsta antalet parkeringsplatser per anställd till 
arbetsplatsens läge i förhållande till kollektivtrafiksystemet. Bertolini & 
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Spit (1998) framhåller samtidigt att en god tillgänglighet med bil, inklusive 
tillräckligt många parkeringsplatser, är en viktig förutsättning för att kunna 
förverkliga den fulla potentialen vid stationslokaliseringar i Nederländerna. 
 Lindström Olsson (2003) kommer fram till att följande faktorer har 
stor betydelse för att göra infartsparkering attraktivt: ett kort avstånd 
mellan infartsparkering och plattformar, ett okomplicerat betalningssystem, 
god tillgång till parkeringsplatser, gratis parkering och effektiv skyltning. 
Hon konstaterar vidare att människor är beredda att betala för övervakning 
och trygghet. 
 Det krävs en kombination av åtgärder för att locka bilister till 
kollektivtrafiksystemet, restriktioner på bilar så som vägtullar, bilfria zoner, 
parkeringsavgifter, förbättrade förutsättningar för fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafik, kommunikation i form av kampanjer och information och 
även lockbeten (Lindström Olsson 2003). 
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5 FÖRESLAGET INDIKATORBATTERI  

I detta kapitel presenteras ett indikatorbatteri med planindikatorer baserat 
på vissa resonemang i kapitel 4. Sammantaget utgör indikatorbatteriet en 
meny med användbara planindikatorer för att beskriva tillgänglighet i det 
stationsnära området. Sist i kapitlet redovisas en tabell med en 
sammanfattande utvärdering av planindikatorerna enligt urvalskriterierna 
teoretisk och empirisk validitet, mätbarhet, relevans för resande och 
relevans för stadsutveckling.  

Tre relevanta tillgänglighetsdimensioner
Baserat på resonemang som förts i kapitel 4 går det att identifiera tre olika 
tillgänglighetsdimensioner som tillsammans beskriver förutsättningarna för 
ett stort resandeunderlag och för att utveckla stationen och dess närområde 
till en attraktiv del i det urbana sammanhanget. Dessa tre tillgänglighets-
aspekter är:  

tillgänglighet till stationen som en målpunkt för resande

generell tillgänglighet och rörelsefrihet för fotgängare i det 
stationsnära området  

stationens läge i förhållande till större rörelsestråk

Tillgänglighet till stationen som en målpunkt för resande
”Resandeunderlag och urban densitet”, ”Tillgänglighet till målpunkter”  
och ”Funktionsstruktur i närområdet” är olika mått på aktivitets-
koncentrationer i förhållande till stationen. De är väl inarbetade indikatorer 
i fysisk planering som bland annat används som mått i lokaliserings-
analyser. Indikatorerna går att härleda till gravitationsmodeller. Enkelt 
uttryckt mäts koncentrationen av aktiviteter inom givna gränsvärden. Målet 
är att maximera det potentiella resandeunderlaget (dag- och nattbefolkning 
och besökare till verksamheter) och även att maximera nyttan av att åka hit 
(service och handel). Ett annat mål är att reducera faktiska och upplevda 
avstånd i gång- och cykelvägnätet.

Generell tillgänglighet och rörelsefrihet för fotgängare i det stationsnära 
området
Med denna tillgänglighetsaspekt lyfts frågan om det stationsnära området 
fungerar som en attraktiv och urban plats med en stor tillgänglighet och 
rörelsefrihet för fotgängare i första hand till andra målpunkter än stationen 
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specifikt. Rörelsefrihet som en normativ god kvalitet lyfts fram. 
Planindikatorer kan härledas till New Urbanism och rörelsens fokus på 
fotgängarvänliga miljöer men även indirekt till Hilliers teori om naturliga 
rörelser (Hillier m.fl. 1993). I detta arbete föreslås de relativt sett 
reduktionistiska planindikatorerna ”Gångvägnätets relativa effektivitet” 
samt ”Det formella gångvägnätets relativa effektivitet jämfört med det 
informella” men andra mer sammansatta planindikatorer är också möjliga.     

Stationens läge i förhållande till större rörelsestråk
Stationens integration i staden är en urbanmorfologisk och konfiguratorisk 
fråga som hör samman med hur de stora strukturerna i staden är 
organiserade men påverkas också av stationens och spårområdets 
barriäreffekter i ett lokalt sammanhang.
 Den rumsliga strukturen och stationens läge i förhållande till viktiga 
stråk ger viktiga förutsättningar för framtida attraktivitet, trygghet och 
tillgång till service. Huruvida stationen fungerar som en ”konfiguratorisk 
attraktionspunkt” eller en ”konfiguratorisk barriär” kommer att få 
konsekvenser för den framtida servicenivån i stationsområdet. Dessa 
egenskaper påverkar också upplevelser av trygghet och attraktivitet som 
relaterar till människors rörelser och aktiviteter. Föreslagna planindikatorer 
kan härledas till Space syntaxteori genom begreppsapparat och analys-
metoder.

5.1 Resandeunderlag och urban densitet 
Föreslagna indikatorer

Antal boende inom 1000 meter till stationen   

Antal arbetsplatser inom 600 meter till stationen

Teoretisk och empirisk validitet 
Det framtida resandeunderlaget, d.v.s. antal boende i dagsläget och i 
framtiden i stationens influensområde, är ett viktigt bedömningskriterium i 
lokaliseringsutredningar. En markplanering med en hög koncentration av 
bostäder, arbetsplatser och besöksintensiva målpunkter inom gångavstånd 
från stationen ger ett stort resandeunderlag för kollektivtrafiken. Därutöver 
skapas förutsättningar för ett större serviceutbud i form av restauranger och 
affärer som i sin tur genererar rörelser av människor vilket skapar trygghet 
och attraktiv miljö. Nackdelar med en allt för långt driven förtätning är att 
det kan resultera i torftiga miljöer och en brist på offentliga rum och gröna 
stråk.
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 Att bygga för täthet ses ofta som ett medel för att skapa ett levande 
stadsliv. Det har visat sig att abstrakta mått på täthet säger ganska lite om 
de kvaliteter som uppstår i ett område då det också beror på andra 
kvalitativa faktorer (Jacobs 1961). Densitet har dock en otvetydig koppling 
till resandeunderlag.
 En generell slutsats från forskningslitteratur är att det är lättare att 
påverka resor till och från arbetet än resor med utgångspunkt från hemmet 
(Hartoft-Nielsen 2003, Grue & Hoelsaeter 2000 citerade i Lindström 
Olsson 2003). Studier visar på att det är andra saker, än just bostadens 
närhet till kollektivtrafik, som styr färdmedelsval med utgångspunkt från 
hemmet. Det kan finnas andra skäl att lokalisera bostäder till det 
stationsnära området. En inblandning av bostäder i anslutning till stationen 
bidrar till liv och aktivitet på en större del av dygnet. Ligger bostäderna 
alldeles nära stationen kan det bidra till att öka känslan av trygghet vid 
själva stationen. Ett annat skäl är att en blandning av bostäder och 
arbetsplatser i det stationsnära området bidrar till en spridning av resor i tid 
och ett effektivare nyttjande av trafiksystemet.  
 I strategidokument och empiriska studier används ofta 1000 meter 
som ett generellt gränsvärde för acceptabla gångavstånd. Uppföljningar av 
stationsnärhetsprincipens trafikmässiga effekter tyder på att 600 – 700 
meter är en viktig brytpunkt för arbetspendling till arbetsplatser där det 
också finns en mycket god tillgänglighet med bil (Hartoft-Nielsen 2002a 
och 2002b).
 En generell tumregel skulle kunna vara att det är dubbelt så många 
som nyttjar kollektivtransporter till en stationsnära arbetsplats eller en 
bostad inom 600 respektive 1000 meter till en station. De absoluta nivåerna 
varierar dock mellan olika platser då val av färdmedel även påverkas av 
socioekonomiska faktorer, tillgång till parkeringsplatser, de kollektiva 
färdmedlens relativa effektivitet, typ av arbetsplats mm.

Mätbarhet  
Även om begreppet täthet under lång tid har spelat en central roll i 
stadsbyggandets teori och praktik råder det osäkerhet om beräknings-
metoder och metoder för täthetsjämförelser (Rådberg & Friberg 1996).
 Täthet kan utryckas i termer av befolkningstäthet eller bebyggelse-
täthet (exploateringstal). Befolkningstäthet är en produkt av bebyggelse-
täthet och boendetäthet. Dag- och nattbefolkning (antal boende respektive 
arbetsplatser) används som ett mått på befolkningstäthet och BTA kan 
användas som ett mått på bebyggelsetäthet. I översiktlig planering och 
kulturgeografisk litteratur är befolkningstäthet det vanligaste. I detalj-
planering och på projektnivå används bebyggelsetäthet (exploateringstal) 
för att beskriva tätheten i tillkommande bebyggelse. En bättre tillgång på 
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statistik och koppling till målet om ett stort resandeunderlag är skäl att 
använda sig av befolkningstäthet som mått. Statistik om dag- och 
nattbefolkning och befintligt fastighetsbestånd går att beställa från SCB.
 Tillkommande befolkning i planerade områden kan beräknas utifrån 
nyckeltal om uppskattad befolkningstäthet i planerad bebyggelse. Det finns 
inte några vedertagna nyckeltal för framtid befolkningstäthet utan 
överväganden måste göras i varje fall utifrån vilken typ av verksamhet och 
vilken befolkningssammansättning som planeras. Förekommande vanliga 
nyckeltal är 100 m2 lägenhetsyta per 2 boende och 30 – 50 m2 per 
arbetsplats. I Handboken Bygg: Fysisk planering (1981) finns typexempel 
på olika täthetstal (BTA) i olika stadstyper.
 Tillgänglighet, densitet, integration och intensitet är relativa begrepp. 
Förutsatt att begreppen konkretiserats, definierats och avgränsats i det 
aktuella fallet är det relativt okomplicerat att bedöma vilken av flera 
planförslag som innebär den högsta graden av tillgänglighet, densitet, 
integration, funktionsblandning respektive intensitet. En absolut jämförelse 
förutsätter gränsvärden för god måluppfyllelse, vilket alltid innehåller ett 
element av godtycke. Alternativa tillvägagångssätt (för att minska graden 
av godtycke) är att utgå ifrån referensvärden på en genomsnittlig 
Europanivå,31 riktlinjer och målnivåer på nationell, regional eller lokal nivå 
eller teoretiskt baserade gränsvärden. 

5.2 Tillgänglighet till målpunkter  
Föreslagna indikatorer

Antal målpunkter inom olika avståndsintervall från stationen (viktiga 
tröskelvärden vid 600 respektive 1000 meter)

Medelavstånd till viktiga målpunkter  

Teoretisk och empirisk validitet 
Med målpunkter avses här i första hand besöks- och arbetsplatsintensiva 
målpunkter och arbetsplatser. En viktig utgångspunkt för den här gruppen 
av indikatorer är stationsnärhetsprincipen från Köpenhamn som innebär att 
besöks- och arbetsplatsintensiva arbetsplatser och målpunkter i första hand 
ska lokaliseras i goda kollektivlägen, d.v.s. inom 600 meters gångavstånd 
till knutpunkter av regional betydelse (Hartoft-Nielsen 2003). 

Mätbarhet 
Målpunkter kan identifieras i lokala företagsregister och genom 
lokalkunskap. SCBs klassificeringar ger inte någon bra ledning till vilka 
företag som är besöksintensiva.   
                                                
31 Detta angreppssätt användes i ett arbete med att ta fram miljöindikatorer för bedömning av 
planer bl.a. avseende täthet och funktionsintegration (Dobbelsteen & Wilde 2004b) 
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5.3 Koppling till stadskärnan/centrum 
Föreslagna indikatorer

Faktiskt avstånd från stationen till stadskärnan/centrum 

Upplevt avstånd från stationen till stadskärnan/centrum (antal 
axialavstånd)

Teoretisk och empirisk validitet 
I stadskärnan finns ofta den största koncentrationen av målpunkter, 
arbetsplatser och bostäder. En god koppling mellan stationen och 
stadskärnan/centrum ger förutsättningar för att stationen ska fungera som 
en port mot staden. Ett centralt stationsläge stimulerar även till att befästa 
stadskärnans roll relativt externa handels- och tillväxtcentrum. När externa 
stationslokaliseringar utreds kan en mer relevant frågeställning vara 
förutsättningarna för att etablera handel och service i anslutning till det nya 
stationsläget.

Mätbarhet  
Upplevelsen av avstånd påverkas av många olika faktorer: om det finns 
gena och orienterbara stråk, förekomst av landmärken och skyltar, visuella 
och fysiska barriärer, förekomst eller brist på upplevelsekvaliteter mm. Det 
finns även flera möjliga angreppssätt att beskriva och mäta upplevt avstånd. 
(Se avsnitt 2.2 och 4.4) Här föreslås ett reduktionistiskt angreppssätt där 
axialavstånd används som enda mått på upplevt avstånd. Andra mer 
sammansatta mått är också tänkbara. Vad som är den mest lämpliga 
indikatorn beror på det aktuella områdets karaktär och topografi, aktuellt 
planeringsskede och planernas detaljeringsnivå, tillgängliga GIS-underlag, 
förutsättningar för att göra kompletterande inventeringar mm.

Användbara GIS-applikationer beskrivs under punkt 5.5.  
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5.4 Funktionsstruktur i närområdet 
Föreslagna indikatorer

Fördelningen mellan arbetsplatser, bostäder och service i det 
stationsnära området 

Förekomst av eller förutsättningar för att skapa händelserika, direkta 
och lättorienterade stråk  

Teoretisk och empirisk validitet 
Funktionsblandning lyfts fram som en önskvärd kvalitet i sig därför att det 
bidrar till en intressantare stadsmiljö. Argument för funktionsblandning i 
det stationsnära området är att det möjliggör en effektivare användning av 
transportnoden och att det bidrar till bättre förutsättningar för kommersiell 
verksamhet i området. Bertolini & Spit (1998) framhåller en hög grad av 
integration av olika typer av platser och funktioner som en framgångsfaktor 
vid planering stationsnära områden. 
 I studerad litteratur framhålls stråkens betydelse för att åstadkomma 
en meningsfull funktionsblandning som innebär att människor och inte 
endast byggnader möts. I litteraturen finns även uppslag till hur förekomst 
av stråk kan skapas och utvärderas. Gehl (1987) föreslår strategin att 
koncentrera aktiviteter och verksamheter till händelserika, direkta och 
lättorienterade stråk där människor rör sig. Enligt Space syntaxteori 
genereras en hög grad av aktivitet på de mest integrerade platser och längs 
de mest integrerade gatorna (Hillier 1996).

Mätbarhet 
Funktionsblandning kan mätas på nivån för den enskilda byggnaden eller 
på fastighetsnivå, kvartersnivå eller områdesnivå. Val av geografisk skala 
är betydelsefull därför att variationen mellan olika administrativa områden 
tenderar att minska på en större rumslig skala medan variation inom olika 
områden tenderar att öka med större områden. Val av skala och hur 
områden avgränsas kan bestämma den demografiska blandningen och 
därmed ett områdes homogenitet (Wong 2006). 
 Det är inte enkelt att argumentera för vilken grad av funktions-
blandning som är optimal i olika avseenden, eller om det finns några 
signifikanta nivåer eller gränsvärden för att gradera måluppfyllelse i en 
plan avseende funktionsblandning.   
 Statistik om dag- och nattbefolkning och befintligt fastighetsbestånd 
går att beställa från SCB. Förutsättningar för att etablera direkta och 
lättorienterade stråk kan analyseras i Space syntaxapplikationerna 
Depthmap eller Confeego eller alternativt genom kvalitativa bedömningar.  
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5.5 Tillgänglighet i gång- och cykelvägnätet    
Föreslagna indikatorer

Gång- och cykelvägnätets relativa effektivitet (jämfört med 
fågelavstånd)

Det formella gång- och cykelvägnätets relativa effektivitet (jämfört 
med det informella gång- och cykelvägnätet)

Teoretisk och empirisk validitet 
I en tidigare refererad studie konstaterades att det är möjligt att kvantitativt 
mäta fotgängarinnehåll i miljöer och att skillnader mellan synligt 
fågelavstånd och verkligt gångavstånd, vilket i själva verket mäter den 
relative effektiviteten i gångvägnätet, är en särskilt stark indikator på goda 
eller sämre fotgängarmiljöer. En ineffektivitet på mer än 30 % verkade 
indikera sämre fotgängarmiljö. Skillnader i formella och informella 
gångvägsnätverk, deras konnektivitet och vilka miljöer som är inom 
räckhåll från normal gåendetrafik var andra indikatorer som identifierades i 
studien (Vernez Moudon 1998).  

Mätbarhet 
Indikatorn är möjlig att beräkna genom att mäta skillnader i fågelavstånd 
och avstånd i verkligt vägnät på viktiga sträckor med en GIS-applikation 
såsom exempelvis Network Analyst i Mapinfo eller motsvarande 
applikation i Arc View. Analyser är även möjliga med Place Syntax Tool.

5.6 Stationens integrerade läge i staden 
Föreslagna indikatorer

Stationens integration i förhållande till viktiga stråk för fotgängare och 
cyklister

Teoretisk och empirisk validitet 
Indikatorn beskriver i vilken utsträckning som stationen är en 
konfiguratorisk målpunkt vilket innebär att stationen ligger i ett 
välintegrerat läge i det för fotgängare och cyklister tillgängliga vägnätet. 
Det ger en ökad tillgänglighet till stationen för cyklister och fotgängare och 
en ökad benägenhet att cykla eller gå till stationen. En annan fördel av ett 
välintegrerat läge är förbättrade förutsättningar för att ett stort flöde av 
människor ska passera stationen på väg till och från andra målpunkter. I det 
fallet är stationen på samma gång en målpunkt för resande och en 
konfiguratorisk målpunkt. Det ger i sin tur bättre förutsättningarna för 



62

kommersiell service och andra funktioner i anslutning till stationen. I 
förlängningen innebär detta bättre förutsättningar för att skapa en levande 
stadsmiljö med mötesplatser och offentliga rum i stationens närmiljö.  
 Denna indikator utgår ifrån Space syntax och teorin om naturliga 
rörelser. Empiriska belägg för indikatorn finns bl.a. i en tidigare refererad 
studie av elva terminalområden i anslutning till järnvägens huvudlinjer i 
centrala London (Paksukcharern 2003).
 En möjlig invändning och diskussionspunkt är i vilken utsträckning 
indikatorn är relevant i ett semiurbant sammanhang och splittrade 
stadsmiljöer med en mångfald av barriärer och en mindre grad av 
rörelsefrihet för fotgängare. Fotgängare och cyklister är i dessa fall i hög 
grad hänvisade till ett separat gång- och cykelvägnät vid sidan om det 
egentliga vägnätet.

Mätbarhet 
Indikatorn är möjlig att kvantifiera i en integrationsanalys exempelvis med 
programmen Depthmap eller Confeego.

5.7 Samlad utvärdering  
Planindikatorer är inte någon exakt vetenskap med strikta regler för 
mätmetoder och sammanvägningsmetoder. Tabellen nedan ska därför ses 
som ett försök att sammanfatta tidigare förda resonemang om 
indikatorernas relevans och det teoretiska och empiriska bevisläget för de 
planindikatorer som föreslås.  
 Med relevans avses här att indikatorerna beskriver viktiga 
förutsättningar för att skapa en god tillgänglighet till stationen lokalt och ett 
stort resandeunderlag respektive viktiga förutsättningarna för 
stadsutveckling i anslutning till stationen. Det presenterade urvalet av 
planindikatorer ska inte ses som ett definitivt urval. I de flesta fall finns det 
andra lämpliga planindikatorer. Här har i huvudsak reduktionistiska och 
kvantifierbara indikatorer valts. Av tidigare resonemang framgår att mer 
sammansatta och kvalitativa planindikatorer i många fall kan vara att 
föredra. Vad som är den mest lämpliga indikatorn beror på det aktuella 
områdets karaktär och topografi, aktuellt planeringsskede och planernas 
detaljeringsnivå, tillgängliga GIS-underlag, förutsättningar för att göra 
kompletterande inventeringar mm. 
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Tabell 4: Sammanfattande tabell över resultat från bedömning i förhållande till 
urvalskriterier för indikatorer. Teckenförklaring: ++ stark koppling, + koppling, 0 neutralt, ? 
osäkert, TV: Teoretisk validitet, EV: Empirisk validitet, M: Mätbarhet, RR: Relevans för resande, 
RS: Relevans för stadsutveckling 
Planindikatorer TV  EV M RR   RS 

Resandeunderlag och urban densitet 
- Antal boende inom 1000 meter från stationen 
- Antal arbetsplatser inom 600 meter till stationen 

++ ++ ++ ++ + 

Tillgänglighet till målpunkter 
- Antal målpunkter inom 600 meter från stationen 
- Medelavstånd till viktiga målpunkter 

++ ++ ++ ++ + 

Koppling till stadskärnan/centrum 
- Faktiskt och upplevt avstånd till stadskärnan/centrum  

++ ++ ++ ++ ++ 

Funktionsstruktur i närområdet 
- Fördelning mellan arbetsplatser, bostäder och service i 
det stationsnära området 
- Förekomst av, eller förutsättningar för att skapa, direkta 
och lättorienterade stråk 

+ + ++ + + 

Tillgänglighet i gång- och cykelvägnätet 
- Gång- och cykelvägnätets relativa effektivitet   
- Det formella gångvägnätets relativa effektivitet jämfört 
med det informella

+ + ++ + + 

Stationens integrerade läge i staden 
- Stationens integration i förhållande till viktiga stråk för 
fotgängare och cyklister 

+ + ++ + + 
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6 FALLSTUDIE I: OSTLÄNKEN – 
LOKALISERINGSANALYS  

I detta kapitel och de två påföljande presenteras de tre fallstudierna. 
Fallstudierna redovisas utförligt i separata kapitel med egna metodavsnitt. 
Fallstudierna belyser olika forskningsfrågor. Modeller för sammanvägning 
av indikatorer studeras utifrån olika infallsvinklar: ur ett uppifrån-
perspektiv, ur ett användarperspektiv och slutligen ur ett nedifrån-
perspektiv. I den första fallstudien utvecklas en kriteriebaserad modell med 
huvudkriterier och delkriterier. I den andra fallstudien testas en förenklad 
version av modellen i en workshop med lokala politiker och planerare. I 
den tredje fallstudien utvecklas en plats- och situationsspecifik modell i en 
workshop med lokala aktörer. I den tredje fallstudien testas även de utvalda 
planindikatorernas mätbarhet i ett antal GIS – analyser av alternativa 
planförslag.

6.1 Inledning 
I detta kapitel redovisas resultatet från ett arbete med att utveckla och 
tillämpa en modell för utvärdering av olika stationslokaliseringar längs en 
ny snabbjärnväg. Den aktuella modellen kommer fortsättningsvis att kallas 
Ostlänkenmodellen.   
 Ostlänkenmodellen togs fram i samband med en järnvägsutredning för 
en ny snabbjärnväg mellan Stockholm och Göteborg på delsträckan mellan 
Södertälje och Norrköping. Modellen användes till att utvärdera alternativa 
stationslägen på orterna Trosa/Vagnhärad och Nyköping samt vid Skavsta 
flygplats.
 I ett förstudieskede hade ett stort antal alternativa sträckor och 
stationslägen identifierats och översiktligt utretts. Järnvägsutredningen 
inleddes därför med en systemanalys där de delalternativ med sämst 
måluppfyllelse identifierades och rensandes bort. Projektets mål var i 
slutändan att identifiera den bästa linjesträckningen ur marknads- och 
trafikeringssynpunkt och de bästa stationslägena i ett ”hela resan” - och 
stadsbyggnadsperspektiv. Begreppen ”Ostlänken på längden” och 
”Ostlänken på tvären” användes för att särskilja frågan om den bästa 
linjesträckningen från frågan om det bästa stationsläget på respektive ort ur 
ett kommunalt planeringsperspektiv.

6.2 Metod och genomförande 
Ostlänkenmodellen utvecklades med ett uppifrån- och ned angreppssätt där 
kriterier och delkriterier togs fram för att svara upp mot Banverkets 
ändamål. Huvudkriterierna skulle spegla ett trafikeringsperspektiv, ett 
stadsbyggnadsperspektiv med år 2030 som målår och synsättet ”hela 
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resan”. Samhällsekonomiska frågor och traditionella miljö-
konsekvensfrågor skulle bedömas i ett senare steg och omfattas därför inte 
av modellen. Sammanlagt formulerades fem huvudkriterier och 19 
delkriterier. Delkriterierna anpassades i vissa avseenden till de speciella 
förutsättningarna på de studerade orterna. Målet var att skapa en 
övergripande struktur för utvärdering med utrymme för att fånga in lokala 
nyckelfrågor.
 Utvärderingen skulle resultera i ett diskussionsunderlag där viktiga 
alternativskiljande egenskaper lyftes fram och alternativ med sämre 
måluppfyllelse kunde urskiljas.

1. Identifiera övergripande mål  
2. Tolka övergripande mål i huvudkriterier som speglar målen 
3. Bryta ned huvudkriterier i delkriterier  
4. Konsekvensbedöma olika lokaliseringsalternativ enligt en tregradig skala    
Figur 3: Arbetsgång i systemanalysen delen ”Ostlänken på tvären” 

Bedömningskriterier
Kriterier och delkriterier redovisas i sammandrag i figur 5. En fullständig 
beskrivning av modellens huvudkriterier och delkriterier finns i bilaga 1.

Sammanvägningsmetod
Vid utvärderingen användes en multikriterieanalys där resultat redovisas 
separat för varje delkriterium och sammanslaget för varje huvudkriterium. 
Vid sammanvägning användes inte vikter utan alla kriterier och delkriterier 
antogs vara lika viktiga för slutresultatet. 

2. Mycket god måluppfyllelse (Det studerade läget uppfyller ställda krav) 
1. God måluppfyllelse (Det finns potentiella svårigheter att uppfylla ställda krav) 
0.  Tveksam måluppfyllelse (Det finns tydliga och stora svårigheter att uppfylla ställda krav) 
Figur 4: Bedömningsstege med en tregradig skala 

 Alternativen bedömdes enligt en tregradig bedömningsskala. 
Bedömningarna utgick huvudsakligen ifrån kvalitativa resonemang. 
Huvudkriterierna ”Resandeunderlag” och ”Tillgänglighet till viktiga 
målpunkter” bedömdes dock utifrån resultat från kvantitativa GIS-analyser. 
 Det finns inte några vedertagna gränsvärden att basera bedömningar 
av måluppfyllelse på. Som en regel har därför de sämre alternativen 
bedömts i förhållande till det bästa alternativet. Det är således en relativ 
jämförelse som har gjorts.  
 För att underlätta kommunikation av valda kriterier och bedömnings-
resultat kompletterades siffertabellerna med utförliga beskrivningar där det 
tydligt framgår hur kriterier tolkats och hur bedömningar gjorts.  
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A. Resandeunderlag  
• Antal boende och arbetande/studerande inom olika preciserade tröskelvärden för 
gångavstånd i nuläge och i framtida läge (planens tidsperspektiv). ”Faktiska” avstånd och 
upplevda avstånd mäts. 
• Antal boende och arbetande/studerande inom olika preciserade tröskelvärden för 
cykelavstånd i nuläge och i framtida läge (planens tidsperspektiv) 
• Antal boende och arbetande/studerande inom olika preciserade tröskelvärden för 
närpendlingsavstånd med buss respektive bil i nuläge och i framtida läge (planens 
tidsperspektiv) 

B. Stadsutvecklingspotential 
• Lokaliseringsalternativets förenlighet med kommunens stadsbyggnadsvision 2030 
• Lokaliseringsalternativets förenlighet med kommunens översiktsplan alternativt fördjupad 
översiktsplan (tidsperspektivet 2015 i Nyköpings fördjupade översiktsplan för tätorten och 
Vagnhärads översiktsplan) 
• Förtätningspotential i stationens närhet, inom 100 meter 
• Förtätningspotential i stationens kringland, inom 600 meter 
• Flexibilitet 
• Påverkan på stadsliv och stadsform 

C. Tillgänglighet till viktiga målpunkter
• Närhet till stadskärnan (inklusive handelsfunktion och andra målpunkter) 
• Närhet till besökintensiva målpunkter utanför stadskärnan 

D. Tillgänglighet med olika trafikslag/trafiksystemet på orten  
Förutsättningar för (att skapa) tillgänglighet med olika trafikslag: 
• Gång  
• Cykel 
• Bil  
• Kollektiva färdmedel (lokal- och regionbussar, annan spårbunden trafik)  

E. Effektiv bytespunkt och goda omstigningskvalitéer  
• Närmiljön avseende trivsel och trygghet 
• Stationens placering i förhållande till rörelsestråk  
• Tillräcklig yta för resecentrum inklusive funktioner och angöring med andra trafikslag 
• Bytesmöjligheter i punkten i förhållande till nuvarande och planerad lokaltrafik  
Figur 5: Modell för utvärdering av lokaliseringsalternativ i en järnvägsutredning  
Källa: SWECO VBB (2006) 
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6.3 Resultat 
I både Nyköping och Trosa/Vagnhärad framstod de mer centrala 
lokaliseringsalternativen som starkare än de med en mindre central 
placering.
 I Vagnhärad bedömdes tre lokaliseringsalternativ: (1) Alternativ i 
befintligt stationsläge (2) Solbergaalternativet som är ett halvcentralt läge 
och slutligen (3) Trafikplatsalternativet som är ett ytterläge i anslutning till 
E4:ans infart. Alternativ i befintligt läge och Solbergaalternativet bedömdes 
i ett 2030-perspektiv som jämnstarka och bättre än Trafikplatsalternativet 
enligt samtliga kriterier. Bedömningen av Solbergaalternativet förutsatte 
dock en kraftig utbyggnad av tätorten och kraftiga åtgärder på väg 218. Det 
fanns därför stora risker och osäkerheter förknippat med bedömningen av 
Solbergaalternativet. Vid en bedömning av dagens förutsättningar hade 
Solbergaalternativet fått en sämre måluppfyllelse avseende resande-
underlag och stadsutvecklingspotential. 

Tabell 5: Exempel på resultat från en utvärdering av tre alternativa stationslägen i 
Trosa/Vagnhärad Källa: SWECO VBB (2006) 

6.4 Slutsatser och diskussion  
I utvärderingen finns en tydlig tendens att de centralt belägna stationerna 
bedömdes som mer fördelaktiga ur samtliga kriterier. I det här fallet kan 
man konstatera att urval och tolkning av kriterier gav en klar prioritet till 
centrala stationslägen. Man kan även säga att konsultens urval och tolkning 
av kriterier fungerat effektivt för att lyfta fram de centrala stationslägena.  
 Fokus på förutsättningar för att skapa ett stort resandeunderlag och att 
förverkliga kommunens framtida planer för bebyggelseutveckling ger en 
övervikt till centrala eller halvcentrala stationslägen. Modellen speglar i 
detta avseende det faktum att det finns ett flertal diskussioner i samhället 
som sammantaget leder till en efterfrågan på centrala stationslägen: 

Sammanlagd bedömning  Alternativ i 
befintligt läge 

Solberga-
alternativet 

Trafikplats-
alternativet 

A. Resandeunderlag  2,0 2,0 0,6

B. Stadsutvecklingspotential  1,4 1,7 0,9

C. Tillgänglighet till viktiga 
målpunkter

1,0 1,0 0

D. Tillgänglighet med olika 
trafikslag 

2,0 2,0 1,0

E. Effektiv bytespunkt och 
goda omstigningskvalitéer 

1,8 2,0 1,0
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regionförstoring och decentraliserad förtätning som förhärskande 
stadsbyggnadsdoktriner, ett intresse för trygghets- och tillgänglighetsfrågor 
och fokus på att reducera transporter i staden.  
 De centrala stationslägenas dominans i det aktuella fallet kan även 
förklaras av att hälso- och miljöfrågor och samhällsekonomiska 
konsekvenser inte vägdes in i bedömningen. Nackdelar med centrala lägen 
brukar ofta vara just större intrångs- och bullereffekter och större 
investeringskostnader. Det är således inte någon samlad bedömning som 
gjorts i det här fallet. För att modellen ska upplevas som ett komplett 
redskap i en kommunal planeringssituation behöver den kompletteras med 
miljö- och ekonomikriterier.  
 I Trosa/Vagnhärad bedömdes ett halvcentralt stationsläge i anslutning 
till ett större utvecklingsområde vara det bästa alternativet. Det 
presenterade förslaget såväl som den gjorda bedömningen kan samtidigt 
beskrivas som ett strategiskt risktagande. I detta fall har både kommunen 
och konsulten valt att tro, förvisso med starka reservationer, på att en 
kraftig stadsutveckling i det halvcentrala läget är möjligt. Det förutsätter en 
fortsatt stark inflyttning till kommunen och att flyttningsströmmarna i 
högre grad går till stationssamhället Vagnhärad snarare än skärgårdsstaden 
Trosa, och att inflyttarna efterfrågar en bostad i samlade medeltäta 
stadskvarter snarare än i spridd villabebyggelse. En sådan utveckling 
kräver stora insatser från kommunens sida och är sannolikt mycket 
konjunkturkänslig. Banverkets motiv till att acceptera ett halvcentralt 
stationsläge trots att det kräver större investeringar än ett perifert läge är 
förhandlingsstrategiskt då Trosa kommun tidigare har motsatt sig ett 
perifert läge och starkt förordat ett centralt stationsläge vilket kräver en 
anslutning med bibana. Om den planerade stadsutvecklingen lyckas i 
Vagnhärad innebär det på fler än ett sätt en renässans för stationssamhället 
i en modern tappning.  
 Kriterierna i Ostlänkenmodellen utgör en blandning av kvalitativa 
kriterier och traditionella tillgänglighetsmått såsom räckviddsanalyser och 
prognoser för framtida befolkningstal. Det är således urbangeografiska mått 
snarare än urbanmorfologiska mått som används. Faktorer som påverkar 
faktisk och upplevd tillgänglighet på den lokala platsen, i det lokala 
vägnätet, beskrivs i kvalitativa termer. Fallstudien har därför inte inneburit 
någon tillämpning av urbanmorfologiskt baserade kvantitativa plan-
indikatorer. En slutsats skulle dock kunna vara att kvalitativa beskrivningar 
är tillräckliga för att föra en stringent diskussion.
 I Ostlänkenutredningen användes en mycket enkel samman-
vägningsmetod med tre bedömningssteg och en blandning av relativa och 
absoluta jämförelser. Valet av en enkel modell är en naturlig följd av att 
modellen innehåller en dominans av kvalitativa kriterier.  
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 Är Ostlänkenmodellen generellt tillämpbar? Ostlänkenmodellen är 
framtagen i ett specifikt projekt och speglar projektets mål och kan därför 
inte betraktas som en helt generell modell. Modellen är naturligtvis 
tidsbunden och speglar Banverkets och projektets inriktning. Modellen kan 
därför betecknas som en situationsanpassad modell med en hög grad av 
generalitet då den är konstruerad med en övergripande struktur med 
utrymme för att fånga in lokala nyckelfrågor. Delkriterierna tolkas och 
anpassas till de speciella förutsättningar som finns i de studerade tätorterna. 
Som tidigare nämndes behöver modellen kompletteras med kriterier för 
miljö- och genomförandefrågor för att upplevas som ett komplett verktyg i 
en kommunal planeringssituation.    
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7 FALLSTUDIE II: WORKSHOP VAGNHÄRAD 

7.1 Inledning  
I detta kapitel redovisas erfarenheter från en lokal workshop och resultat 
från en uppföljande intervju. I workshopen testades om en modell som 
tagits fram i en konsultutredning även kunde användas i en workshop med 
lokala politiker och tjänstemän. En idé som testades var om modell och 
kriterier, varav några preciserats i mätbara planindikatorer, kunde fungera 
som ett hjälpmedel för dem som inte är vana vid att diskutera komplexa 
stadsbyggnadsfrågor. När modellen utvecklades lades stor vikt vid att 
bedömningskriterierna skulle vara konkreta och lätta att begripa även för en 
lekman.  
 Modellen som testades är en förenklad version av ”Ostlänken-
modellen” som beskrevs i kapitel sex. Vid övningen hade antalet del-
kriterier reducerats samtidigt som två huvudkriterier, ekonomi och genom-
förbarhet, hade lagts till. ”Ostlänkenmodellen” användes i det här fallet till 
att utvärdera fyra alternativa stationslokaliseringar och anslutande 
stadsbebyggelse.
 I de uppföljande intervjuerna undersöktes deltagarnas upplevelse av 
att arbeta med en kriteriebaserad metod och om de uppfattade kriterierna 
som relevanta och begripliga.    
 Workshopen ingick som en del i arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för Vagnhärads västra tätortsdelar där SWECO FFNS 
medverkade som konsulter. Arrangörens syfte med workshopen var att 
förankra ett stationsläge i ett halvcentralt läge i tätorten och samtidigt 
påbörja en diskussion kring en framtida stadsutveckling i anslutning till ett 
sådant läge. Upplägget på övningen avspeglar att det pågick en 
järnvägsutredning som var forcerad i tid, och att förutsättningarna för att 
föra en förutsättningslös diskussion kring ett flertal alternativa lägen med 
en större geografisk spridning var begränsade. Det preciserade halvcentrala 
läget var ett resultat av förhandlingar mellan Banverket och Trosa 
kommun, där kommunen hade drivit frågan om ett centralt eller 
halvcentralt stationsläge. I en tidigare förstudie hade även ett yttre läge och 
ett centralt läge utvärderats.
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7.2 Metod och genomförande  
Genomförande av workshopen
Vid övningen arbetade deltagarna i grupp med att inbördes rangordna fyra 
alternativa stationslokaliseringar inklusive förslag på utformning av en 
framtida bytespunkt och tillkommande bebyggelse i anslutning till 
bytespunkten, i form av resecentrumnära eller stationsnära förtätning. Till 
övningen hade konsulten tagit fram illustrationsplaner för de fyra 
alternativen.

Figur 6: De olika gruppernas bedömningar av alternativen  
Källa: SWECO FFNS (2006) Opublicerad PowerPoint presentation 

Figur 7: Grupp fyras bedömning av de fyra alternativen enligt kriterier   
Källa: SWECO FFNS (2006) Opublicerad PowerPoint presentation 
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Figur 8: En av de framtagna illustrationsplanerna Källa: SWECO FFNS (2006) Opublicerad 
PowerPoint presentation

Genomförande av intervjuundersökningen
För ändamålet valdes en strukturerad intervju där en blandning av öppna 
och riktade frågor ställs enligt en intervjumall som kunde kompletteras med 
uppföljande frågor. Den valda intervjuformen är inspirerad av den 
kvalitativa forskningsintervjumetoden så som den beskrivs i Kvale (1997). 
En beskrivning av metoden finns i metodkapitlet avsnitt 3.4.
 Intervjuerna genomfördes per telefon och anteckningar fördes under 
samtalets gång. Omedelbart efter intervjun redigerades anteckningarna till 
läsbara hela meningar. När samtliga intervjuer var färdiga gjordes en 
sammanställning och analys av samtliga svar. Intervjuerna genomfördes ca 
14 dagar efter workshopen. 
 En förfrågan skickades ut per mail till samtliga deltagare i 
workshopen, totalt 16 personer, varav nio förtroendevalda och sju 
tjänstemän. Deltagarna kunde även välja att besvara frågorna skriftligen 
med vändande mail. Denna möjlighet utnyttjades av en person. Totalt 
intervjuades sju personer (inklusive det skriftliga svaret) varav fyra 
tjänstemän och tre förtroendevalda. En vecka efter det första utskicket 
skickades en påminnelse ut till de politiker som ännu inte besvarat mailet. 
Denna påminnelse resulterade dock inte i några svar. Tjänstemän som inte 
besvarat det första mailet kontaktades per telefon. Samtliga tjänstemän som 
fanns på plats under veckan ställde upp på en intervju. 
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Reflektion kring urval
Man kan fråga sig om de som deltog i intervjuundersökningen är 
representativa för gruppen i sin helhet. Urvalet av intervjupersoner byggde 
på frivillighet. Det går därför inte att bortse ifrån att personer som inte hade 
en positiv upplevelse av dagen kanske valde att inte ställa upp för en 
intervju. De personer som lät sig intervjuas förefaller samtliga som erfarna, 
kunniga och med stor tillit till den egna förmågan (självsäkra personer). 
Intervjuade tjänstemän har en planerarkompetens och politikerna är erfarna 
politiker med en hög befattning i kommunstyrelse eller nämnd. I en 
intervjuundersökning inom ramen för Boverkets indikatorprojekt lyftes 
fram att indikatorer och testad metod förutsätter ett analytiskt sinnelag och 
att en låg utbildningsnivå kan vara ett hinder vid en lokal implementering 
av indikatorsystem (Boverket 2007). De personer som ställde upp på 
intervjun förefaller vara en idealisk målgrupp för denna typ av övning. 
Kommunens företrädare bekräftade dock att i stort sett enbart positiva 
omdömen framförts till honom, då förmodat från en större grupp än de 
personer som deltog i intervjuundersökningen.  

Intervjuns struktur
Intervjun är strukturerad i fyra huvudteman: samlade upplevelser och 
erfarenheter från workshopen (frågorna 1, 2, 13 och 14), specifika metod-
frågor förknippade med rangordningsövning (frågorna 3-5, 7, 9, 10), 
utvärdering av utvalda bedömningskriterier (frågorna 6 och 8) och behov 
av förberedelse och uppföljning (frågorna 11, 12 och 15).

Tabell 6: Kvantifiering av svar 
Frågor  Antal personer  

Beskriver en positiv upplevelse av workshopen  7 st (samtliga) 

Uppger att diskussionerna var den största 
behållningen 

3 st

Svarar att kriterierna var relevanta och lätta att 
förstå 

7 st 

Svarar att det var lätt att rangordna förslagen 5 st 

Uppger att det inte var svårt att enas kring en 
gemensam bedömning 

6 st

Bedömer underlaget som tillräckligt   6 st 

Anser sig väl informerad om 
planeringsförutsättningarna innan workshopen 

4 st 

Uppger att övningen bidragit till en ökad insikt  7 st  

Uppger att de ändrat uppfattning i sakfrågan till 
följd av workshopen 

 O st ( 2 personer har bildat sig en 
uppfattning) 
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Intervjufrågor
1. Hur upplevde du workshopen den 5 december i sin helhet? 

2. Vad var den största behållningen av dagen? 

3. Hur upplevde du övningen att rangordna de fyra förslagen?

4. Var det en bra övning? 

5. Fanns det några svårigheter förknippade med övningen?  

6. Var de föreslagna bedömningskriterierna (planindikatorerna) relevanta 
och lätta att förstå?

7. Var det lätt att rangordna förslagen med hjälp av bedömningskriterierna? 

8. Var det någon av bedömningskriterierna som stod ut från de övriga i 
något avseende? 

9. Hur gick ni tillväga för att komma fram till en gemensam bedömning i 
gruppen?

10. Var det svårt att enas kring en gemensam bedömning i gruppen? 

11. Var det framtagna underlagsmaterialet i form av planer och 
illustrationer och tidigare utredningar tillräckligt för att genomföra 
övningen, eller hade du behövt ytterligare underlagsmaterial av något slag? 

12. Upplever du att du var väl informerad om planeringsförutsättningarna 
och frågan om ett nytt stationsläge innan övningen? 

13. Har övningen bidragit till en ökad insikt i något avseende i frågan om 
ett nytt stationsläge?

14. Har övningen gjort att du ändrat uppfattning i frågan i något avseende?  
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7.3 Analys och resultat 
Samlade upplevelser och erfarenheter från workshopen 
Samtliga personer som deltog i intervjun beskriver en positiv upplevelse av 
workshopen i sin helhet. Workshopen beskrivs av de olika deltagarna med 
orden: bra, framgångsrik, intressant, ovanlig form av workshop, totalt sett 
inspirerande, bra upplägg och förberedelse, ambitiöst, konstruktivt, mycket 
bra, väldigt väl förberett, utmärkt presentation, bra kartskisser, tydligt 
upplägg, lagom stora grupper, stimulerade och kul. Problem som nämns är 
bl. a. tidsbrist, svårigheter med att avhandla en så pass komplex 
frågeställning utan förberedelse, oklara planeringsförutsättningar, en snäv 
avgränsning av frågan och allt för snäv geografisk avgränsning av 
alternativen.
 Några av de problem och svårigheter som lyftes fram är generella 
metodproblem medan andra hör specifikt till den aktuella situationen. Till 
de metodbehäftade svårigheterna skulle jag vilja räkna tidsbrist, otillräcklig 
förberedelse, ytliga analyser, svårigheter vid själva rangordningen och 
manipulativa inslag. Däremot är ett oklart kommunicerat syfte, snäv 
geografisk avgränsning och otillräcklig skillnad mellan förslagen att 
betrakta som specifika för den aktuella situationen.
 Jag tycker mig kunna utläsa av intervjusvaren att upplevelsen av 
övningen påverkas av om man har ett processuellt eller instrumentellt 
intressefokus, det vill säga om man är mest intresserad av processen och 
dialogen eller det faktiska resultatet av övningen, i det här fallet 
rangordningslistan.   

 Tre personer uppger att den största behållningen av dagen var de 
diskussioner som uppstod och att få tillfälle att höra hur olika människor 
ser på uppgiften.

”Jag tycker att det var spännande och roligt att så många i 
beslutsfattande ställning var samlade på en gång. Det var givande.”

”Sen är det intressant att höra hur olika människor ser på uppgiften, i 
ett grupparbete, somliga är entusiastiska och ser tillväxtpotential och 
väljer bort att se det som kan vara problemskapande. Det blir lätt 
halleluja-stämning.”

 En deltagare som intresserar sig för resultatets användbarhet uttrycker 
också ett större bekymmer för problem med ytlig analys och tidsbrist.

”Analysen från oss deltagare blir kanske lite ytlig. Stora frågor som vi 
snabbt skall ha en uppfattning om. Utgångspunkten för våra 
ställningstaganden blir också kanske lite för begränsad. Stora 
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utvecklingsfrågor som berör andra delar av Vagnhärad togs inte in i 
analysen och där vi deltagare har lite olika kunskaper.”

 En person lyfter fram värdet av att övningen ledde till ett konkret 
resultat. Samtidigt ifrågasätter ett flertal personer vad resultatet kan 
användas till. Ett flertal personer uttrycker explicit eller implicit att det är 
betydelsefullt hur resultatet används.

”Viktigt hur man använder resultatet, om man säger att de 
förtroendevalda och tjänstemännen har kommit fram till att det är 
bästa lösningen för ett stationsläge, då är det felaktigt. Möjligen kan 
man säga att man har kommit fram till att i det södra läget är detta 
bästa lösningen.”

 Sex personer tar explicit eller implicit upp brister med alltför snäv 
avgränsning, geografiskt och/eller bredden på frågor som belystes. Den 
snäva avgränsningen medförde att förslagen blev svåra att särskilja i 
bedömningen och att lokaliseringsfrågan inte belystes fullt ut. Två personer 
lyfter specifikt fram att de föredrar ett annat läge och/eller en annan 
lösning.  

”Det var ett begränsat område där alternativen fanns, nästan samma 
plats, så det handlar mer om utformning av en given plats, inte 
bedömning av läget. En relevant fråga är om man har styrt in frågan 
för snävt, om man har diskussionen tillräckligt bred. Jag tror att det är 
bra att ställa sig den frågan.”

 Kommunens representant som beställt och planerat workshopen 
tillsammans med konsulterna tycker att upplägget fungerat styrande på ett 
positivt sätt. 

”Jag upplevde den som framgångsrik. Det blev diskussion om rätt 
saker. Ribban och nivån blev rätt. Vi fokuserade på strukturfrågor, 
inte på cykelställsnivån.”

 Samtliga personer uppger att övningen har lett till en ökad insikt i 
frågan om ett nytt stationsläge, men inte till någon ändrad uppfattning i sak. 
Två personer uppger att övningen har lett till en ökad insikt i komplexiteten 
i projektet medan två andra uppger sig ha blivit uppmärksammade på att 
trafiklösningen och väg 218 kan bli ett större problem än vad de trodde före 
övningen. Två personer uppger att övningen har lett till att de har bildat sig 
en uppfattning i frågan, medan en tredje person har blivit orienterad i 
frågan. Dessa tre personer uppger att de innan övningen inte var låsta i 
någon uppfattning i frågan.
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”Medvetandegörandet om järnvägen och stationens betydelse för 
samhällsutvecklingen. Genomförandet kommer att betyda ett helt nytt 
Vagnhärad.”

”Nej, jag har inte ändrat uppfattning. Kanske ser jag ännu tydligare 
komplexiteten i frågan när frågorna belyses på det analytiska sättet. 
Genom att ha bedömningskriterierna ser man komplexiteten i ett 
sådant projekt ännu tydligare.”

”Inte egentligen, för jag har inte varit inne i frågan tidigare och hade 
inte någon bestämd uppfattning. Övningen resulterade i att jag 
skapade mig en egen uppfattning.”  

 Två personer lyfter fram betydelsen av att få se konkreta förslag. En 
person lyfter fram värdet av att få inblick i hur man planerar för ett nytt 
resecentrum. En person uppger sig ha fått en bekräftelse på hur bra det 
tänkta stationsläget kan bli medan en person intar en motsatt position. En 
person lyfter fram värdet av att bli uppmärksammad om vilka brister som 
finns i föreslagna lösningar, vilket är värdefullt för att kunna undvika 
sådant som kan bli problem.  

”Ja absolut, nu fick man se konkreta förslag, det gjorde stor skillnad.”  

”Ja, det har den ändå. Inte bara det, ännu mer första gången som vi ser 
Västra Vagnhärad – Solbergaområdet. Det väcker en del nya tankar 
och idéer om hur ett samhälle ska utvecklas. Det nya stationsläget 
kommer att påverka det näringsliv som finns i Vagnhärad.”  

”Ja, som sagt så tycker jag att det som storgruppen är överens om det 
tycker jag är fel. Jag åker runt nu och skapar mig en egen bild.”  

 Två personer kommenterar att det blev ett samstämmigt resultat från 
övningen. 

”Det finns två sätt att tolka resultaten från workshopen: antingen kan 
man säga att upplägget av workshopen var bra eftersom det blev ett så 
entydigt svar, eller också kan man säga att det var löjligt att ha en 
workshop eftersom att det gav ett så entydigt svar.”  

”Förvånansvärd samstämmig bedömning vilket var spännande. Jag 
hade jag förväntat mig att bedömningarna skulle spreta mer. Det fanns 
en samstämmighet på såväl delfrågenivå som i stort.”  

 Alla uppger att workshopen var en positiv upplevelse. Det positiva 
gensvaret kan eventuellt bero på att en direkt fråga ställdes. Svaren 
uppvisar samtidigt en variation i det avseendet att personerna lyfter fram 
olika saker som bra eller dåligt. En förhållandevis genomgående tendens är 
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att dialogen, snarare än det konkreta resultatet i form av en 
utvärderingstabell, lyfts fram som den största behållningen från dagen.   

Rangordningsövningen
Samtliga uppger att övningen med att rangordna de fyra förslagen var bra. 
Två personer inför dock reservationer som framgår av citaten nedan där det 
i ena fallet handlar om underlaget och i andra fallet rangordning som 
metod.

”Ja, med reservation för påtalade brister. Den allvarligaste 
invändningen var att vi inte diskuterade olika stationslägen utan bara 
olika lägen på stationshuset.”

”Vill man se ett resultat av grupparbetet är det bra att ha en sådan här 
typ av övning. Man kan dock förlora viktiga synpunkter om man 
kräver en rangordning. Så fort man har satt ned foten och rangordnat 
så har man skapat sig en mental föreställning.”  

 En person tar upp att det kan finnas manipulativa inslag i ett 
rangordningsförfarande.  

”Det finns både för och nackdelar med rangordning. Om du vill ha in 
människor i en process som de inte gillar att vara med om kan du sätta 
dem att rangordna olika förslag. När man har sagt att något är bäst då 
har man också accepterat sammanhanget. Det finns ett manipulativt 
inslag här.”  

 Fem personer uppger att det var lätt, eller ganska lätt, att rangordna 
förslagen med hjälp av bedömningskriterierna, medan två uppger att det 
inte var lätt. En person som svarade att det var lätt betonar dock att man 
hade behövt mer tid att tänka om uppgiften ska tas på fullt allvar. Denna 
person föreslår även att uppgiften hade kunnat genomföras som en 
individuell hemuppgift. Att två av förslagen var alltför lika varandra lyftes 
fram av tre personer som en orsak till att det var svårt att rangordna 
förslagen. Två personer nämner specifikt att det var ett problem med 
tidsbrist, medan andra tar upp att det är lite tid men inte specifikt ser det 
som en brist.   

”De olika alternativen var lätta att sätta sig in i. De hade sina tydliga 
skillnader, vilket gjorde det enkelt. Det var lagom många 
framtidsbilder.”  

”Det var i vissa fall väldigt knepigt att rangordna. Det fanns en tydlig 
skillnad mellan det bästa och sämsta alternativet, men det var mer 
tveksamt om det var stora skillnaderna mellan 1 och 2, 2 och 3, 3 och 
4. Svårt att bedöma om det var en stark 1:a och svag 2:a, eller svag 1:a 
och stark 2:a. Tydligt mellan bäst och sämst, men inte relativt i olika 
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steg. Små gradskillnader fick ett stort genomslag och vägde jämnt i 
diskussionen.”

”Det var väldigt bra. Personligen hade jag svårt att fatta hur man 
skulle göra med siffror och färger. Bra att man slog samman 
rangordningarna och fick se ett mönster, se avvägningar, överskådligt. 
Man fick se att det inte finns enkla svar, att det är komplext.”  

”Både ja och nej, lätt i övningen men om man ska ta uppgiften på fullt 
allvar måste man få tänka lite mer. I gruppen hade vi lite olika 
erfarenheter och utgångspunkter. Alternativt skulle man kunnat få 
uppgiften som individuell hemuppgift!!!”  

 Samtliga uppger att gruppen diskuterat och resonerat sig fram till en 
gemensam bedömning. Endast en av de intervjuade uppger att det var svårt 
att enas kring en gemensam bedömning i gruppen. En annan person 
beskriver att gruppen valde att bortse ifrån frågan om miljöpåverkan 
eftersom att det var en svår fråga att diskutera.

”Vi resonerade oss fram. Olika vilka som engagerade sig i olika 
kriterier, beroende på vad man har kunskap om. Jag kände att vi var 
rätt så överens och hade lätt att samarbeta. Rätt så sammansatta 
människor som är vana att resonera.”  

”Vi diskuterade och när tidspress uppstod var vi tvungna att bestämma 
oss för något.” 

 Av svaren framgår att grupperna löst uppgiften genom att resonera sig 
fram till rimliga tolkningar av olika kriterier och gemensamma 
bedömningar. Övningen har tagit formen av en strukturerad dialog. Att 
övningen gav upphov till så lite frustration tyder på att deltagarna är vana 
vid att hantera komplexa frågor. De undviker att fastna i enstaka frågor 
genom att helt enkelt bortse ifrån vissa svåra frågor eller genom att 
resonera sig fram till en gemensam bedömning.  

Utvärdering av bedömningskriterier och indikatorer
Samtliga av de intervjuade uppger att de föreslagna bedömningskriterierna 
var relevanta och lätta att förstå. En person poängterar att det är proffsens 
ansvar att ta fram relevanta kriterier och att han som amatör inte har 
kunskapen att avgöra om kriterierna är relevanta. Två personer framhåller 
att kriterierna gav upphov till intressanta diskussioner. Två personer tar upp 
risken med att man kan låta den intuitiva helhetsbedömningen färga av sig 
på bedömningarna av enskilda delkriterier. En av dessa personer tar även 
upp svårigheter med att särskilja de olika kriterierna från varandra, vilket 
medförde att bedömningarna av de olika delkriterierna flöt ihop och att 
vissa frågor därför inte belystes.
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 ”Egentligen är det ganska glasklart, vid det tillfället behövde jag läsa 
igenom kriterierna många gånger för att påminna mig vilka 
frågeställningarna var. Kanske är det så att när man läser upp 
kriterierna utan underrubriker är de ganska likartade. Man måste läsa 
underrubriker för att förstå innebörden av huvudkriterier. Det är inte 
självklart hur de ska tolkas. Kanske ska huvudkriterierna 
omformuleras och delas in på annat sätt för att öka tydligheten? Jag 
var nog slarvig i värsta fall, gick inte tillbaka och läste 
underkriterierna. I vissa fall svarade jag nog på ett annat kriterium.”  

 En person framför en reservation för att trafiklösningen och 
miljöaspekterna inte belystes. Grupperna hade frihet att lägga till och stryka 
kriterier från listan, en möjlighet som inte utnyttjades. I två grupper hade 
diskussioner förts om miljöaspekter, dock utan att det kom med i listan av 
kriterier.
 Kriteriet ekonomi inklusive etappindelning uppfattades av två 
personer som avvikande från de andra, i ena fallet som svårbedömt och i 
andra fallet som avvikande på grund av att det inte är en fråga som handlar 
om kvaliteter i stadsmiljön.32

 Kriteriet stadsutvecklingspotential togs upp explicit av fyra personer 
och underförstått av en person som avvikande från övriga kriterier. I tre fall 
gavs uttryck för att stadsutvecklingspotential var ett särskilt viktigt 
kriterium och i ett annat fall bedömdes det som särskilt svårt att bedöma.  

”Stadsutvecklingspotentialen i stort måste finnas med. Detta glöms 
bort i olika sammanhang. Man har inte vana att tänka i 2030-
perspektivet. Man utgår ifrån dagsläget.” 

”Det saknades något kring stadsbyggnad. Hur kommer man åt att 
bygga en bra stad med hjälp av denna etablering? Jag tror att det läge 
som de flesta förordar med entré en våning upp i anslutning till väg 
218 inte kommer att fungera. Det är en storstadslösning. Det är inte 
den lösning som gynnar Vagnhärad som köping. En sådan 
exploatering som skisseras i förslagen kommer inte att hända. Det är 
en utopi. Man är ute och cyklar. Hur bygger man en ny stadsdel, 
Solberga, det måste man tänka igenom noga. Det är en intressant 
skiss, men jag skulle ha gjort en annan skiss.”

”Om stationslägena är så nära varandra är många skillnader enligt 
flera kriterier och bedömningar hårfina. De största skillnaderna finns i 
stadsutvecklingspotentialen – decibeltal, estetiska barriärer - det är en 
tung punkt.” 

                                                
32 Ingen av de intervjuade kunde i stunden minnas enskilda kriterier. För att fräscha upp minnet 
läste jag därför upp listan med huvudkriterier och delkriterier. Listan hade även bifogats 
förfrågan om medverkan i intervjun. I två fall besvarades inte frågan och i ett fall ställdes inte 
frågan då svar framkommit vid fråga 7. 
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 Citaten ovan visar tydligt att intervjupersonerna lägger vikt vid olika 
saker när de diskuterar stadsutvecklingskriteriet. I det första citatet är det 
betydelsen av att tänka i ett längre framtida tidsperspektiv och 
svårigheterna med detta som poängteras. I det andra citatet ifrågasätts de 
presenterades lösningarna medan det tredje citatet fokuserar på konkreta 
stadsmiljöfrågor. Det är inte förvånande att stadsutvecklingspotential 
upplevs som särskilt svårbedömt och viktigt. Till skillnad från exempelvis 
kriteriet resandeunderlag är det en fråga som har en tydlig normativ 
dimension, d.v.s. den föranleder en diskussion om hur man ser på ortens 
framtida utveckling och den nya järnvägsförbindelsens och stationens roll i 
denna utveckling.

Förberedelse och uppföljning  
Sex personer uppger att det framtagna underlagsmaterialet i form av planer 
och illustrationer och tidigare utredningar var fullt tillräckliga för att 
genomföra övningen. En person uppger sig sakna en kompletterande 
inledande och övergripande diskussion om Vagnhärads utveckling. Tre 
personer tar upp behovet av en fördjupad diskussion kring det nya 
stationslägets betydelse för stadsutvecklingen ur olika aspekter. Två 
personer lyfter fram att det hade varit kvalitetshöjande för övningen om 
deltagarna hade fått information om planeringsförutsättningar och den 
förestående övningen en tid innan övningen och därmed fått betänketid och 
möjlighet att förbereda sig. En av dessa föreslår att uppgiften kunde ha 
utförts i form av en hemläxa.  

”Jag saknade en kompletterande inledande och övergripande 
diskussion om Vagnhärads utveckling. T.ex. situationen för 
Vagnhärads nuvarande centrum vid den s.k. Vivoplan. I min värld är 
det inte realistiskt att tro att detta centrum kommer att bestå. Vidare 
var nya boendeområden kommer att uppstå vid sidan av Solberga och 
hur kommunikationsfrågorna till dessa mot stationen och E4: an ska 
organiseras. Det blir så lätt att man ser stationsläget alltför isolerat och 
inte i dess stora sammanhang. Vidare hur stor pendling till denna 
station kan man förvänta sig från intilliggande orter (även utanför 
kommunen) som Gnesta, Vårdinge, Tystberga, Lästringe m.fl. Det 
skulle också ha varit intressant att se effekterna av vad en ny järnväg 
och en ny station betytt på andra platser. Vi har ju Läggesta och 
Strängnäs och på västkusten Falkenberg och Varberg. 
Sammanfattningsvis blir diskussionerna lätt lite ytliga.”  

”Ett brutalt uppvaknande att tvingas ha en uppfattning på direkten om 
en sådan komplex fråga som ändå stationsläget är. Jag hade alltså 
behövt lite betänketid, att t.ex. förslagen presenterades ena dagen och 
att vi någon dag eller vecka senare hade träffats och arbetat igenom 
frågeställningarna.” 
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 Flera personer efterlyste en uppföljning av övningen.  

”Man bör fundera över om det finns skäl att fortsätta diskussionen 
eller om diskussionen är färdig. Bra att i tidiga skeden samla in och 
skapa en gemensam plattform. Det blir mer genomtänkt då.”   

”Viktigt att följa upp övningen för att det ska känns seriöst, kanske se 
en sammanställning och få information om hur resultatet ska användas 
vidare.”

 Det är tydligt att förberedelser och uppföljning har en stor betydelse 
för hur övningen uppfattas av deltagarna. Den genomförda övningen skiljer 
sig väsentligt från den vanliga verksamheten för tjänstemän och politiker i 
det avseendet att övningen inte krävde förberedelse i form av inläsning på 
ett omfattande underlagsmaterial. Det är därför inte förvånande att 
åtminstone några personer hade önskat en bättre förberedelse.

Tabell 7: Sammanställning av intervjusvar genom meningskoncentration och 
meningsklassificering Sammanställningen har inte använts som ett aktivt analysinstrument 
vid tolkningen av resultaten. 

Olika kategorier Uttryck för positiva och negativa upplevelser 

+ Kul, lämplig och nyttig övning  
Leder till resultat  
Bra att se avvägningar och mönster 
Fokus på strukturfrågor 
Lätt att identifiera det bästa och sämsta förslaget  

Metoden

- Manipulativt, kan skapa mentala föreställningar 
Svårt att särskilja de två mittenalternativen 
Små gradskillnader får stort genomslag 
Svårt att hålla isär bedömningar av enskilda kriterier, lätt att 
bedömningar av delkriterier färgas av en intuitiv 
helhetsbedömning    

+ Relevanta kriterier 
Kriterierna föranledde diskussioner  

- Svårt att särskilja huvudkriterier, fanns tvetydigheter 
Miljöfrågor fanns inte med 

Kriterier

+/- Vissa kriterier svårare än andra 
Stadsutvecklingspotential viktig och svårbedömd fråga 

Kunskaper och insikt  + Övning har lett till en insikt i brister i förslag 
Skapat mig en egen (avvikande) uppfattning  
Medvetandegörande om järnvägen och stationens betydelse 
för samhällsutvecklingen  
Insikt om frågans komplexitet 
Inblick i hur man planerar inför en lokalisering av ett 
resecentrum.  
Orienterad i frågan 
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Väcker nya tankar om samhällets utveckling 
Fördjupning av kunskapsmassan 

Uppföljning  +/- Behöver följas upp för att vara seriöst 
Se en sammanställning och information om hur resultatet ska 
användas 
Återsamlas och stämma av   

+ Framgångsrikt  
Samstämmigt resultat  
Bra sätt att skaffa sig ett beslutsunderlag 

- Ytlig analys, begränsade utgångspunkter för bedömningar 

Resultat (användbarhet; 
beslutsunderlag)  

+/- Ett sätt att belysa situationen, svårt att dra slutsatser  
”Om man ska uppgiften på fullt allvar måste man tänka mer” 
Viktigt hur man använder resultatet, endast en bedömning av 
framlagda förslag 

7.4 Slutsatser och diskussion 
Försöket i Vagnhärad visar att en kriteriebaserad metod med 
bedömningskriterier, varav några preciserats i kvantitativa planindikatorer, 
kan användas i en lokal workshop som upplevs som intressant och 
konstruktiv av deltagarna. För flera deltagare var det en ny erfarenhet att 
arbeta med en analytisk metod och att utvärdera förslag utifrån kriterier. 
Övningen förutsätter att ”deltagarna har huvudet på skaft” som en person 
uttryckte det.
 Ett flertal deltagare framhöll diskussionerna som den största 
behållningen av dagen. Min slutsats är att upplägget på workshopen 
stimulerade till diskussioner i två avseenden. Genom att utgå ifrån konkreta 
planförslag och en fast uppsättning kriterier konkretiserades och 
preciserades diskussionsämnet. Samtidigt bidrog rangordningsförfarandet
till att forcera fram ställningstaganden från deltagarna.   
 Två deltagare uppger explicit att kriterielistan varit ett stöd. För den 
ene (en tjänsteman) gav kriterielistan en överblick över de olika 
frågeställningar som behöver hanteras i denna typ av planering och för den 
andra (en förtroendevald) bidrog det analytiska arbetssättet till att 
tydliggöra komplexiteten i projektet. Kommunens beställarrepresentant 
uppgav att kriteriebatteriet fungerat som ett effektivt verktyg för att styra 
diskussionerna till en lämplig strategisk nivå. För två nyanställda 
tjänstemän var det övningen i sin helhet, och framförallt de diskussioner 
som fördes, som gav en värdefull introduktion till planeringsfrågan och de 
lokala förutsättningarna.
 Samtliga av de intervjuade upplevde att de föreslagna bedömnings-
kriterierna var relevanta och lätta att förstå. De bedömningskriterier som 
konkretiserats i kvantitativa planindikatorer, så som befolkningsunderlag, 
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avstånd till stadskärnan och andra målpunkter upplevdes som 
oproblematiska. Dessa kriterier utgår ifrån en teknisk rationalitet och 
analysarbetet består i en räkneövning. Samtidigt fyller dessa räkneövningar 
en viktig funktion att lägga fast vissa grundläggande fakta.
 Det är inte förvånande att bedömningskriteriet stadsutvecklings-
potential upplevdes som avvikande från de andra. Till skillnad från 
exempelvis kriteriet resandeunderlag är det en fråga som har en tydligt 
normativ dimension, d.v.s. den föranleder en diskussion om hur man ser på 
ortens framtida utveckling och den nya järnvägsförbindelsens och 
stationens roll i denna utveckling. Det var också stadsutvecklingskriteriet 
som gav upphov till de diskussioner som deltagarna efteråt värderade som 
den största behållningen av dagen.
 En slutsats är därför att en blandning av kvantitativa och kvalitativa 
kriterier fungerar väl för att dels lägga fast basfakta och dels lyfta viktiga 
mer övergripande frågeställningar till diskussion. En övning helt baserad på 
kvantitativa planindikatorer upplevs sannolikt som ointressant medan en 
övning helt baserad på kvalitativa kriterier sannolikt upplevs som mer 
svårbegriplig och flytande.
 Flera deltagare framhöll värdet av att få se konkreta planförslag på de 
alternativa stationslägena och anslutande bebyggelse. Erfarenheter från 
liknande workshopövningar i andra sammanhang, exempelvis i fallstudie 
Solna, är att bedömningskriterier och planförslag måste vara på samma 
detaljerings- och konkretionsnivå. Tillräckligt konkretiserade alternativ är 
en förutsättning för att kunna rangordna alternativen gentemot varandra 
utifrån exempelvis bedömningskriteriet tillgänglighet med olika trafikslag.    
 Ur en processynpunkt ligger det dock en välkänd fara i att på ett 
alltför tidigt stadium illustrera till synes färdiga lösningar. Skickligt utförda 
illustrationer kan ge upphov till starka och ibland fastlåsta idéer för hur 
stationen och omgivningar ska gestaltas. Ett möjligt förhållningssätt för att 
undvika konflikter som leder till låsningar i processen är att i det längsta 
diskutera funktioner men aldrig lösningar. Ett annat alternativ är att 
redovisa principlösningar istället för genomarbetade gestaltningsförslag.
 Övningen kan sägas ha fungerat konsensusskapande i det avseendet 
att det fanns en stor samstämmighet i bedömningen av alternativ, att flera 
deltagare upplevde att det var lätt att identifiera det bästa alternativet. 
Övningen kan även sägas ha bidragit till en polarisering, då två personer 
blev medvetna om att de hade en avvikande mening än ”storgruppen”. Det 
är inte helt lätt att avgöra om övningen bidrog till att blottlägga konflikter 
eller om övningen bidrog till att skapa konflikter genom att ställa gruppen 
inför fyra färdiga lösningar istället för att låta gruppen i samförstånd arbeta 
fram ett eller flera alternativ. Möjligen hade då förslagen sett annorlunda 
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ut, och kanske hade ”avvikarna” övertygat ”storgruppen” om ett annat 
lägesalternativ.  
 Deltagarna var överlag nöjda med processen, det vill säga 
diskussionerna, men tveksamma till vad resultatet, i det här fallet 
rangordningslistan, kan användas till. I det här fallet var avsikten med 
övningen att starta en diskussion, inte att välja ett alternativ. När metoden 
används i skarpt läge, med syfte att välja alternativ, finns det olika sätt att 
hantera de diskuterade metodproblemen. Framförallt är förutsättningarna 
för och kraven på förberedande diskussioner och information större.  
 En person med till synes störst erfarenhet av olika typer av 
workshopövningar påpekade att det kan finnas inslag av manipulation i det 
valda upplägget. ”Upplägget innebär oftast ett underliggande syfte att man 
vill föra fram ett visst budskap, inte alltid att man vill utreda frågan.”  I det 
aktuella fallet var syftet bäggedera, att förankra ett halvcentralt läge och att 
samtidigt påbörja en diskussion om en stationslösning och en framtida 
stadsutveckling i det preciserade läget. För att undvika upplevelser av 
manipulation är det viktigt att syftet med övningen kommuniceras med 
gruppen och även att man tydligt kommunicerar hur resultatet kommer att 
användas, något som inte gjordes tillräckligt i det aktuella fallet.
 Det valda upplägget fungerade effektivt för att styra diskussionerna 
till en strategisk nivå som uppdragsgivaren önskade. Vid övningen 
ifrågasattes inte heller urvalet av kriterier eller enskilda kriterier, med 
undantag för att en person uppgav att miljöfrågorna inte fanns med. Att 
upplägget fungerar så pass styrande ger samtidigt ett stort ansvar till dem 
som har problemformuleringsprivilegiet och väljer ut bedömningskriterier 
och utformar planalternativ.

Erfarenheterna från workshopen i Vagnhärad kan generaliseras i några 
rekommendationer.

Det är viktigt att syftet med övningen och vad resultat kommer att 
användas till kommuniceras tydligt till deltagarna. Är syftet att 
påbörja en diskussion eller att komma till ett avslut och välja eller 
välja bort alternativ? 

Ett tillräckligt stort kunskapsunderlag ger förutsättningar för 
stringenta diskussioner och minskar inslagen av fria spekulationer. 

Förarbeten i form av alternativa planförslag på en lämplig 
konkretionsnivå underlättar bedömningar.  

En blandning av konkreta (kvantitativa) och komplexa (kvalitativa) 
bedömningskriterier underlättar en saklig och intressant diskussion.

Rangordning är en relativt enkel bedömningsprincip med ett mindre 
inslag av teknikaliteter
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Att deltagarna får möjlighet att läsa in sig på bedömningskriterier och 
planförutsättningar i förväg kan upplevas som kvalitetshöjande.  

Att övningen följs upp i efterhand är en viktig trovärdighetsfråga. 

 Bidrar övningen till en mer inkluderande process och i slutändan ett 
mer robust beslut? Ett svar på detta är att övningen utgör ett litet inslag i en 
omfattande utredningsprocess. Det arbete som skett innan övningen och 
hur övningen följs upp och hur resultatet används vidare i utredningen är 
avgörande för om övningen har verkat inkluderande och leder till ett mer 
robust resultat, eller det motsatta.  
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8 FALLSTUDIE III: SOLNA STATION  

8.1 Inledning 
I detta kapitel redovisas erfarenheter från fallstudie Solna station. Arbetet 
med fallstudien har skett i nära koppling till det programarbete för Solna 
station som bedrevs under vintern 2006. I programarbetet deltog 
representanter från Solna kommun, Banverket, SJ, SL, Jernhusen och 
Fabegé samt konsulten SWECO FFNS. Fallstudien består av två delar, där 
en del har aktionsforskningskaraktär och fokuserar på den lokala 
samverkansprocessen att ta fram visioner och mål för det fortsatta arbetet. 
Den andra delen utgörs av ett separat arbete med fördjupade analyser av 
nuläget och två alternativa planförslag med utgångspunkt i ett antal 
planindikatorer. Syftet med det arbetet var främst att utvärdera några 
planindikatorers mätbarhet och relevans.

Noden och platsen
Solna station är i dagsläget en mindre lokal bytespunkt i Storstockholms 
lokaltrafik och trafikeras av pendeltåg i nordsydlig riktning på sträckan 
Märsta – Södertälje och ett antal lokala busslinjer. Antalet på- och 
avstigande vid pendeltågsstationen är 5 000 per dag vilket ska jämföras 
med 11 000 på- och avstigande vid tunnelbanestationen vid Solna centrum. 
Solna station berörs av ett flertal stora infrastrukturprojekt som om de 
genomförs innebär att Solna station får en kraftigt förstärkt dignitet som 
bytespunkt med regionala såväl som lokala förbindelser i både nordsydlig 
och västöstlig riktning. Tvärbanans förlängning från Alvik till Solna station 
är redan beslutad och kommer att byggas. I Banverkets framtidsplaner 
pekas Solna station ut, i konkurrens med Häggvik, som en möjlig framtida 
knutpunkt norr om Stockholms central.33 Andra framtida möjligheter som 
utretts är att dra en ny pendeltågsgren från Solna ut mot Arninge och att 
förlänga tunnelbanans blåa linje från Odenplan till Solna station. 
Diskussioner av ett mer hypotetiskt slag har förts kring att låta 
Arlandapendeln stanna vid Solna station.  
 Förverkligandet av de ovan beskrivna infrastrukturprojekten innebär 
att ett område inom gångavstånd till Solna station får en förstärkt 
attraktivitet för såväl bostäder som verksamheter. Det stationsnära området 
har i detta scenario en stor potential som en regional och kanske även 
interregional målpunkt. Förverkligandet av lägespotentialen påverkas 
samtidigt av den lokala markanvändningsplaneringen och är avhängigt av 
att Solna station även fungerar som en lokal målpunkt och att området 

                                                
33 Muntlig källa: Cornelis Harders, Banverket (2006) 
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närmast stationen utvecklas till en attraktiv stadsmiljö med en fungerande 
servicestruktur.
 Platsens kvaliteter idag är framförallt det centrala läget i förhållande 
till centrala Stockholm med 10 minuters restid med såväl bil som 
pendeltåg, och närheten till de fina naturområdena i Nationalstadsparken34

Stadsmiljön i stationens närområde och tillgängligheten till stationen som 
en lokal målpunkt är dock bristfälliga ur flera avseenden. Ett problem är 
den bristfälliga kopplingen till Solna centrum. En mer utförlig beskrivning 
av tillgängligheten i det stationsnära området finns längre fram i avsnitt 8.5.

Figur 9: Orienteringskarta över Solna station och omgivningar 

                                                
34 När deltagarna i intervjuundersökningen ombads beskriva kvaliteter och brister i området i 
dagsläget lyftes dessa kvaliteter fram medan platsen som sådan beskrevs som bristfällig.  
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8.2 Lokal samverkansprocess kring mål och visioner  
Här beskrivs genomförande och resultat från det lokala samverkansarbetet 
med att ta fram en gemensam vision och en lokal målstruktur. Slutsatser 
redovisas i avsnitt 8.11 tillsammans med slutsatser från analysdelen, samt i 
en jämförande diskussion om de modeller som tagits fram i fallstudie 
Ostlänken respektive fallstudie Solna i kapitel 9.

Genomförande av gemensamt målseminarium 
Vid den första sammankomsten i projektet genomfördes ett 
målseminarium. Syftet med seminariet var att ta fram gemensamma 
nyckelfrågor, mål och visioner för det fortsatta arbetet med Solna 
stationsområdet. Att skapa konsensus i gruppen och få samtliga aktörer att 
arbeta mot samma mål var en viktig målsättning med övningen. Vid 
övningen fanns två ledare, en processledare och en expert på 
planeringsfrågor som ansvarade för det producerade resultatet. Vid mötet 
användes en arbetsgång som kan liknas vid en tratt där man arbetar sig från 
ett stort antal nyckelfrågor till en gemensam vision.35

Figur 10: Tratten  

Begreppsdefinitioner  

Nyckelfråga = viktig problem/frågeställning som behöver tacklas i det fortsatta arbetet för att 
tillvarata möjligheter och kvaliteter samt undanröja hot och brister 

Mål = ambitioner och kvaliteter som eftersträvas i framtidsbilder och lösningar, formuleras 
kvantitativt eller kvalitativt och lösningsoberoende 

Vision = önskvärd framtid, en sammanfattande, inspirerande och engagerande formulering 

Källa: Ranhagen 2006 Opublicerad PowerPoint presentation

                                                
35 En mer ingående beskrivning av tillvägagångssättet finns i opublicerade minnesanteckningar. 
Här redogörs endast för de fakta som har en betydelse för det fortsatta arbetet med fallstudien. 
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 Vid seminariet användes metoden strukturerad brainstorming36 för att 
generera nyckelfrågor, vilket i det här fallet innebar att samtliga deltagare 
noterade sina egna idéer på självhäftande lappar som sammanställdes på en 
stor affisch och sorterades tematiskt. Därefter skedde en prioritering av 
framkomna nyckelfrågor genom ett röstningsförfarande där varje deltagare 
hade 20 röster att fördela fritt mellan de olika nyckelfrågorna.
 Arbetet med att identifiera mål och delmål utfördes därefter som 
grupparbete. Mål och delmål överensstämde väl mellan de tre grupperna 
varför det inte var några svårigheter att sammanställa en gemensam 
målstruktur utifrån de olika delgruppernas resultat. Arbetet med att ta fram 
en vision utfördes också som ett grupparbete. De tre grupperna kom även 
här fram till snarlika visioner.  

Resultat - Mål och vision
Arbetet med mål och visioner resulterade efter viss vidarebearbetning av 
konsulten i följande vision: Solna station - en het kommunikationspunkt i 
en attraktiv stadsmiljö för boende och arbete.

Figur 11: Övergripande mål i programutredning Solna station Källa: SWECO FFNS (2006) 

                                                
36 En beskrivning av metoden strukturerad brainstorming finns i Eriksson (2003).  
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Delmål: Attraktiv stadsdel med goda kopplingar till omgivande stadsdelar 
Trygg och levande stadsdel 
Orienterbarhet – raka och tydliga kommunikationsstråk 
Skapa identitet – sätta på kartan 
God koppling till näraliggande områden 

Delmål: Stärka Solna stationsområdet i regionen  
Marknadsföra kommunikationspunkten/knutpunkten 
Integrera och profilera kringliggande (identitetslösa) områden 

Delmål: Attraktiv och effektiv knutpunkt  
Stationsutformning – trygg, snygg, god närservice; Orienterbarhet – enkel och tydlig 
Bevarad handlingsfrihet/flexibilitet – regionaltåg, tvärspår
Stationsutformning – landmärke/ikon  
Effektiva/korta bytesrelationer – korta avstånd (kompakt trafiklösning i stationen) 
Tillgänglig – med järnväg, spårväg, buss, cykel, gående, bil (parkering och angöring)  

Delmål: Genomförbarhet/Ekonomi 
God samhällsekonomi  
Exploatering 
Etapper
Utformning  
Uppfylla normer för risk, buller, luftkvalitet mm.  

Delmål: Välbalanserad trafiklösning och god tillgänglighet 
Minskad genomfartstrafik (bil) 
Ökad tillgänglighet och minskad framkomlighet för biltrafik genom området 
Trafiksäkert  
Figur 12: Övergripande mål och delmål i programutredning Solna station Källa: SWECO 
FFNS (2006) 

8.3 Kvalitativa inventeringar och analyser 
Inledningsvis genomfördes några kvalitativa inventeringar och analyser.  
Resultat från detta arbete används för att göra en nulägesbeskrivning och 
till att diskutera resultaten från GIS-analyserna.

Gemensam gåtur
Vid den andra sammankomsten genomfördes en gemensam gåtur i 
området. Gåtur är en metod för utvärdering och erfarenhetsåterföring, i 
typfallet efter färdigställande av nya bostadsområden eller inför 
upprustning av äldre områden. Vid en gåtur deltar representanter från olika 
intressegrupper, exempelvis boende, arkitekter, planerare, byggherre och 
fastighetsägare. Gåtur har formen av en organiserad promenad där man 
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stannar vid några på förhand bestämda observationsplatser och för 
anteckningar och diskuterar. Efter promenaden sker en återsamling för en 
uppföljande diskussion. Andra begrepp för snarlika metoder är ”walk-
through evaluation” eller ”touring view” (de Laval 1998).  
 Gåturen, som inkluderade samtliga projektdeltagare, genomfördes en 
förmiddag i februari. Deltagarna delades in i tre mindre grupper. Grupperna 
instruerades att vid varje observationspunkt anteckna tre styrkor och tre 
brister på olikfärgade post-it lappar. Efter promenaden återsamlades 
grupperna i Fabegés lokaler vid Dalvägen. Efter en gemensam genomgång 
där varje grupp fick presentera sina resultat sammanställde övningsledarna 
resultatet för varje observationspunkt och post-it lapparna sorterades 
tematiskt. Därefter gjordes en ny genomgång av materialet då 
övningsledarna presenterade det sammanställda materialet och deltagarna 
kom med synpunkter. Materialet efterbearbetades därefter av konsulterna 
och av mig i rollen som aktionsforskare.   

Intervjuer
En serie gruppintervjuer genomfördes med deltagarna i programarbetet. 
Det primära syftet med intervjuerna var att undersöka hur olika aktörer i 
projektet såg på omvärldsfaktorer. I samband med intervjuerna ställdes 
även frågor om hur de olika aktörerna värderade betydelsen av olika 
platsfaktorer. I intervjuerna framtonade en bild av att funktionsblandning, 
orienterbarhet och fotgängarvänlighet ansågs som särskilt viktiga 
tillgänglighetsfaktorer. Idéer om hur dessa faktorer borde definieras och 
hur man kan uppnå de eftersökta kvaliteterna var dock oklara och skiftande 
bland deltagarna i projektet.

Egna observationer i samband med axialkarteringen  
Att framställa en axialkarta krävde ett omfattande inventeringsarbete där 
jag promenerade igenom hela området inom en radie på 1500 meter från  
den södra entrén i stationens nuvarande läge. Vid dessa promenader som 
tog ca två veckor i anspråk fanns det även möjlighet att observera och 
reflektera över hur topografi och väg- och bebyggelsestrukturer påverkar 
tillgängligheten i området.37

En beskrivning av lokal tillgänglighet utifrån egna observationer 
Idag ger stationen och dess närområde ett splittrat intryck. Modernistisk 
storskalig stadsplanering och en accentuerad topografi ger en fragmenterad 
stadsstruktur som är svår att överblicka och begripa. Kolonnvägen och 
Frösundaleden som är motorleder till karaktären skär igenom området och 
                                                
37 I en första vända tog inventeringsarbetet ca en vecka. Men då jag vid senare handledning 
med Tobias Nordström, Space Scape, upptäckte att mina tidigare observationer inte var korrekt 
utförda var jag tvungen att inventera området på nytt, vilket tog ytterligare en vecka i anspråk.   
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utgör betydande barriärer för fotgängare både visuellt och funktionellt 
(figur 14). De begränsar framkomligheten för tvärgående rörelser och styr 
fotgängare i längsgående riktning. Fotgängare och cyklister är hänvisade 
till smala och mörka passager under Frösundaleden (figur 15). Spårområdet 
utgör en annan stor barriär i området. Ett fragmenterat och ineffektivt gång- 
och cykelvägnät bidrar till att göra det svårt för fotgängare att röra sig 
effektivt i området. Gena förbindelser uppstår dock som spontant 
framvuxna stigar där de behövs för effektivare förbindelser (figur 22 och 
23). Ibland går stigarna i mycket brant terräng. Tillgängligheten till själva 
stationen är begränsad för såväl fotgängare som bilister. Det finns i 
dagsläget inte någon angöringsplats för bilar så avlämningar och 
upphämtningar sker oftast vid en busshållplats.   

Figur 13: Solna station – södra entrén  

Figur 14: Frösundaleden vid Solna station  
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Figur 15: Gångtunnel under Frösundaleden
   

Figur 16: En genväg för fotgängare, men inte cyklister, till arbetsplatserna i Haga. 

Resultat från gåturen 
Ett anmärkningsvärt resultat från gåturen är att stationen upplevdes som 
nära endast i tre av nio punkter. I själva verket ligger samtliga punkter, 
utom punkt tre vid Ballongberget, inom 400 meter till stationens södra 
entré. Det upplevda avståndet till stationen från punkt två bedömdes av en 
grupp som långt och av andra grupper som kort.
 Vid gåturen noterade deltagarna bristande samband i bebyggelse- och 
trafikstrukturen i sju av nio observationspunkter. Bristande samband 
noterades framförallt i observationspunkter där Kolonnvägen, Frösunda-
leden eller spårområdet utgör barriärer och brott i bebyggelsestrukturen. 
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Bristande samband noterades även i punkt 5 vid Hagalundsgatan där det är 
en trafikseparerad trafiklösning med tvärgående fotgängarrörelser på 
upphöjda broar och bostadsentréer en våning ovanför gatuplan (figur 24).
 Vid gåturen diskuterades även Frösundaparken (vid punkt 3) som ett 
barriärförstärkande element. Det är intressant att notera att vid en gåtur som 
genomförts i ett annat sammanhang med boende i Frösunda bedömdes 
parkens åtskiljande funktion som positiv. Parken upplevdes som en port till 
det egna bostadsområdet (Holmqvist & Modh 2006).    
 Egna observationer i fält är att bebyggelsestrukturen i sig bidrar till en 
upplöst struktur och bristande samband. Flera äldre och nyare 
bostadsområden har en inåtvänd karaktär med fina bostadsgårdar men med 
sämre kopplingar till omgivande stadsdelar. Är det resultatet av en 
anpassning till den trafikdominerade miljön? En inventering av 
bebyggelsetyper som gjordes i projektet Uthållig kommun visade på att 
olika bebyggelsetyper förekommer som utspridda öar i en förövrigt amorf 
struktur.
 Strategier för att förbättra sambanden i området som diskuterats i 
projektet är att minska barriärverkan från trafiklederna genom att minska 
trafikmängderna och förtäta gaturummen längs vägarna med bebyggelse, 
vilket ingår i konceptet stadsboulevard. Andra strategier som lyftes upp i 
intervjuer och diskussioner är att förstärka de sammanbindande stråken 
mellan stadsdelarna, att överdäcka spåren eller att skapa nya förbindelser 
över järnvägen.

Figur 17: Karta med observationspunkter 
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 Tabell 8: Samlad analys av kvalitéer baserat på resultat från gemensam gåtur 
Siffrorna avser observationspunkterna i figur 17.

Tabell 9: Samlad analys av brister baserat på resultat från gemensam gåtur 

8.4 GIS-analyser 
GIS-analyserna syftar till att testa några planindikatorers mätbarhet och att 
fördjupa den översiktliga kvalitativa konsekvensbedömningen i plan-
programmet. Urvalet av planindikatorer som testas i GIS-analyserna 
baserar sig på resultat från de kvalitativa analyserna.

Planalternativ
Som utgångspunkt för GIS-analyserna används en syntes av de alternativa 
planer som togs fram i programutredning för Solna station (SWECO FFNS 
2006) och planer för tillkommande bebyggelse i den fördjupade 
översiktsplanen för Solna stationsområdet (Solna stad 2006). Här 
presenteras de fyra planalternativ som analyseras i GIS-analyserna.  
 Arbetet med programutredningen resulterade i två alternativa 
planförslag. Planalternativ A Parallellt uppdrag följer i stora drag det 
förslag som presenterades av FFNS i samband med ett parallellt uppdrag år 
2001, ett förslag som då förordades av juryn. I förslaget behålls i stora drag 
den befintliga trafikstrukturen. En stor förändring är att Frösundaleden görs 

KVALITÉER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sammanlagt 

Goda samband  X 1

Kvalitéer i 
helhetsmiljö och 
gaturum  

X X X X X X X X X 9

Upplevelse av att 
det är nära till 
stationen   

X X X 3

Potential X X X X X 5

Summa 3 2 1 2 1 3 2 1 3

BRISTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sammanlagt 

Bristande 
samband  

X X X X X X X 7

Brister i 
helhetsmiljö och 
gaturum    

X X X X X X X X X 9

Upplevelse av att 
det är långt till 
stationen   

X X X X 4

Summa 2 3 3 3 1 2 3 3 3
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om till en stadsboulevard med gatuträd, trottoarer och cykelbanor. 
Tillkommande bebyggelse längs Frösundaleden och Kolonnvägen 
förstärker stadsmässigheten i området och minskar de större vägarnas 
visuella barriärverkan. Planalternativ B Strålplatsen innebär större 
förändringar och har karaktärsdrag av en klassicistisk stadsplan där 
trafikplatsen närmast stationen görs om till en strålplats som på samma 
gång är ett tydligt stadsrum och en trafiklösning. Förslaget innebär 
samtidigt att vägarna närmast strålplatsen rätas ut och Råsundavägen väster 
och öster om rondellen visuellt knyts samman.
 I den fördjupade översiktsplanen föreslås en förhållandevis tät 
kvartersbebyggelse i området norr om stationen och söder om 
fotbollsstadion, vilket innebär en förtätning och förnyelse av 
verksamhetsområdet vid Dalvägen och Lokvägen. I anslutning till stadion 
planeras ett hotell och en saluhall. I den fördjupade översiktplanen 
presenteras två scenarier för bebyggelsestrukturen, ett basalternativ och ett 
maxalternativ.    
 I arbetet med GIS-analyserna används även ett hypotetiskt 
Hagalundsalternativ med pendeltågsstationen lokaliserad i Hagalunds-
berget och med en entré centralt i Hagalund. Hagalundsalternativet 
genererades av kommunens trafikplanerare i en lokal workshop inom 
ramen för Energimyndighetens projekt Uthållig kommun. Förslaget togs 
även upp till diskussion i ett tidigt skede av programutredningen men 
avfärdades av Banverket på ekonomiska grunder.      

Figur 18: Alternativ A Parallellt uppdrag Stationens läge är mitt i bilden norr om 
Frösundaleden. Tillkommande bebyggelse i grått. Källa: SWECO FFNS (2006) 
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Figur 19: Alternativ B Strålplatsen Stationens läge är till höger om rondellen norr om 
Frösundaleden. Källa: SWECO FFNS (2006) 

Figur 20: Strålplatsen Källa: Solna stad (2006)  
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Figur 21: Översiktlig kvalitativ konsekvensbedömning av de två förslagen i 
programutredningen Alternativ A Parallellt uppdrag (1) och Alternativ B Strålplatsen (2) Källa:
SWECO FFNS (2006) 

Place Syntax Tool (PST) och Depthmap 
I GIS-analyserna används två dataprogram som utvecklats inom 
forskningsfältet Space syntax: Place Syntax Tool (PST) och Depthmap. 
Place Syntax Tool används här till att göra tillgänglighetsanalyser och 
Depthmap till att göra integrationsanalyser. Depthmap38 är ett verktyg för 
att utföra visuella och konfiguratoriska analyser av arkitektur och urbana 
system. Analyserna i Depthmap är geometriska och topologiska och mäter 
tillgänglighet mellan vägnätets olika delar utan koppling till geografiska 
data.
 Place Syntax Tool (PST)39 är ett verktyg utvecklat för GIS Mapinfo 
för att analysera tillgänglighet i en stadsrumsskala. Med Place Syntax Tool 
är det möjligt att koppla GIS-data till den geometriska axialkartan, vilket 
gör det möjligt att göra sammansatta analyser av upplevt och faktiskt 
avstånd mellan olika funktioner och målpunkter. Analyser kan klargöra hur 
                                                
38 Depthmap har utvecklats av forskare på Bartlett School of Architecture, UCL, London. En 
fördjupad beskrivning av verktyget finns i Turner (2004). Programmet är i version 4 kompatibelt 
med Windows 2000 och XP operativsystem.  
39 Place Syntax Tool har utvecklats av forskare på KTH, arkitekturskolan, i samarbete med 
studenter på institutionen för Numeriska analys på KTH.  En fullständig beskrivning av Place 
Syntax Tool (PST) finns i Ståhle m.fl. (2006).



100

nära det är från varje adress i ett område till en eller flera attraktioner, eller 
så kan man räkna ut hur många attraktioner det finns inom en viss radie. 
Avståndet kan mätas som fågelavstånd och verkligt gångavstånd i meter 
samt i antal axialsteg. Avståndsberäkningar i meter bygger på axialkartan, 
det vill säga mätningar längs de faktiska förflyttningsvägarna (Ståhle m.fl. 
2006).

Axialkartan
I analyser med Depthmap och Place Syntax Tool används axialkartan som 
en baskarta. Axialkartan byggs upp av det minsta antalet siktlinjer som kan 
inskrivas i gatu- och gångvägssystemet. Varje linje representerar en gatu- 
eller gångvägssträckning. Arbetet med att ta fram axialkartan sker i tre steg. 
I ett första steg kan preliminära linjer ritas in (digitaliseras) på ett 
kartunderlag eller en flygbild i hög upplösning. Därefter sker en kontroll i 
fält då avvikelser på grund av topografi och vegetation kan upptäckas och 
korrigeras. I nästa steg görs korrigeringar i det digitala materialet. 
Utförligare beskrivningar av hur axialkartering går till finns i Ståhle (2005) 
och Marcus (2000). Det är även möjligt att generera axialkartor i 
dataprogram. Enligt Turner (2004) är dock de manuellt framtagna 
axialkartorna ännu så länge överlägsna de axialkartor som kan genereras i 
dataprogram.
 I det aktuella fallet inventerades hela det formella och informella 
systemet av vägar och stigar som används av fotgängare40 i ett område 
inom en 1500 meters radie från den södra stationsentrén vilket motsvarar 
ett egentligt analysområde inom en 500 meters radie och en buffertzon på 
ytterligare 1000 m. Vid inventeringen noterades stråk längs trottoarer, 
mindre trafikerade sidogator utan trottoarer, tillrättalagda gång- och 
cykelvägar, parkvägar och smitvägar i oländig terräng. Resultatet är en 
fullständig kartläggning av de gång- och cykelstråk som är tillgängliga för 
en vuxen person med ”normala rörelseresurser.” En kartläggning av stråk 
som är tillgängliga för barn, äldre eller rörelsehindrade, otrygga personer 
mm. innebär att ett flertal av länkarna i systemet hade diskvalificerats.  

                                                
40 I trafikbilagan till den fördjupade översiktsplanen fokuseras på tillgänglighet i primära större 
stråk mellan prioriterade målpunkter, i detta fall nationalarenan och näraliggande pendeltågs- 
och tunnelbanestationer. Inriktningen på de större stråken är en naturlig följd av behovet att 
hantera stora flöden av fotgängare i samband med evenemang i den nya arenan. I trafikbilagan 
betonas att besökare till området har behov av vägledning i form av igenkännliga stråk. Vid 
axialkarteringen registrerades ”vardagslandskapet” och gång- och vägnätets funktionalitet för 
boende och arbetande i området. I det sammanhanget hänger effektivitet samman med genhet 
snarare än kapacitet och standard. I tillgänglighetsanalyserna tas därför inte de 
dimensionerande faktorerna upp. Axialkartan ger en bild av förutsättningarna för spridda flöden 
till och från Solna station och kringliggande områden och utvalda målpunkter, bl. a. den nya 
nationalarenan.  
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Figur 22: Stig i brant terräng vid Frösundaleden  

Figur 23: Gen passage över Kolonnvägen från Frösunda till verksamhetsområdet vid 
Gårdsvägen och vidare till den norra stationsentrén
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8.5 Tillgänglighetsanalyser 
Genomförande av räckviddsanalyser 
Tillgänglighetsanalyserna har gjorts med verktyget Place Syntax Tool 
(PST) i form av räckviddsanalyser. Tillgänglighetsanalyserna görs med 
utgångspunkt från stationens två entréer41 och motsvarar därmed enkla 
gravitationsanalyser. Tre olika typer av avstånd mäts: reducerade 
fågelavstånd (20-25 %), verkligt gångavstånd i befintligt vägnät och 
axialavstånd, det vill säga topologiska avstånd.
 I analyserna har jag laborerat med reducerade fågelavstånd (20 och 25 
%) som förenklade mått på verkligt gångavstånd. Jämförelser av verkliga 
gångavstånd i axialkartan och radiella fågelavstånd visar att det intervallet 
är ett rimligt antagande i området kring Solna station.  
 Axialkartan har även använts för att beräkna verkliga gångavstånd. 
Gränsvärden för att gradera olika avståndsintervall bygger på studerad 
empiri där man har kunnat notera olika brytpunkter vid 400 meter, 600 
meter och 1000 meter. 

Axialavstånd kan användas som en indikator på orienterbarhet och 
upplevt avstånd. Axialavstånd kan sägas representerar mentala motstånd. 
Antalet axialavstånd motsvarar i själva verket antal gånger som vi måste 
göra en kursändring. Få riktningsförändringar innebär en lätthet att 
navigera (Banverket 2005). Jag testar här en annan liknelse. Antal axialsteg 
skulle kunna sägas motsvara komplexiteten i en färdbeskrivning.
 Vid analyserna har laborerats med tillgänglighetsanalyser med eller 
utan smitvägar i oländig terräng. En iakttagelse är att smitvägarna har en 
stor betydelse för att skapa räta och gena stråk och att de används flitigt, 
vilket kan tas som ett tecken på att det planlagda gång- och cykelvägnätet 
är ineffektivt och att tillgänglighet för fotgängare inte prioriteras.
 I tillgänglighetsanalyserna jämförs nuläget med Alternativ B 
Strålplatsen och Hagalundsalternativet. Texten hänvisar till figurerna 1-8 
och tabellerna 1-2 i bilaga 2.

Några problem vid genomförande 
En poäng med Place Syntax Tool är att det går att koppla GIS-data till 
axialkartan. I det aktuella fallet har det inte varit möjligt på grund av 
bristfälliga GIS-underlag. Därför har det inte varit möjligt att kvantifiera 
befolkningsunderlaget inom olika räckviddszoner från stationen. Även 

                                                
41 Detta är adekvat då det är tillgängligheten till stationen och resefunktionen som studeras. I en 
studie av tillgänglighet till ett vidare spektrum av olika funktioner skulle det vara svårare att 
identifiera en central punkt och analysen skulle ha karaktären av ”alla punkters avstånd till alla 
andra”.



103

tillgänglighetsanalyserna med PST är därför i det här fallet geometriska till 
karaktären.
 Vid PST-analyser kopplas i normalfallet befolkningsdata till 
axialkartan via digitaliserade adresspunkter. I Solna saknades 
befolkningsuppgifter på den låga aggregationsnivån och istället användes 
därför befolkningsstatistik på aggregationsnivån NYKO-3. Ett NYKO-3 
område omfattar ett antal kvarter och är den lägsta nivå som uppgifter om 
dag- och nattbefolkning får redovisas offentligt på. Befolkningsuppgifter på 
adresspunktsnivå och fastighetspunktsnivå är behandlade med restriktioner 
och sedan 2005 levererar inte SCB uppgifter på fastighetsnivå kopplat till 
GIS-punkter. Befolkningsstatistik på den låga aggregationsnivån av 
adresspunkter eller fastighetspunkter får dock användas för forsknings-
ändamål.  
 I ett senare skede uppdagades dock att GIS-underlaget med NYKO-3 
områdesgränser inte gick att använda på grund av att det inte digitaliserats 
på ett korrekt sätt. Återstående möjligheter, vilka bedömdes som alltför 
tidskrävande, var att digitalisera nya NYKO-3 områdesgränser eller att 
göra manuella överlagrande analyser av tillgänglighetsanalyserna och 
underlaget med NYKO-3 områdesgränser.  
 Vid PST-analyser redovisas avstånds- och axialvärden på 
temakartorna som färgkodade fastighetsytor. I brist på GIS-skikt med 
ytgenererade fastighetsytor redovisades tillgänglighetsvärdena som 
färgkodade adresspunkter. För att öka läsbarheten nyttjades därefter s.k. 
”thiesen-polygoner” för att avgränsa olika sammanhängande avstånds-
intervall och redovisa dem i olikfärgade fält. Kartorna 1- 8 i bilaga 2 är 
framställda på detta sätt.  
 I normalfallet vid PST-analyser registreras tillkommande bebyggelse 
genom att nya adresspunkter digitaliseras. I det här fallet fungerade inte 
den funktionen och tillgänglighetsvärden för tillkommande bebyggelse fick 
därför antas vara samma som närmast liggande befintlig fastighetspunkt.

Analyser av verkliga gångavstånd
I det analyserade förslaget Alternativ B Strålplatsen har förskjutningen av 
den norra stationsentrén 200 meter norrut stor betydelse för att minska 
avstånden till stationen från befintliga och planerade områden norr om 
stationen, det vill säga Ballongberget och det nya Arenaområdet. En ny 
trappa (eventuellt en rulltrappa) nära stationen ger en gen förbindelse upp 
till Hagalund som kortar avstånden framförallt till bostäderna närmast 
stationen. Idag finns en brant stig i detta läge. Förslaget innebär dock inte 
någon påtagligt förbättrad tillgänglighet till bostadsområden närmast öster 
och nordöst om stationen. I dessa riktningar behöver gång- och 
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cykelvägnätet effektiviseras och nya förbindelser skapas i lägen där det 
idag finns otillgängliga smitvägar i brant terräng. (Se figur 2 i bilaga 2)
 I det hypotetiska Hagalundsalternativet där den norra stationsentrén 
byts ut mot en entré centralt i Hagalund kortas avstånden till stationen 
framförallt till södra delen av Hagalund. Samtidigt blir avstånden avsevärt 
längre till Ballongberget, det nya Arenaområdet och Frösunda norr om 
stationen där biltillgängligheten idag är god. Dessa områden hamnar i detta 
fall utanför det stationsnära området. Som framgår av figur 26 finns stora 
arbetsplatskoncentrationer norr och öster om dagens stationsläge, ett 
mönster som förstärks ytterligare med utbyggnaden av Arenaområdet, 
vilket talar för en nordlig stationsentré. Några förändringar i det lokala 
vägnätet har inte gjorts i detta förslag vilket sannolikt kan förklara att 
tillgängligheten till Haga inte påverkas. (Se figur 3 i bilaga 2)

Analyser av orienterbarhet 
I Alternativ B Strålplatsen medför förskjutningen av den norra stations-
entrén och en ny förbindelse i form av en gångbro över spårområdet att 
orienterbarheten från stationen till det nya Arenaområdet förbättras. 
Orienterbarheten till arbetsplatsområdet nordöst om stationen (Gårdsvägen) 
och Ballongberget förbättras.  Åtgärderna vid Strålplatserna där vägar rätas 
ut ger en förbättrad orienterbarhet längs de längre vägarna Frösundaleden 
och Råsundavägen. (Se figur 6 i bilaga 2)

I Hagalundsalternativet gör det trafikseparerade lokala vägnätet (som 
inte har setts över i detta förslag) att många axialavstånd ”förbrukas” av de 
trappor som leder upp från huvudgatan till bostadshusens entréer på ett 
övre plan. (Se figur 4 i bilaga 2)

Figur 24: Trafikseparerat gatunät i Hagalund 
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Skillnadsanalyser med olika avståndsmått 
Här har försök gjorts med att ta fram skillnadsanalyser42 mellan faktisk och 
upplevd tillgänglighet i det stationsnära området. Med utgångspunkt i de 
olika avståndsmåtten har tre räckviddszoner i förhållande till stationen 
identifieras, vilka ställs mot varandra i skillnadsanalyserna. I skillnads-
analyserna har en hypotetisk gräns för god tillgänglighet satts vid fyra 
axialsteg och 600 meter verkligt gångavstånd.
 Vad kan man utläsa av dessa skillnadsanalyser? En jämförelse av 
reducerade fågelavstånd och verkliga gångavstånd kan användas som ett 
mått på det lokala vägnätets effektivitet och indikerar en förbättrings-
potential, framförallt i det vägnät som är tillgängligt för fotgängare och 
cyklister. En jämförelse av axialavstånd och verkliga gångavstånd kan 
användas som en indikation på platser som ligger nära i metriska avstånd 
men där bristande orienterbarhet bidrar till en upplevelse av längre avstånd 
och vice versa.
 I Alternativ B Strålplatsen bidrar en mer överskådlig trafikplats, där 
vägarna ansluter till rondellen i närmast raka vinklar, till att sträcka ut 
siktlinjerna längs Råsundavägen och Frösundavägen vilket bl. a. innebär en 
förbättrad orienterbarhet mot Solna centrum.43 I analyserna av reducerade 
fågelavstånd registreras inte förändringar i vägnätet vilket gör att 
förskjutningen av den norra stationsentrén i Alternativ B Strålplatsen är det 
enda som ger ett utslag i dessa analyser. (Se figur 7 och 8 i bilaga 2) 

                                                
42 Det hade även varit möjligt att laborera med sammanvägda bedömningar. Exempel på 
sammanvägda bedömningar finns i Banverket (2005).    
43 Denna bedömning bygger på antaganden om att den nya boulevarden längs Frösundaleden 
kommer att tillåta fotgängarpassager i markplan. Om fotgängare och cyklister som i dagsläget 
hänvisas till undergångar under Frösundaleden försämras överblickbarheten. Det finns här en 
genuin konflikt mellan framkomlighet för alla trafikslag och orienterbarhet för framförallt 
fotgängare och cyklister. Vid framställningen av axialkartan för Alternativ B Strålplatsen gjordes 
även antaganden om att Frösundaleden skulle kunna rätas ut i vertikalled vilket kan vara 
realistiskt. Möjligheterna att överblicka längre sträckor begränsas idag av att vägen kränger i 
både vertikal- och horisontalled.  
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8.6 Befolkningsunderlag och förtätningspotential  
Genomförande
Som beskrevs tidigare analyseras befolkningsunderlag och förtätnings-
potential på ett principiellt plan.44 I analysen studeras om tillkommande 
bebyggelse lokaliseras i ett stationsnära läge. Som tillkommande 
bebyggelse räknas tillkommande bebyggelse i den fördjupade översikts-
planen och i programutredningen samt ytterligare möjliga kompletteringar 
som identifierats tillsammans med en av kommunens planerare.  

Resultat
Huvuddelen av den tillkommande bebyggelsen återfinns inom 600 meters 
gångavstånd från någon av de båda stationsentréerna. Biliatomten i 
områdets yttre östra kant i anslutning till E4:an och den planerade 
bostadsbebyggelsen i områdets norra ytterkant nära Lötsjön hamnar strax 
utanför denna zon i en analys av verkliga gångavstånd i befintligt och 
planerat vägnät. Om man enbart utgår ifrån den södra stationsentrén med 
den egentliga bytespunkten hamnar en del av det nya Arenaområdet utanför 
600-metersgränsen men dock innanför 1000-metersgränsen.  
 Av två analyser som gjorts i ett annat sammanhang (Bjelmrot 2005) 
framgår att de största koncentrationerna av arbetsplatser idag finns i 
Frösunda, vid Dalvägen och Gårdsvägen och Haga inom 600 meter till 
stationen samt Solna centrum ca 1000 meter från stationen. Vid 
Ballongberget och Hagalund finns de största koncentrationerna av boende.  
Området närmast stationen upptas idag av en stor trafikapparat vilket ger en 
mycket låg befolkningstäthet närmast stationen. 

                                                
44 I ett inledande skede gjordes dock förberedelser för att kvantifiera den tillkommande 
bebyggelsen som redovisas här. Ett rimligt antagande för att uppskatta den tillkommande dag- 
och nattbefolkningen är nyckeltal om 30 m2/anställd och 50 m2/boende. I den fördjupade 
översiktsplanens trafikbilaga användes nyckeltalen 28 m2/anställd och 100 m2/2 boende. Det 
senare bygger på antaganden om att genomsnittslägenheten i området är 100 m2 och att där 
bor i genomsnitt två personer per lägenhet. En genomgång av statistik från SCB visar att 
boendetätheten i stadsdelarna närmast Solna station idag varierar mellan 30 m2/person i 
Hagalund till 45m2/person i norra Frösunda (NYKO 2 1205). Statistikunderlaget för att bedöma 
tätheten i kontorslokaler och verksamhetslokaler verkar inte vara korrekt. Exempelvis visar 
underlaget från SCB på ett lokalutnyttjande på 718 m2/arbetsplats i Haga och 785 
m2/arbetsplats vid Dalvägen. 
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Figur 25: Analys av tillkommande bebyggelse inom flera avståndsgränser 
Teckenförklaring: Gråa ytor markerar tillkommande bebyggelse. Avståndsgränser: 100 m, 200 
m, 300 m, 400, 500 och 700 m reducerat fågelavstånd (-25%)  

Figur 26: Koncentration av arbetsplatser (dagbefolkning) i stationsområdet idag  
Källa: Bjelmrot (2005) 
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Figur 27: Koncentration av boende (nattbefolkning) i stationsområdet idag  
Källa: Bjelmrot (2005) 

8.7 Funktionsblandning  
I intervjuer med deltagare i programutredningen uttrycktes önskemål om en 
större grad av funktionsblandning i det stationsnära området. I stationens 
kringland finns idag enhetliga bostads- eller verksamhetsområden med ett 
litet mått av funktionsintegrering på delområdesnivå. Den största funktions-
blandningen finns längs Råsundavägen väster om stationen med en 
blandning av bostäder och arbetsplatser såväl som inslag av service och 
kommersiell verksamhet samt i Frösunda. Dessa förhållanden uppmärk-
sammades vid gåturen och bekräftades vid en genomgång av SCB-statistik. 

Genomförande
Funktionsblandning i nuläget analyseras med utgångspunkt i statistik från 
SCB. Därefter diskuteras förutsättningar för att skapa en ökad funktions-
blandning i det analyserade förslaget.
 Funktionsblandning har här analyserats på delområdesnivå (NYKO-2 
nivå). NYKO-2 områden utgörs ofta av enhetliga delområden i olika 
stadsdelar. Funktionsblandning redovisas i andel arbetsplatser respektive 
boende (dag- och nattbefolkning) och i andel bostadsyta respektive yta för 
kontors- och industriändamål.  
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 För att kunna analysera befolkningsdensitet på fastighetsnivå och 
funktionsblandning med avseende på yta köptes statistik från SCB in.45 I
SCBs FastPak delas fastighetsbeståndet in i kategorierna flerbostadshus, 
lokalhus, industribyggnader och småhus. För varje kategori redovisas 
bostadsyta och lokalyta. Till lokaler för arbetsplatser räknas lokalhus 
(vilket torde utgöras av kontorsfastigheter) och industribyggnader samt 
lokalyta i flerbostadshus. Som lokaler för bostadsändamål räknas småhus 
och bostadsyta i flerbostadshus.

Resultat – funktionsblandning i nuläget 
SCBs statistik bekräftar bilden av funktionsseparering på NYKO-2 nivå. 
(Se figur 9 i bilaga 2). Av statistiken framgår vidare att det finns väldigt få 
småhus i området och att dessa ligger i Råsunda. I Hagalund utgörs 
verksamhetslokalerna av lokalyta i flerbostadshus. Enskilda kontors-
fastigheter saknas. Hagalund har en fördelning mellan dag- och natt-
befolkning på 3 respektive 97 %. I området vid Dalvägen är dag-
befolkningens, d.v.s. arbetsplatsernas, andel 100 %. I Råsunda, som 
upplevs som funktionsblandat, är fördelningen mellan dag- och 
nattbefolkning 9 respektive 91 %. Den jämnaste fördelningen finns i 
Frösunda i området innanför kontorsskärmen utåt mot E4:an, där 
fördelningen är 61 % nattbefolkning och 39 % dagbefolkning. (Se tabell 4 i 
bilaga 2) Frösunda planerades på 90-talet och då fästes stor vikt vid att 
skapa en funktionsintegrerad stadsdel.  

Strategier för större funktionsblandning
I olika sammanhang har följande strategier för att åstadkomma en högre 
grad av funktionsblandning nämnts: (1) Komplettera med arbetsplatser och 
kommersiell verksamhet och service i exempelvis Hagalund och bostäder i 
det nya Arenaområdet som idag består av uteslutande industrifastigheter. 
(2) Skapa bättre samband mellan de enhetliga områdena. (3) Öka kvaliteten 
i gaturummen och koncentrera kommersiella inslag längs huvudstråk 
(Frösundaleden, Råsundaleden och Dalvägen) och stråk i områden 
(Hagalundsgatan i Hagalund och Lokvägen i Nya Arenaområdet). 

                                                
45 I Solna saknades ett heltäckande register över den befintliga bebyggelsen med uppgifter om 
lägenhetsfördelning och fördelning mellan ytor för verksamhetsändamål och bostadsändamål. 
Informationen fanns spridd i en CAD-databas, i bygglovarkivet samt tillgänglig via lantmäteriets 
BALK- register. BALK -registret är inte garanterat aktuellt och komplett då registret bygger på 
uppgifter som kommunerna själva skickar in till Lantmäteriet. Den efterfrågade statistiken var 
dock möjlig att köpa in från SCB i ett Fast-Pak till priset av 3000 – 5000 kr, beroende på 
omfattning och detaljeringsnivå. SCBs statistik bygger på taxeringsuppgifter och uppdateras 
därför kontinuerligt.   
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Funktionsblandning i de nya förslagen
Förutsättningarna för att skapa en hög grad av funktionsblandning påverkas 
i mycket stor utsträckning av trafikbelastningen i området. En dominerade 
stadsbyggnadsprincip i området har hittills varit att bygga kontors-
byggnader och verksamheter som skärmar ut mot de mest trafikerade 
vägarna och spårområdet och att placera bostäder i skydd innanför 
skärmarna. En sådan stadsbyggnadsprincip ger per automatik en viss 
funktionsblandning i området. Det är dock tveksamt om det är en 
funktionell funktionsblandning som innebär goda förutsättningar för skilda 
kategorier av människor att mötas.  
 I programutredningen diskuterades trafikreducerande åtgärder på 
Frösundaleden, vilket skulle öppna upp för alternativa stadsbyggnads-
principer. Ett tänkbart scenario är att Frösundaleden omvandlas till en 
modern stadsboulevard med bostäder och kommersiella lokaler i gatuliv.
 De presenterade planerna för det nya Arenaområdet innebär en 
kraftigt ökad funktionsblandning på områdesnivå i detta område. I 
dagsläget är det ett område helt dominerat av industrifastigheter.  
 En komplettering med kontorsfastigheter längs Hagalundsgatan och 
Frösundaleden och bostadshus längs Kolonnvägen skulle bidra till en högre 
grad av funktionsblandning i respektive område samtidigt som det för med 
sig andra komplikationer. Bostäder längs Kolonnvägen skulle exempelvis 
kunna vara svåra att bullerskydda och kontorsfastigheter längs 
Frösundaleden skulle kunna innebära en minskad trygghet för cyklister och 
fotgängare kvällstid. Strategier för ökad funktionsintegration kan inte 
reduceras till en fråga om kvantitet. Det är i hög grad en fråga om 
utformning och utförande.  

8.8 Tillgänglighet till målpunkter  
Att lokalisera besöksintensiva målpunkter och verksamheter i stationsnära 
lägen är ett viktigt inslag i den danska stationsnärhetsstrategin.  

Genomförande
Målpunkter inventerades vid en rundabordssittning tillsammans med lokala 
planerare. Därefter digitaliserades målpunkterna manuellt med ledning av 
adressuppgifter i Eniro. Det saknades ett användbart företagsregister som 
kunde användas till att identifiera besöksintensiva verksamheter. SCBs 
klassificeringar ger heller inte någon bra ledning till vilka företag som är 
besöksintensiva eller av annan anledning viktiga att lokalisera i ett bra 
kollektivläge.
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 Följande typer av målpunkter noterades: regionala huvudkontor, 
besöksintensiva verksamheter (bl. a. Migrationsverket), idrottsplatser och 
sporthallar, gymnasieskolor och vuxenundervisning, Solna centrum, entréer 
till pendeltåg och tunnelbana.

Resultat
Av analysen framgår att dagens regionala kontor företrädesvis är 
lokaliserade till Frösunda, Haga och Dalvägen, områden som idag har en 
mycket god tillgänglighet med bil. Migrationsverket ligger nära den södra 
stationsentrén i faktiskt gångavstånd men är svår att hitta till på grund av 
otillräcklig skyltning och dålig överblickbarhet vid stationen idag. De 
föreslagna förändringarna i Alternativ B strålplatsen påverkar inte 
gångavstånden till de befintliga målpunkterna. Nya målpunkter tillkommer 
dock i det nya Arenaområdet.  
 Att bedöma upplevt avstånd mellan stationen och Solna centrum 
medför svårigheter. Överblickbarheten är dålig längs hela sträckan från 
stationen till centrum. Visuell kontakt med centrum uppnås först i 
anslutning till Solnavägen 200 meter från närmaste centrumentré. Det finns 
därmed många tillfällen för förstagångsbesökaren att tvivla på om den 
inslagna vägen verkligen bär av mot Solna centrum. Det finns heller inte 
några gradienter i stadslandskapet, d.v.s. avläsbara gradvisa förändringar i 
form av exempelvis ökande bebyggelsetäthet och butiksinslag som 
skvallrar om att man närmar sig centrum. Själva centrum är inåtvänt och 
entréerna är omgärdade av stora parkeringsytor. För förstagångsbesökaren 
som har fått tydliga instruktioner om att följa den inslagna vägen och hålla 
utkik efter Råsundastadion är dock vägvalen få (figur 28). Att använda 
axialavstånd som enda indikator på orienterbarhet och upplevt avstånd är 
därmed inte idealiskt i detta fall. 

Figur 28: Råsundastadion är ett landmärke intill Solna centrum
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Figur 29: ”Solna station vid foten av Hagalund”   

Figur 30: Målpunkter i Alternativ B Strålplatsen Teckenförklaring: större stjärnor = 
stationsentréer, övriga stjärnor = målpunkter 



113

Tabell 10: Avstånd till målpunkter i nuläge och Alternativ B Strålplatsen 
Olika gränsvärden i verkligt 
gångavstånd  

Nuläge Alternativ B 

0 -100 m   

100 – 300 m Migrationsverket  Migrationsverket  

300 – 500 m Hagalunds centrum 
Fabegé 

Hagalunds centrum 
Fabegé 

500 – 700 m  Canon, Liber (regionala 
huvudkontor)  

Canon, Liber 
Ulriksdals idrottsplats 
Nationalarenan 
Ny saluhall 

700 – 1000 m Solna centrum 
Råsundastadion 
Stora Frösunda 
Ulriksdals idrottsplats 
Skanska (regionalt 
huvudkontor) 
Vasalundshallen  

Solna centrum 
Gamla Råsundastadion 
Nytt hotell
Stora Frösunda 
Skanska  
Vasalundshallen 

8.9  Analyser av siktlinjernas längd     
Analyser av siktlinjernas längd kan användas som ett mått på 
orienterbarhet. I kapitel 5 beskrevs att långa siktlinjer i Space syntaxteori 
tillmäts en stor betydelse för att skapa ett välintegrerat system av vägar och 
för att reducera upplevda avstånd. Genom att identifiera vilka gator och 
stigar som tillsammans bildar de längsta siktlinjerna i området går det att 
identifiera de genaste stråken mellan olika stadsdelar eller mellan olika 
målpunkter. Det går även att identifiera avbrott och barriärer som bryter av 
de genaste stråken. Analyserna är exempelvis ett användbart underlag för 
att analysera förekomst av gena stråk men även för att beskriva 
förutsättningarna för att skapa en större funktionsblandning i området 
genom att skapa bättre kopplingar mellan olika stadsdelar. Texten i detta 
avsnitt refererar till figurerna 10 – 11 i bilaga 2.

Genomförande
Dataprogrammet Depthmap har nyttjats till att mäta siktlinjernas 
(axiallinjernas) längd i meter i nuläget och Alternativ B Strålplatsen. För en 
beskrivning av de matematiska logaritmer som programmet opererar 
utifrån hänvisas till Turner (2004) och Ståhle m.fl. (2006).    

Resultat
I analysen av siktlinjernas längd i nuläget kan vi se att det saknas en 
sammanbindande struktur av längre siktlinjer som både ingår i det lokala 
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och det stadsdelsövergripande vägnätet. De långa siktlinjerna är utspridda i 
området utan sammankoppling med varandra. Analysen bekräftar därmed 
iakttagelser av bristande samband i de kvalitativa analyserna.
 De längsta siktlinjerna finns i nuläget längs Dalvägen (763 m) och 
Storgatan söder om centrum (742 m). Andra långa siktlinjer finns längs 
Solnavägen (600 m), Lokvägen (600 m) och Hagalundsgatan (570 m) och 
Råsundavägen i fyra längre siktlinjer på 400 – 500 meter vardera. En 
iakttagelse är att de längre siktlinjerna finns i dalgångarna och att topografi 
och infrastrukturbarriärer ger upphov till många brutna och korta siktlinjer. 
 I Alternativ B Strålplatsen bidrar en mer överblickbar trafikplats till 
att förlänga siktlinjen längs Dalvägen (886 m). Det nya gångstråket över 
järnvägsspåren till Arenaområdet blir ett nytt längre överblickbart stråk 
(670 m). Fortfarande saknas ett längre sammanbindande siktstråk mot 
Solna centrum.

8.10 Integrationsanalyser  
I integrationsanalyser kan man utläsa om det system av vägar som är 
tillgängliga för fotgängare och cyklister är välintegrerat, vilket ger en 
indikation på generell tillgänglighet i området. I ett andra steg vill vi ta reda 
på stationens läge i förhållande till de mest integrerade stråken. Det ger en 
indikation på tillgänglighet till själva stationen och om stationen är 
integrerad i det urbana sammanhanget. Texten i detta avsnitt refererar till 
figurerna 12 – 17 i bilaga 2.

Genomförande
Integrationsanalyser har gjorts i Depthmap för nuläget och Alternativ B 
Strålplatsen.
 Integrationsanalysen är en topologisk analys, d.v.s. analysen beskriver 
relationer och inbördes lägen mellan olika delar i systemet. I en global 
integrationsanalys mäts tillgängligheten till varje axiallinje från varje annan 
axiallinje i kartan. Resultatet av analysen är att varje linje ges ett 
integrationsvärde. Integrationsanalyserna kan även göras med reducerade 
radier vilket innebär att man lägger in en gräns vid exempelvis tre 
axialavstånd och beräknar integrationsvärdet för varje linje utifrån de linjer 
som nås inom tre axialavstånd. Integrationsanalyser med R3 antas vara ett 
mått på integration i det lokala vägnätet. I globala integrationsanalyser ges 
höga värden till linjer som ligger topologiskt nära alla andra linjer. I 
analyser av lokala integrationsvärden (R3) ges höga integrationsvärden till 
linjer som ligger topologiskt nära andra linjer inom tre axialavstånd. En 
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indikator på ett begripligt system är om de lokalt integrerade linjerna också 
är globalt integrerade.46

 I Space syntax integrationsanalyser används en färgskala som går från 
varma väl integrerade linjer till kalla dåligt integrerade linjer.

Resultat
I nuläget är Råsundavägen och Frösundaleden de globalt mest integrerade 
vägarna i området och spelar därmed en viktig roll för att knyta samman 
olika stadsdelar. Södra Långgatan och Solnavägen är andra välintegrerade 
vägar. I Alternativ B Strålplatsen bidrar den överskådliga trafikplatsen till 
att göra de vägar som strålar in mot trafikplatsen, inklusive den nya gatan 
som förbinder Lokvägen till strålplatsen, till de mest integrerade vägarna i 
området.  
 I den lokala integrationsanalysen (R3) av nuläget framträder en 
sektion av Råsundavägen (figur 33), ett centralt parkstråk i Frösunda och 
ett parkstråk söder om Hagalund (figur 31) som de lokalt mest integrerade 
stråken.47 I Alternativ B Strålplatsen blir Dalvägen ett globalt och lokalt 
väl integrerat stråk vilket borde bidrar till att stärka kopplingarna mellan 
Arenaområdet och övriga stadsdelar. En iakttagelse är att man bör se över 
möjligheterna att förstärka sambanden med Frösunda genom att förlänga 
det lokalt integrerade parkstråket söderut. I dag finns en smitväg i en brant 
slänt och över Kolonnvägen som antyder behovet av en sådan koppling. De 
tidigare diskuterade smitvägarna ger för övrigt inte något utslag i 
integrations-analyserna.
 Idag rör sig många fotgängare och cyklister längs gång- och 
cykelvägen som går parallellt med Frösundaleden. Sannolikt är gång- och 
cykelvägen den effektivaste kanalen mellan viktiga målpunkter som Solna 
centrum och Solna station. Transporterna längs vägen är exempel på 
nödvändiga aktiviteter (Gehl 1987) och ger inte ett mått på vägens 
kvaliteter i något annat avseende.

                                                
46 Vid integrationsanalyserna uppstod ett tekniskt problem vilket innebar att den funktion med 
vilken man särskiljer vägar som korsar varandra i skilda plan inte fungerade. Turner (2004) 
beskriver att det är ett relativt vanligt förekommande problem vid analyser med Depthmap. I 
analyserna av Solna stationsområde uppstår de största felen i Hagalundsområdet som är 
trafikseparerat men i analysen framstår som väl integrerat. I analysen likställs gångbroarna som 
korsar Hagalundsgatan på ett övre våningsplan med korsande vägar i gatuplan. Ett liknande fel 
uppstår vid Charlottenburgsvägens passage under Frösundaleden i mitten på kartan. 
47 Vi bortser återigen från Hagalundsgatan och dess förlängning österut, Hagavägen, som 
förefaller väl integrerade på grund av ett tekniskt fel som beskrivits tidigare. 
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Figur 31: Ett väl integrerat parkstråk söder om Hagalund 

Figur 32: Ballongberget är en av de ”kalla öarna”. 

 I Alternativ B Strålplatsen kommer stationen att ligga i en punkt där 
ett flertal välintegrerade stråk möts. Stationen kommer därmed att fungera 
som en konfiguratorisk målpunkt som passeras av stora flöden vilket är 
gynnsamt med avseende på de ökade förutsättningarna för att stationen och 
dess närmaste omgivning ska kunna utvecklas till en attraktiv och livaktig 
urban plats med verksamheter som inte är knutna till resandefunktionen.   
 De lokala integrationsanalyserna bekräftar tidigare iakttagelser av att 
ett flertal bostadskvarter är inåtvända med liten koppling till det 
övergripande vägnätet. De framträder i analyserna som en mängd ”kalla 
öar” (figur 32).
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Figur 33: Råsundavägen är en av de långa och väl integrerade gatorna i området.   

Figur 34: Dalvägen är en annan gata som bidrar till förutsättningar för att orientera sig i 
området.
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8.11 Slutsatser och diskussion 
Slutsatser om målstrukturen som togs fram i samverkansprocessen
I den målstruktur, eller modell, som togs fram under programarbetet saknas 
ett stort resandeunderlag som en explicit frågeställning. Förklaringen till 
detta är sannolikt att förslagen som utvärderas inte innebär alternativa 
stationslokaliseringar och att den stadsutveckling som planeras i området 
inriktas mot en tät kvartersstad. Resandeunderlaget i de bägge alternativen 
förväntas därför inte skilja sig åt i någon större utsträckning. Målen riktas 
istället mot att överbrygga barriärer i området och att skapa en attraktiv 
stadsmiljö i anslutning till stationen. Ett tydligt fokus är att skapa en 
effektivare bytespunkt och att förvalta och nyttja den förbättrade regionala 
lägespotentialen. Målen har i mycket en kvalitativ inriktning.    
 Bristen på funktionsintegrering på områdesnivå togs upp vid gåturen 
och i intervjuer. Frågan fördes dock inte in bland prioriterade nyckelfrågor 
och delmål. Lokalisering av besöksintensiva målpunkter (utöver en ny 
fotbollsstadion) är en fråga som inte togs upp i något sammanhang i 
samverkansprojektet. Att frågan inte hamnade på agendan kan bero på att 
den bedöms tillhöra ett senare planeringsskede. Det kan även tyda på ovilja 
att styra, och avstyra, företagsetableringar i området. Information som 
framkom i intervjuer tyder på det senare. I intervjuer uttalade 
representanter för Solna stad såväl som Fabegé en ovilja att profilera 
stationsområdet i något avseende, exempelvis mot besöksintensiva 
verksamheter. Det går här att dra paralleller till Hartoft-Nielsens (2003) 
resonemang om att det finns en kommunal motvilja mot stationsnärhets-
strategin.

Slutsatser från analyserna – indikatorernas användbarhet 
De bägge förslagen är så pass lika varandra avseende stationens och 
stationsentréernas lokalisering, tillkommande bebyggelse och vägstruktur 
att det inte går att uppmäta några stora skillnader i faktiska gångavstånd till 
befintliga målpunkter, bostäder och arbetsplatser. Åtgärder i vägnätet är 
koncentrerade till själva strålplatsen och nya förbindelser till det nya 
Arenaområdet, vilket ger begränsade effekter i form av förbättrad 
orienterbarhet och tillgänglighet.
 En betydande del av den tillkommande bebyggelsen tillkommer inom 
600 meter till stationen, vilket innebär att den kan betraktas som 
stationsnära. Scenarier där bebyggelsedensiteten varieras kraftigt på olika 
avstånd från stationsentréerna hade kunnat ge ett intressant underlag för att 
undersöka olika möjligheter att öka resandeunderlaget inom givna 
strukturer.  
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 Bedömningar av upplevda avstånd vid gåturen stämmer inte överens 
med resultat från axialanalyserna. Två observationspunkter som ligger på 
tre axialavstånd från stationen bedömdes vid gåturen som långt ifrån 
stationen medan två andra punkter som ligger på 4-5 axialavstånd från 
stationen bedömdes som nära. Vid gåturen föreföll det vara överblickbarhet 
och stationen som synligt eller icke synligt landmärke som påverkar 
upplevelsen av närhet till stationen. Tidigare beskrivna svårigheter att 
bedöma den upplevelsemässiga kopplingen mellan Solna station och Solna 
centrum är ett annat exempel på hur upplevelse av avstånd och 
orienterbarhet påverkas av flera olika faktorer och att strategier för att 
förbättra orienterbarhet och minska upplevda avstånd kan varieras.
 En slutsats är att det i det här fallet är otillräckligt att använda 
axialmått som enda indikator på orienterbarhet och upplevt avstånd. I 
denna typ av fragmenterade områden där topografiska förhållanden och 
kraftiga trafikbarriärer utgör visuella och fysiska barriärer är det sannolikt 
en orealistisk ambition att skapa en god orienterbarhet med långa siktlinjer 
och överblickbarhet som enda medel. Strategier för att öka orienterbarheten 
behöver sannolikt även bygga på en medveten gestaltning med landmärken 
och skyltning. ”Solna station vid foten av Hagalundsberget” är ett exempel 
på ett sådant tänkande (figur 29). Det krävs därför en mer sammansatt 
indikator för att beskriva och mäta orienterbarhet och upplevt avstånd i det 
här fallet.
 Det förefaller vara en bättre överensstämmelse mellan observationer 
av bristande samband i nuläget och resultaten av integrationsanalyser och 
analyser av långa siktlinjer. Axialkartan och analyserna framstår som ett 
bra underlag för att studera förutsättningarna för att skapa bättre 
orienterbarhet och bättre samband mellan olika stadsdelar genom att knyta 
ihop långa linjer (siktstråk) som är både lokalt och globalt integrerade.     
 I Space syntaxforskning görs regelmässigt observationer i fält av hur 
människor rör sig i de studerade stadsdelarna i syfte att belysa korrelationer 
mellan verkliga rörelsemönster och de analyserade rumsliga faktorerna. 
Här har inte några sådana kontroller i fält gjorts och därför bidrar inte heller 
arbetet med en empirisk prövning av de Space syntaxbaserade 
planindikatorerna. Annan forskning pekar dock på att integrationsanalyser 
fungerar sämre för att förutsäga rörelsemönster i miljöer som präglas av 
storskalig modernistisk planering (Ståhle m.fl. 2006). I denna typ av 
fragmenterade miljöer styrs rörelseflöden av hur målpunkter och 
befolkningskoncentrationer är lokaliserade. Place Syntax Tool är ett 
verktyg som tar sin utgångspunkt i den erfarenheten.
 Ett annat problem med att utgå ifrån axialkartan i den här typen av 
miljöer är att det är svårt att kartera axiallinjer i ett planförslag med så pass 
många vertikala implikationer. Att bedöma siktlinjer längs en framtida 
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Frösundaleden utformad som en boulevard är svårt då vägens placering i 
landskapet är oklart såväl i vertikalled som horisontalled. Kommer vägen 
att gå i marknivå eller på broar? Att inventera och kartera siktlinjer i ett så 
pass uppbrutet landskap med en mångfald av barriärer var ett grannlaga 
arbete som krävde många överväganden.

Mätbarhet 
GIS-analyserna i fallstudien har begränsats av att det saknades användbara 
GIS-underlag. Ett generellt problem är att kommunens GIS-infrastruktur i 
dagsläget är anpassad för kartframställning men inte analysarbete. En stor 
del av GIS-datat importeras från en Oracle-databas som innehåller data i 
CAD-format. När materialet ursprungligen digitaliserades fästes inte så stor 
vikt vid att skapa sammanhållna ytor och mötande linjer. Ytorna är i många 
fall utritade symboler. Det pågår för närvarande ett omfattande arbete på 
stadsingenjörskontoret med att framställa ett GIS-underlag som kan 
användas till att göra analyser. På sikt kommer det t ex vara möjligt att 
analysera funktionsblandning på fastighetsnivå.48

 Analysarbetet har även begränsats av förekomsten av buggar, eller 
tekniska fel, i Place Syntax Tool och Depthmap, vilket hänger samman 
med att jag har använt tidiga versioner av dataprogrammen som varit fritt 
tillgängliga för forskningsändamål.
 Analyserna i Depthmap är intressanta och möjliggör analyser på en 
icketrivial strukturell nivå som inte är möjligt med kvalitativa analyser.  
Place Syntax Tool förefaller samtidigt vara ett optimalt verktyg för att mäta 
de tillgänglighetsindikatorer som identifierats. Att Place Syntax Tool inte 
har kunnat testas fullt ut har varit en nackdel i arbetet. De framtagna 
skillnadsanalyserna framstår som trubbiga instrument jämfört med analyser 
där befolkningsstatistik kan kopplas till tillgänglighetsanalyserna.
 Avseende statistikuppgifter kan man konstatera att uppgifter om det 
befintliga fastighetsbeståndet fanns tillgängliga hos SCB i ett Fast-Pak men 
inte i fallstudiekommunen. I fallstudien har ett stort arbete lagts ned på att 
identifiera och utvärdera olika datakällor. Inledningsvis var utgångspunkten 
att endast material som fanns tillgängligt på kommunen (eller gratis via 
annan källa) skulle användas. Detta för att kunna bedöma om de valda 
indikatorerna var mätbara i dagsläget i en ”normal” situation. Denna 
ambition övergavs då det efterhand blev tydligt att kommunens GIS-
infrastruktur var begränsad. Att utvärdera indikatorernas mätbarhet enbart 
utifrån situationen i Solna syntes efterhand som inte särskilt relevant.  
 Inledningsvis undersöktes om det fanns några standardiserade 
nyckeltal för att uppskatta befolkningstäthet i tillkommande bebyggelse. En 
förfrågan hos SCB och Byggforskningsinstitutet i Gävle gav svaret att 
                                                
48 Muntlig källa: Mats Norberg (2006) 
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något sådant instrument inte fanns hos dem. En rundringning till kollegor 
och studier av olika plandokument visade att de använda nyckeltalen 
varierar stort.
 En slutsats från fallstudiearbetet är att de testade planindikatorerna är 
mätbara i teorin men att bristfälliga GIS-underlag och omogna 
programvaror med opålitlig funktionalitet i det aktuella fallet gjorde dem 
svåra att mäta i praktiken.

Gåturen som inventeringsmetod 
I fallstudien har resultaten från de kvantitativa analyserna jämförts med 
observationer och kvalitativa analyser. Den gemensamma gåturen är i 
första hand en dialogmetod men har här även använts som en 
inventeringsmetod. Metoden fungerade effektivt för att samla in 
observationer på en aggregerad nivå. Samtidigt finns det skäl att betrakta 
resultaten från gåturen med viss försiktighet. Resultaten kan av flera skäl 
betraktas som tendentiösa, d.v.s. som tydliga och ensidiga uttryck för en 
viss ståndpunkt. För det första fanns det ett krav på grupperna att redan på 
plats enas kring några huvudsakliga brister och kvaliteter. Det kan i sig ha 
gett upphov till ett onyanserat tänkande och ett överstrukturerat betraktande 
i det att man letat efter liknande brister och kvaliteter på alla 
observationsplatser. För det andra fanns det bland deltagarna en negativ 
förförståelse för Solna stationsområdet som ett område med toftiga miljöer, 
dålig orienterbarhet och tillgänglighet vilket kan ha slagit igenom i 
överdrivna problembeskrivningar. Det går inte heller att bortse ifrån att 
syftet med gåturen var att skapa en gemensam problembild och gemen-
samma utgångspunkter för ett förändringsarbete, inte att utforska platsen.
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9 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Licentiatuppsatsens syfte är att utveckla ett planeringsstöd baserat på 
planindikatorer som kan användas i planeringssituationer som inbegriper 
lokalisering av bytespunkter och/eller förändrad markanvändning i 
anslutning till befintliga stationslägen. Ett annat syfte är att undersöka 
möjligheter och problem vid en lokal tillämpning. Arbetet har inspirerats av 
en efterfrågan på kvalitetssäkrade planindikatorer som beskriver viktiga 
tillgänglighetsfaktorer på en lokal nivå och som kan användas till att skärpa 
jämförelser mellan alternativa planer och samtidigt underlätta dialoger i 
samverkansprojekt som involverar olika typer av aktörer.  
 Uppsatsens syfte har brutits ned och konkretiserats i fyra 
forskningsfrågor som besvarats genom litteraturstudier och tre fallstudier. 
Här kommer jag först att diskutera slutsatser från litteraturstudier och 
fallstudier i relation till forskningsfrågorna för att senare återkomma med 
generella slutsatser i den avslutande diskussionen.

9.1 Slutsatser i förhållande till forskningsfrågorna  
Fråga 1: Vilka planindikatorer är de mest lämpliga för att beskriva den 
sammanlagda tillgängligheten i stationsnära områden?
Som stöd för att besvara forskningsfrågan formulerades fem 
valideringskriterier: relevans, teoretisk och empirisk validitet, mätbarhet 
och acceptans hos användare. Relevans, teoretisk och empirisk validitet 
diskuteras här medan mätbarhet och acceptans diskuteras under fråga 3 och 
4.
 Litteraturstudierna ledde fram till en insikt om att stationslokalisering 
och stadsutveckling i anslutning till befintliga och nya stationslägen är 
komplexa planeringsuppgifter med potentiellt många genuina 
målkonflikter. Att ta fram planindikatorer som beskriver viktiga faktorer 
som påverkar tillgängligheten lokalt i stationsnära områden förefaller 
däremot trivialt i teorin. I studerad litteratur återkommer samma faktorer 
som potentiellt betydelsefulla: densitet, funktionsblandning, det lokala 
vägnätets utformning inklusive fotgängarvänliga miljöer, lokalisering av 
besöksintensiva målpunkter och servicefunktioner i anslutning till stationer, 
tillgänglighet med olika trafikslag mm.
 De utvalda planindikatorerna går att härleda till antingen 
grundläggande tillgänglighetsteorier och/eller normativa stadsbyggnads-
teorier som ”den kompakta staden” och ”New Urbanism”. Space 
Syntaxteori och metodik tillför ett kompletterande perspektiv som går 
utöver det allmänt vedertagna och som förekommer i litteratur i det 
specifika forskningsfältet och i enstaka fall i konsultutredningar.  
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 Att empiriskt belägga de utvalda planindikatorerna är omvittnat svårt. 
I litteraturstudierna betonas att det är svårt att finna empiriska belägg för 
hur mycket olika enskilda morfologiska attribut i staden påverkar 
tillgänglighet och val av transportmedel. En generell slutsats är att 
transportarbetet i ett samhälle beror av samverkande fysiska faktorer och 
att socioekonomiska faktorer har en stor betydelse. Det går därför inte att 
tala om entydiga orsakssamband mellan fysiska faktorer och den enskildes 
val av transportmedel eller det aggregerade transportarbetet i samhället. 
Det går än mindre att tala om kvantifierbara effektsamband. Att avståndet 
mellan stationer och målpunkter är en viktig påverkansfaktor för val av 
transportmedel är väl studerat och belagt i tidigare studier. Däremot är det 
svårare att finna empiriska belägg för hur den upplevda tillgängligheten 
inverkar på val av transportmedel. Ett rimligt antagande är att 
orienterbarhet och upplevd trygghet påverkar besökare och boende olika. 
Baserat på litteraturstudierna går det att dra slutsatsen att alla de 
planindikatorer som lyfts fram i licentiatuppsatsen har en betydelse för 
faktisk och upplevd tillgänglighet till stationen men att det inte går att 
fastställa generella riktlinjer för hur stor betydelsen är i absoluta termer 
eller relativt varandra eller andra faktorer.   
 En annan slutsats är att de identifierade planindikatorerna utan 
närmare preciserade gränsvärden förefaller närmast triviala eftersom att de 
är så pass väl etablerade i planeringens praktik idag och logiska i 
förhållande till rådande stadsbyggnadsmodeller. Planindikatorer härledda 
ur Space syntax teori utgör här ett undantag. Dessa planindikatorer är i flera 
avseenden idealiska planindikatorer. De är kvantitativa, teoretiskt och 
empiriskt underbyggda, relaterar till fysisk struktur och visar på potential. 
De är dessutom icketriviala i det avseendet att analyserna avslöjar 
förhållanden som inte är uppenbara vid observation i fält och i kvalitativa 
analyser. I förhållande till det övergripande planeringssammanhang som 
jag valt för min forskningsuppgift, nämligen samverkansplanering och 
efterfrågan på förenklade metoder, finns det dock några nackdelar med 
analysverktygen Place Syntax Tool och Depthmap som gör indikatorerna 
och analysredskapen mindre optimala. Inventerings- och analysarbete 
kräver en stor förtrogenhet med teoribildning och hantverksmässig 
skicklighet. Dessutom krävs en dyr licens om verktygen ska användas i 
andra syften än för forskningsändamål. Indikatorerna är dessutom 
påfallande reduktionistiska och beskriver ett mycket smalt spektrum av de 
morfologiska egenskaper som påverkar faktisk och upplevd tillgänglighet.  
 Formuleringen ”den sammanlagda tillgängligheten” visade sig vara 
problematisk då tillgänglighet är ett så pass komplext och mångtydigt 
begrepp att den samlade tillgängligheten kan inbegripa ofantligt många 
aspekter.
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 Baserat på litteraturstudier identifierades tre tillgänglighetsaspekter 
som tillsammans beskriver förutsättningarna för ett stort resandeunderlag 
och för att utveckla stationen och dess närområde till en attraktiv del i det 
urbana sammanhanget. Dessa tillgänglighetsaspekter är: 

tillgänglighet till stationen som en målpunkt för resande

generell tillgänglighet och rörelsefrihet för fotgängare i det 
stationsnära området  

stationens läge i förhållande till de större rörelsestråken

 Sammantaget kan man konstatera att urvalet av indikatorer speglar 
dessa tre tillgänglighetsaspekter. Andra viktiga stadsbyggnadsfrågor som 
går utanför rena tillgänglighetsfrågor fångas inte upp av de utvalda 
planindikatorerna. Exempel på sådana frågeställningar är stationens 
potential att ge identitet och karaktär till det omgivande området och 
betydelsen av de urbana offentliga rummens utformning och sammanhang. 
Att utgå ifrån ”den samlade tillgängligheten” är på samma gång för brett 
och för snävt.

Fråga 2: Hur kan indikatorer vägas mot varandra i en beslutssituation? 
Denna forskningsfråga kan brytas ned i två led, till en fråga om metoder för 
sammanvägning och till en fråga om viktning, d.v.s. om någon eller några 
av indikatorer ska väga tyngre än de andra i samlade bedömningar.   
 I uppsatsens fallstudier har jag undvikit frågan om viktning. 
Litteraturstudierna ger inte något stöd för att ställa upp generella riktlinjer 
för hur olika faktorer ska värderas relativt varandra avseende deras 
betydelse för att skapa en god lokal tillgänglighet och stärka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft. Avvägningar mellan olika åtgärder styrs 
sannolikt i högre grad av konkurrens med andra mål och lokala 
förutsättningar än av åtgärdernas relativa betydelse för val transportmedel. 
Erfarenheter från andra FoU-projekt (Boverket 2007 och Energi-
myndigheten 2007) är att viktningsförfarande kräver väl underbyggda 
kunskaps- och beslutsunderlag för att upplevas som trovärdigt och 
meningsfullt av deltagare.
 I fallstudierna har olika varianter av absoluta och relativa 
sammanvägningsprinciper testats. I Ostlänkenutredningen tillämpades ett 
mellanting av absoluta och relativa jämförelser utifrån en tregradig skala. I 
workshopen i Vagnhärad tillämpades ett rangordningsförfarande, där de 
olika förslagen bedömdes relativt varandra. I andra sammanhang (Boverket 
2007 och Energimyndigheten 2007) har försök gjorts med absoluta 
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jämförelser utifrån en femgradig skala baserat på framtagna 
bedömningsstegar. I fallstudie Solna har olika sammanvägningsmetoder 
testats men redovisas inte i denna slutrapport.
 En slutsats från dessa försök är att rangordningsprincipen är en 
förhållandevis enkel bedömningsmetod där man undviker de stora 
svårigheter som brukar ligga i att bedöma de olika förslagen i förhållande 
till absoluta mått på måluppfyllelse, enligt en tregradig eller femgradig 
skala. En vidare reflektion är att det kunskapsunderlag och de diskussioner 
som bedömningar utgår ifrån har större betydelse för hur deltagarna 
värderar resultatet än vilken avvägningsmetod som används. När 
planindikatorer används i en lokal planeringssituation betraktas de inte som 
några exakta redskap och därför behöver inte heller sammanvägnings-
metoden vara exakt.
 Modeller för sammanvägning av indikatorer har studerats utifrån olika 
infallsvinklar i de tre fallstudierna. En inledande teoretiskt baserad 
reflektion var att det är kontraproduktivt att arbeta med a priori modeller i 
lokala samverkansprojekt framförallt för att det kan leda till en föråldrad 
problemförståelse och ett bristande engagemang från lokala användare. En 
vanlig invändning mot att använda planindikatorer är att det är resurs-
krävande och att vissa indikatorer inte upplevs som tillförlitliga (Boverket 
2007). Att ta fram en generell modell inklusive kvalitetsgranskade 
indikatorer är då ett tänkbart medel för att göra metoden mer lättillgänglig 
och att öka acceptansen hos olika användare. Det är därför av intresse, trots 
ovan anförda invändningar, att utvärdera om det går att utveckla en 
generell modell baserat på fallstudiernas modeller som kan tas som 
utgångspunkt för lokal anpassning.  
 Ostlänkenmodellen utvecklades med ett uppifrån och ned angreppssätt 
där kriterier och delkriterier togs fram för att svara upp mot Banverkets 
ändamål. De analytiska principerna var att huvudkriterierna skulle spegla 
ett stadsbyggnadsperspektiv med målåret 2030 och att trafikerings-
perspektivet och synsättet ”hela resan” skulle dominera. Solnamodellen 
genererades i en nedifrån och upp process där en lista av identifierade 
nyckelfrågor grupperades, prioriterades och översattes i delmål, 
övergripande mål och en samlad vision. På ett allmänt plan finns det 
paralleller mellan huvudkriterier och mål i respektive modell, exempelvis 
motsvaras ”Stadsutvecklingspotential” i Ostlänkenmodellen av ”Attraktiv 
stadsdel med goda kopplingar till omgivande stadsdelar” i Solnamodellen 
och ”Välbalanserad trafiklösning och god tillgänglighet” motsvaras av 
”Tillgänglighet med olika trafikslag”. ”Attraktiv och effektiv knutpunkt” är 
det mål respektive huvudkriterium som är mest likt i de bägge modellerna. 
Det finns samtidigt principiella skillnader avseende fokus och geografisk 
avgränsning i modellerna. I Solnamodellen är delmålen i hög grad riktade 
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mot det aktuella planområdet och att åtgärda brister och skapa en attraktiv 
stadsmiljö i området. Ostlänkenmodellen har ett starkare fokus på bytes-
punkten och andra funktioner i relationer till denna. Ostlänkenmodellen är 
mer heltäckande medan Solnamodellen fokuserar specifika problem. 
Sammantaget är Ostlänkenmodellen mer genomarbetad, medan Solna-
modellen är det sammanfattade resultatet av ett tidspressat grupparbete i en 
förhandlingssituation där olika intressenter framfört och därefter röstat på 
olika nyckelfrågor. I arbetet med Solnamodellen fanns alla expertområden 
representerade men någon återkoppling till officiella dokument från 
respektive organisation har inte gjorts. Tillgänglighetsfrågorna väger tungt i 
båda modellerna även om andra frågeställningar kommer in. Båda 
modellerna innehåller en kombination av kvalitativa och kvantitativa 
kriterier.
 I workshopen i Vagnhärad testades en förenklad version av 
Ostlänkenmodellen. Vid övningen hade antalet delkriterier reducerats 
samtidigt som två huvudkriterier, ekonomi och genomförbarhet, hade lagts 
till. Modellen användes i det fallet till att utvärdera fyra alternativa 
stationslokaliseringar och anslutande stadsbebyggelse. Vid övningstillfället 
ifrågasattes inte urvalet av kriterier eller enskilda kriterier, med undantag 
för att en person uppgav att miljöfrågorna inte fanns med. Frånvaron av 
miljöfrågor speglar järnvägsutredningens särskilda utredningsmetodik, där 
man i ett första skede valt att värdera olika järnvägskorridorer och 
stationslägen i huvudsak i ett snävt trafikerings- och tillgänglighets-
perspektiv och utlämna exempelvis miljö- och samhällsekonomiska frågor. 
Den valda utredningsmetodiken skiljer sig därmed väsentligt från en typ av 
övergripande kommunal planering med ett helhetsperspektiv som vuxit 
fram ur senare års debatt kring behovet av att sträva mot uthållig 
samhällsutveckling. De rationella argumenten bakom Banverkets 
fokusering på trafikerings- och tillgänglighetsaspekter är att resande-
underlaget är det primära i en järnvägsutredning, om järnvägen ska kunna 
konkurrera med bilen. I ett lokalt planeringskontext är det dock inte rimligt 
att bortse ifrån miljöaspekterna. För att Ostlänkenmodellen ska upplevas 
som ett generellt användbart komplett redskap i en kommunal 
planeringssituation behöver den därför kompletteras med miljö- och 
ekonomikriterier. 
 En slutsats är att Ostlänkenmodellen kompletterat med miljö- och 
ekonomikriterier kan användas som ett stöd i en planeringssituation, för att 
kontrollera att alla potentiellt viktiga tillgänglighetsfrågor täcks in, men att 
modellen inte okritiskt kan användas som förlaga. Varje planeringssituation 
är unik och den modell som tas fram är ett resultat av en förhandling 
mellan ingående parter. Sammantaget är det därför mer värdefullt att lära 
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sig att stödja lokala processer med att ta fram situationsanpassade modeller 
än att ägna tid åt att utveckla en teoretiskt baserad optimal modell.   

Fråga 3: Vilka möjligheter och problem är förknippade med en lokal 
tillämpning av modell och valda planindikatorer? 
Planindikatorer ger möjligheter att effektivisera arbetet med att utvärdera 
alternativa planer. Problem som är förknippade med en lokal användning 
av planindikatorer kan identifieras på olika nivåer. Det kan till exempel 
röra sig om rent mättekniska problem som kommer av bristande 
datatillgång och avsaknad av bra mätmetoder eller svårigheter att styrka 
och underbygga effektsamband mellan mål och medel. Nyttjat som ett 
dialogverktyg underlättar planindikatorer för politiker och andra lokala 
aktörer att utvärdera och bedöma planer. Sett ur ett rationellt och 
instrumentellt perspektiv kan planindikatorer bidra till effektivare och mer 
inkluderande dialoger i en lokal planeringssituation. Ur ett kommunikativt 
perspektiv kan man invända att det är en typ av styrda dialoger som 
motverkar verklig dialog. Försöket i Vagnhärad visar att perspektiven går 
att förena. De flesta deltagare lyfte fram diskussionerna som den största 
behållningen av övningen. Försöket visar också att de deltagare vars 
intressefokus låg i processen och dialogen var mer positivt inställda till 
workshopen som helhet än de deltagare som fokuserade på det konkreta 
resultatet, d.v.s. utvärderingstabellen, och hur den skulle komma att 
användas i det fortsatta utredningsarbetet.
 De utvalda planindikatorernas mätbarhet har studerats i fallstudie 
Solna station. I tidigare forskning beskrivs hur projekt att ta fram 
indikatorer på en lokal geografisk skala begränsas av problem med 
bristfällig statistik, icke ändamålsenliga områdesavgränsningar och statistik 
på en för hög aggregationsnivå (Dobbelsteen & Wilde 2004a, Wong 2006, 
Rådberg 1996). Erfarenheterna från fallstudiearbetet i Solna bekräftar detta. 
Ett problem var att GIS-infrastrukturen i Solna inte var anpassad till 
analysarbete utan enbart till kartframställning. En slutsats från fallstudie 
Solna station är att de testade planindikatorerna är mätbara i teorin men att 
en outvecklad GIS-infrastruktur och omogna programvaror med opålitlig 
funktionalitet i det aktuella fallet gjorde dem svåra att mäta i praktiken. En 
lärdom av detta är att det är viktigt att undersöka kvaliteten på GIS-
underlag och statistik innan analysarbetet påbörjas.
 En iakttagelse i samband med fallstudie Solna är att det inte finns 
några standardiserade nyckeltal för att bedöma exempelvis befolknings-
täthet i tillkommande bebyggelse, utan att olika nyckeltal används i olika 
sammanhang vilket försvårar jämförelser mellan olika projekt. Nyckeltal 
och indikatorer kan inte betraktas som en exakt vetenskap.  
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Fråga 4: Hur använder och upplever lokala aktörer planindikatorer?  
Frågan om hur lokala aktörer använder och upplever planindikatorer har 
studerats i fallstudie Vagnhärad. Erfarenheter från tidigare försök visar att 
ovana och presumtiva användare anser att planindikatorer underlättar 
övergripande analyser, måluppföljning, kommunikation och delaktighet 
men att urval av indikatorer och datahantering är förknippade med 
svårigheter och att metoderna upplevs som tidskrävande och resurs-
krävande (Boverket 2007, Bikupa Hut väst).49 Försöket i Vagnhärad visar 
att en kriteriebaserad metod med bedömningskriterier, varav några 
preciserats i kvantitativa planindikatorer, kan användas i en lokal workshop 
som upplevs som intressant och konstruktiv av deltagarna. Kriterielistan 
upplevdes som ett stöd för att överblicka olika frågeställningar i 
planeringsuppgiften, tydliggöra komplexiteten i projektet och att styra in 
diskussionerna till en lämplig strategisk nivå. De föreslagna bedömnings-
kriterierna upplevdes som relevanta och lätta att förstå. För flera deltagare 
var det en ny erfarenhet att arbeta med en analytisk metod och att utvärdera 
förslag utifrån kriterier.
 Ett flertal deltagare framhöll diskussionerna som den största 
behållningen av dagen. Min slutsats är att upplägget på workshopen 
stimulerade till diskussioner i två avseenden. Genom att utgå ifrån konkreta 
planförslag och en fast uppsättning kriterier konkretiserades och 
preciserades diskussionsämnet. Samtidigt bidrog rangordningsförfarandet
till att forcera fram ställningstaganden från deltagarna.   
 En slutsats från fallstudie Vagnhärad är att ett färdigt indikatorbatteri 
kan vara ett effektivt och starkt styrande dialogredskap. I Vagnhärads-
försöket var det få personer som ifrågasatte urvalet av indikatorer. Det går 
dock inte att dra en generell slutsats om att planindikatorer motverkar 
kritiskt tänkande i andra situationer.  

9.2 Diskussion 
Indikatorer för konsekvensbedömning på projektnivå är ett kunskapsfält 
som är mindre utvecklat i jämförelse med uppföljningsindikatorer på en 
större geografisk skalnivå. Frågan om planindikatorer för projekt-
utvärdering ställer på sin spets frågor om begränsningarna med ett 
reduktionistiskt och allt för förenklat förhållningssätt till komplexa 
stadsplaneringsuppgifter. Vid projektutvärdering ska framtagna indikatorer 
kunna användas som beslutsstöd i ett projekt med ett begränsat antal 
                                                
49 Hut Väst ett samarbetsorgan för kommuner i västra Sverige för att skapa och sprida kunskap 
om planeringsfrågor relaterade till uthållig samhällsutveckling Vid ett seminarium som 
anordnades av Hut Väst var jag och Ulf Ranhagen inbjudna att föreläsa om planindikatorer i 
samhällsplaneringen. Föreläsningen avslutades med en bikupa, d.v.s. en intensiv 
gruppdiskussion, kring tänkbara möjligheter och problem som kan uppstå när planindikatorer 
används i kommunal planering.  
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delalternativ. Problematiken blir då delvis annorlunda än vid uppföljning 
på en kommunövertäckande nivå, där indikatorerna används till att spåra 
generella utvecklingstendenser eller till att göra relativa jämförelser mellan 
vanligtvis olika stadsdelar. I det aktuella fallet ställs högre krav på ett 
fullständigt beslutsunderlag vilket delvis rimmar illa med indikatorers 
reduktionistiska och abstrakta karaktär. Planindikatorer för projektut-
värdering är därför kanske det mest problematiska användningsområdet för 
indikatorer, samtidigt som instrumentet har en stor potential att 
effektivisera arbetet med måluppföljning och styra den fysiska planeringen 
i riktning mot en uthållig urban form.  
 En nyckel till framgång är att begränsa antalet planindikatorer till de 
frågor som är mest lämpliga att beskriva med planindikatorer för att frigöra 
tid till att hantera de andra frågorna på ett annat sätt. En slutsats från 
samtliga tre fallstudier är att det krävs en kombination av kvalitativa och 
kvantitativa mått för att beskriva väsentliga aspekter på ett fullödigt och 
dialogbefrämjande sätt. Indikatorer representerar en sorts kunskap och alla 
viktiga frågor går inte att beskriva med indikatorer. Att begränsa sig till de 
kvantitativa måtten är att göra sig till reduktionismens fånge.   
 Ett utpräglat instrumentellt förhållningssätt till samhällsplanering 
medför problem med att hantera komplexa frågeställningar och att få 
acceptans för metoden i en lokal process. Planindikatorer kan inte ersätta 
en fördjupad förståelse men kan däremot vara ett utmärkt redskap i en 
informerad och demokratisk process. Planindikatorer är i flera avseenden 
ett motsägelsefullt verktyg vars styrkor och möjligheter kan vändas till 
svagheter och problem och tvärtom beroende på planeringssammanhang
och hur processer bedrivs.
 Är planindikatorer effektiva planeringsverktyg? Planindikatorer blir så 
pass effektiva, i bemärkelsen styrande, som man låter dem vara. 
Planindikatorer uppfattas i vissa sammanhang som passiva och neutrala 
uppföljningsmått för att mäta måluppfyllelse och i andra sammanhang som 
starkare verktyg, sk ”styrtal”, som används för att styra den fysiska 
planeringen i riktning mot måluppfyllelse. Det är dock viktigt att förstå 
“styrtalens” begränsningar för att uppnå måluppfyllelse i verkligheten. Den 
fysiska planeringen är ett av flera verktyg i arbetet med att nå uppställda 
miljökvalitetsmål och andra hållbarhetsmål. I många fall kan planeringen 
sätta ramarna för den utveckling man önskar nå, men många faktorer står 
utanför den fysiska planeringens direkta påverkan.  

Hur hanteras bristen på empiriska bevis? 
Bristen på empiriska belägg för förhållanden som ter sig teoretiskt sunda 
och i vissa fall närmast triviala kan leda till en argumentation om att de 
föreslagna planindikatorerna är logiska och självförklarande och att 
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empiriska belägg inte är nödvändiga. Det går att hävda en svagare form av 
validitetskrav på att planindikatorerna ska vara sunda i förhållande till 
dagens normativa föreställningar och inte motsägas av empiriskt baserad 
kunskap. Inom tillgänglighetsforskningen förekommer flera exempel på 
lagar och antropologiska konstanter, d.v.s. begränsningar och förut-
sättningar som hör till människan som art. Det är viktigt att komma ihåg att 
logiska argument kan vara mycket tidsbundna och vila på implicita 
värdegrunder, som alltså inte redovisas utan tas för självklara i den rådande 
tidsandan. Logisk argumentation är förövrigt en form av maktspråk 
(Alvesson & Sköldberg 1994). Ett skäl till att å andra sidan inte fästa en 
alltför stark tilltro till empiri är att studier av det som finns låser oss fast vid 
aktualitet och drar uppmärksamheten från potentialitet (Alvesson & 
Sköldberg 1994), d.v.s. framtida utvecklingsmöjligheter. En aktuell fråga 
av denna karaktär är hur ett begynnande intresse för att bygga in 
möjligheter till motion och rörelse i den fysiska miljön kommer att påverka 
och förlänga den antropologiska konstanten som dikterar att gränsen för 
acceptabla gångsträckor går vid 1000 meter.   

Att planera för effektiv markanvändning i stationsnära områden
Stadsutveckling i anslutning till stationer med mål att integrera stationen 
och dess närområde i ett urbant sammanhang är komplexa planerings-
uppgifter med en mångfald av inbyggda svårigheter och konflikter. Det är 
exempelvis svårt att skapa en plats med god överblickbarhet, effektiva 
tvärförbindelser för fotgängare och en effektiv genomfartstrafik. Behov av 
infartsparkeringar, tätare bebyggelse och öppna offentliga platser med 
kommersiella inslag behöver vägas mot varandra. I många avseenden är det 
en designutmaning som består i att skapa goda lösningar utifrån 
förutsättningarna på plats och de inblandade aktörernas och allmänhetens 
intressen. Nyckeln till framgång ligger därför bara till viss del i goda 
indikatorer. Samtidigt är det en typ av stadsplaneringsuppgift där det inte är 
möjligt att uppnå alla mål och det därför gäller att prioritera. I den 
uppgiften kan en uppsättning kriterier, varav några är konkretiserade i 
planindikatorer, vara ett stöd för att skärpa bedömningar och säkra att 
utvärderingar av alternativa designlösningar görs utifrån en stringent 
utgångspunkt snarare än utifrån intuitivt och känslomässigt baserade 
utgångspunkter, det senare vanligtvis kallat magkänsla.
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9.3 Slutsatser om forskningsmetoder  
I licentiatuppsatsen har ett stort antal forsknings- och analysmetoder 
använts. Jag kommer här att begränsa mig till att diskutera aktionsforskning 
eftersom att det är den metod som varit mest problematisk.

Aktionsforskning i fallstudierna
Sammantaget har aktionsforskningsupplägget gett forskningsmässiga 
fördelar men även inneburit svårigheter och problem. Fördelarna är i 
korthet en större närhet till studieobjekten och möjligheter att följa och 
påverka processer. Svårigheter har funnits i att särskilja mellan planerings-
uppgifter och forskningsuppgifter och att upprätthålla en stringent 
forskningsprocess. Fakta och händelser som är intressanta ur ett projekt- 
och planeringsperspektiv är inte nödvändigtvis intressant ur ett forsknings-
perspektiv.
 Wallén (1996) betonar att aktionsforskning inte är en kombination av 
först forskning och sedan tillämpning och genomförande. En viktig 
erfarenhet från framförallt fallstudie Solna är att detta simultana arbetssätt 
måste föregås av ordentliga källstudier, i annat fall blir processen inte 
tillräckligt värdefull för vare sig forskaren eller de deltagande praktikerna. 
Forskaren måste ha något att bidra med till processen för att kunna studera 
utfallet. I annat fall blir experimentverkstäderna en mindre effektiv typ av 
källforskning. Det är också viktigt att klargöra om aktionsforskningen 
syftar till att pröva metoder och verktyg eller att utforska specifika 
sakfrågor.
 En annan svårighet med aktionsforskningen har varit att särskilja de 
egna bidragen i processen från dem som uppstått i samverkansprocessen, 
eftersom att man samtidigt är pådrivande och medföljande i processer, både 
presenterande och dokumenterande. I fallstudie Vagnhärad fanns inte dessa 
problem eftersom att workshopen hade föregåtts av källforskning och 
aktionsforskningen i detta fall var avgränsat till att undersöka deltagarnas 
upplevelser av den tillämpande metoden, inte att söka kunskap kring själva 
tillämpningsområdet.  
 Ett annat problem är att det har varit svårt att upprätthålla en stringent 
process i det egna arbetet då arbetet styrts av yttre processer och händelser. 
Det har bidragit till en iterativ process där det varit frestande att göra en 
avvikelse från det på förhand utstakade spåret, därför att ett ”möjlighets-
fönster” uppstått i en given situation. Intervjuundersökningen i Vagnhärad 
tillkom på ett sådant sätt. En nackdel med aktionsforskningsupplägget var i 
Solnafallet att stationsområdet valdes ut som fallstudieobjekt p.g.a. att det 
fanns en möjlighet att följa en process. Vad som blev tydligt efter hand var 
dock att GIS-infrastrukturen i kommunen var outvecklad för analys-
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ändamål vilket var till nackdel i den del av fallstudien som riktades mot 
GIS-analyser.
 Sammantaget kan jag konstatera att aktionsforskning kanske lämpar 
sig bättre för en erfaren forskare som är väl förtrogen med såväl valt 
tillämpningsområde som möjligheter och begränsningar i ett traditionellt 
forskningsarbete. Aktionsforskning är kanske inte det optimala arbetssättet 
i en licentiatavhandling som till en början har en instrumentell inriktning.  

9.4 Fortsatt forskning 
Det här arbetet har haft en bred inriktning mot planindikatormetodik i teori 
och praktik och för det aktuella tillämpningsområdet bytespunkter i 
kollektivtrafiken. Fallstudierna har varit riktade mot pågående planerings-
processer och stationsområden under utveckling. Ett fortsatt arbete skulle 
kunna inriktas mot att studera genomförda projekt. Fallstudierna kan då 
inriktas på att studera olika frågeställningar av stadsbyggnadskaraktär, bl. 
a. hur man hanterat konflikter mellan tillgänglighet för fotgängare och 
andra trafikslag, avvägning mellan förtätning och tillgång till offentliga 
platser, problem med buller och luftföroreningar, kopplingen till 
stadskärnan mm. Det skulle även vara intressant att studera hur människor 
använder sig av de stationsnära miljöerna, hur de rör sig och vilka 
aktiviteter som förekommer. I en sådan studie kan en relativt stor tyngd 
läggas vid att initialt utvärdera olika inventerings- och analysmetoder. En 
ambition skulle vara att studera miljöerna i sin komplexitet och att därmed 
gå ifrån det reduktionistiska angreppssättet i licentiatuppsatsen. Exempel på 
dylika projektutvärderingar finns i Bertolini & Spit (1998).  
 Arbetet kan knytas till en teoretisk diskussion om stationers och 
stationsområdens roll som en ny typ av offentliga platser i nätverks-
samhället. Denna samhällsform karaktäriseras av en ökad rörlighet där 
människor komponerar sitt eget vardagslandskap av platser som är spridda 
i geografin. I spåren av den ökade rörligheten och valfriheten följer en ökad 
segregation mellan olika befolkningsgrupper. I detta scenario är kollektiv-
trafikens bytespunkter en av få platser där människor med olika livsstil 
möts och interagerar (Hajer & Reijndorp 2001). Det är en frågeställning 
som licentiatuppsatsen snuddat vid men inte fördjupat.   
 Ett fortsatt utforskande av planindikatorers generella användning i 
samhällsplaneringen bedömer jag som mindre fruktbart i ett fortsatt 
doktorandarbete. Ett intressant område för fortsatt FoU-arbete med 
betoning på utvecklingsarbete är insatser som inriktas mot att ge stöd till 
kommuner i deras arbete med att utveckla lokalt anpassade indikatorsystem 
och metoder för att göra systematiska analyser och redovisningar. De 
utvecklingsprojekt som forskargruppen bedrivit i Boverkets och 
Energimyndighetens regi har varit av denna karaktär.  
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 Trots mina invändningar mot aktionsforskning som forskningsmetod i 
doktorandstudierna funderar jag över förutsättningarna för en framtida 
”konsultnära forskning”. Under vilka former går det att kombinera vanliga 
konsultuppdrag och kommunala planeringsuppgifter med aktionsforskning 
på ett vetenskapligt legitimt sätt? Är uppföljande intervjuer, deltagande 
observationer och kritiskt reflekterande hållning en fungerande ansats? Kan 
aktionsforskning bli en livshållning som bidrar till min egen och andras 
kunskapsutveckling?
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Bilaga 1: Huvudkriterier och delkriterier i fallstudie 
Ostlänken  

Föreslagna utvärderingskriterier  
Med utgångspunkt i identifierade mål har fem huvudkriterier formulerats. 
Huvudkriterierna har brutits ned i delkriterier. Delkriterierna har därefter 
anpassats till de speciella förutsättningar som finns i de studerade tätorterna. 
Målet är att skapa en övergripande struktur för utvärdering med utrymme för 
att fånga in lokala nyckelfrågor.

A. Resandeunderlag  
B. Stadsutvecklingspotential  
C. Tillgänglighet till viktiga målpunkter  
D. Tillgänglighet med olika trafikslag  
E. Effektiv bytespunkt och goda omstigningskvalitéer  

A. Resandeunderlag
I funktionsanalysen är marknadsperspektivet initialt överordnat andra mål. Det 
innebär att studier av den framtida efterfrågan på de transporter som blir möj-
liga med Ostlänken är centrala. Ett viktigt bedömningskriterium är därför det 
framtida resandeunderlaget i ett 2030-perspektiv, dvs antalet boende och 
arbetande med god tillgänglighet till bytespunkten i systemet. Prognoser och 
framtidsbedömningar är alltid osäkra. Bedömningarna bygger på 
kommunernas egna prognoser för befolkningsutvecklingen i kommunen. 
Prognoser för framtida befolkningsutveckling tas även fram regionalt. Om det 
finns stora avvikelser mellan kommunala och regionala prognoser bör detta 
diskuteras. 

Delkriterier  
 Antal boende och arbetande/studerande inom 10 min gångavstånd 

2006, 2015 respektive 2030 
 Antal boende och arbetande/studerande inom 10 min cykelavstånd 

2006, 2015 respektive 2030 
 Antal boende och arbetande/studerande inom 10-15 min 

pendlingsavstånd med buss resp bil 2006, 2015 respektive 2030 

Tillägg på vissa orter 
 Antal/mängden flygresenärer (speciellt för Skavsta) 

Kommentarer

Antal boende och arbetande/studerande inom olika avstånd 

Analyserna utgår ifrån kvantitativa mått som fås fram via GIS-analyser. 
Analyserna kan göras med ovan angivna tidsavstånd eller med utgångspunkt i 
motsvarande metriska avstånd. 10 minuters gångavstånd = 830 m verkligt 
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avstånd i nät med en snitthastighet av 5 km/h.10 minuters cykelavstånd = 
2500 m verkligt avstånd i nät med en snitthastighet av 15 km/h.  

En svårighet och ev felkälla är att analyserna av befolkningsunderlaget i ett 
2030-perspektiv görs med utgångspunkt i dagens vägnät. Ingen hänsyn tas till 
ev förbättrad tillgänglighet i det lokala vägnätet. 

En möjlighet är att endast räkna de arbetsplatser som ligger inom gångav-
stånd till bytespunkten. Man har t.ex. sällan tillgång till cykel för anslutnings-
resan mellan stationen och arbetsplatsen. Situtationen kan dock förändras i ett 
2030-perspektiv t ex om förutsättningar att ta med sig cykel på tåg förbättras. 

Antal arbetsplatser/studerande i ett 2030-perspektiv

I åtminstone ett fall saknar kommunerna prognoser för antalet arbetsplatser i 
ett 2030-perspektiv. Det kan då vara en framkomlig väg att fokusera på de 
områden som i en översiktsplan eller fördjupad översiktsplan har pekats ut 
som omvandlingsområden mot lättare industri och en blandning av arbetsplat-
ser och bostäder. Omvandlingsområden av denna karaktär som ligger med 
god tillgänglighet till en bytespunkt längs Ostlänken, i synnerhet inom gångav-
stånd utgör strategiska möjligheter att utveckla större arbetsplatser med ett 
stort inslag av tjänste- och besöksintensiv verksamhet. I Nyköpings fall är det 
dock sannolikt att den viktigaste koncentrationen av arbetsplatser i ett 2030-
perspektiv fortsatt kommer att vara stadskärnan. 

Avvikelser mellan resandeunderlag i prognoser och i kommunens egna 
beräkningar.

Det finns avseende Trosa och Nyköping avvikelser mellan SCBs prognoser 
över befolkningstal och kommunernas egna befolkningstal år 2030. (SCBs 
befolkningstal används i Ostlänkens trafikprognoser.) Det är överlag så att 
kommunerna tror på en större befolkningstillväxt än vad som tas för troligt på 
en regional nivå. Systemanalysens lokaliseringsutredning syftar primärt till att 
jämföra alternativa bytespunktslokaliseringar på samma ort. I lokaliseringsut-
redningen används heller inte några riktlinjer/gränsvärden för att bedöma om 
resandeunderlaget är tillräckligt stort för att motivera ett stop. Därför bedöms 
inte att avvikelserna påverkar bedömningarna som gjorts här. Vid bedöm-
ningen av dimensionerande förutsättningar för bytespunkterna utgår vi ifrån 
trafikprognoserna och SCBs siffror. 

B. Stadsutvecklingspotential 
En beskrivning och bedömning av samhällsbyggnadsperspektivet utgår ifrån 
kommunens egna visioner i tidsperspektivet 2015 och 2030. Fokus kommer 
att ligga på markanspråk, plankonflikter och direkt påverkan på samhällspla-
neringen till följd av de olika utredningskorridorerna och resecentras alterna-
tiva lokaliseringar. 
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Delkriterier  
 Lokaliseringsalternativets förenlighet med kommunens stadsbyggnadsvi-

sion 2030 
 Lokaliseringsalternativets förenlighet med kommunens översiktsplan alt 

fördjupad översiktsplan (tidsperspektivet 2015 i Nyköpings fördjupade 
översiktsplan för tätorten och Vagnhärads översiktsplan) 

 Förtätningspotential i stationens närhet, inom 100 meter 
 Förtätningspotential i stationens kringland, inom 600 meter 
 Flexibilitet 
 Påverkan på stadsliv och stadsform 

Lokaliseringsalternativets förenlighet med kommunens 
stadsbyggnadsvision 2015 och 2030. 

Kvalitativ bedömning med fokus på identifierade nyckelfrågor. 

Förtätningspotential i stationens närhet (inom 100 meter) och kringland 
(600 meter) 

En bedömning av potentialen för omvandling och återbruk av befintliga lokaler 
och markområden samt obebyggd mark att exploatera. Bedömningar görs 
både kvalitativt och kvantitativt. I funktionsanalysen görs en översiktlig 
bedömning av antalet hektar (ha) mark som kan omvandlas respektive 
nyexploateras. I ett senare skede kan bedömningen preciseras i antal boende 
och arbetsplatser, studerande och besökare till olika evenemang. Alternativt 
kan bedömningen preciseras i totalt antal kvadratmeter (kvm) byggbar yta 
(BTA).

Flexibilitet

En bedömning av om de identifierade omvandlingsområdena kan användas 
för olika ändamål, d.v.s. boende, arbetsplatser, kommersiell och kulturell 
service, eller om användningen är begränsad i något avseende. En kvalitativ 
bedömning där en stor valfrihet ger en hög poäng. 

Påverkan på stadsliv och stadsform 

En kvalitativ bedömning av om det finns förutsättningar för att en bytespunkt i 
det studerade läget kommer att bidra till att generera verksamheter i dess 
närhet och om bytespunkt och kringservice kan bidra till att ”läka stadsstruktu-
ren” och skapa bättre orienterbarhet. 

C. Tillgänglighet till viktiga målpunkter  
Ett av syftena med att bygga Ostlänken är att medverka till att knyta samman 
orter och bidra till arbets- och utbildningsregioner utvidgas. Valet av knut-
punkter i orterna är i det sammanhanget betydelsefullt. Väl genomtänkt lokali-
sering av bytespunkt medför god tillgänglighet för resenär och medför vidare 
att resan med Ostlänken blir attraktiv i ett hela-resan perspektiv. Huvud-
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kriteriet, tillgänglighet till viktiga målpunkter, avses spegla ett region-
förstoringsperspektiv med särskilt fokus på faktorer som har betydelse för 
arbetspendling in mot Nyköping från övriga delar av regionen. 

Vid bedömning av tillgänglighet till målpunkter inriktar vi i första hand analysen 
på de målpunkter som ligger inom gångavstånd från bytespunkten i de olika 
alternativa lägena. Vi utgår ifrån ett gränsvärde på 10 minuters gångavstånd.  

Den upplevda närheten och avståndet påverkas i hög grad av orienterbarhe-
ten. Faktorer som bidrar till en bättre orienterbarhet är överblickbarhet, inslag 
av målpunkter, ett logiskt och läsbart gatunät, inslag av karaktäristiska miljöer. 
Stor betydelse har om bytespunkten har en tydlig koppling till centrum, d.v.s. 
om bytespunkten ligger i en rät vinkel eller i rät (förlängd) axel till centrum. 

Det är även intressant att redovisa avstånd till särskilt viktiga målpunkter, 
exempelvis stora turistattraktioner, som ligger på ett längre avstånd exempel-
vis på närpendlingsavstånd med buss.  

Delkriterier
 Närhet till stadskärnan (inklusive handelsfunktion och andra mål- 

punkter)/ alternativt ortens centrum 
 Närhet till besökintensiva målpunkter utanför stadskärnan 

Stadskärnan

Stadskärnan/ortens centrum är ofta den i särklass viktigaste målpunkten. 
Stadskärnan består av en mängd målpunkter, handel, service, offentlig 
service. En stor mängd arbetsplatser ligger i stadskärnan. Närheten till stads-
kärna bör i de flesta fall ges en stor vikt. Besöksintenvisa målpunkter ligger i 
många fall i stadskärnan.   

Besöksintensiva målpunkter utanför stadskärnan 

Exempel på besöksintensiva målpunkter är större sjukhus, utbildningscentra, 
kongress/konferensanläggningar, besöksintensiva handelscentra, 
turistanläggningar, kulturinstitutioner, anläggningar för idrott/evenemang, 
verksamheter med regionala upptagningsområden, större 
köpcentrumfunktioner utanför stadskärnan. 

Gymnasieskolor kan ha regionala upptagningsområden, och gymnasieelever 
är helt beroende av kollektivtrafiken. Gymnasieskolor trafikförsörjs dock i hu-
vudsak med buss.

D. Tillgänglighet med olika trafikslag/trafiksystemet på orten  
I modellen föreslås två huvudkriterier som speglar hela resan perspektivet på 
två olika sätt. Under kriteriet tillgänglighet med olika trafikslag görs en bedöm-
ning av tillgänglighet till bytespunkten med andra trafikslag och behov av till-
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gänglighetsförbättrande åtgärder i trafiksystemet i ett 2030-perspektiv för att 
uppfylla ställda funktionskrav. Bedömningen utgår i huvudsak från kvalitativa 
resonemang som syftar till att identifiera särskiljande förutsättningar och 
konsekvenser. Ett viktigt underlag är en vision för en framtida trafikstruktur 
med tidsperspektivet 2030 som kommunerna tagit fram som underlag för 
utredningen.  

Delkriterier  
Förutsättningar för (att skapa) tillgänglighet med olika trafikslag: 

 Gång  
 Cykel 
 Bil  
 Kollektiva färdmedel (lokal- och regionbussar, annan spårburen trafik)  

Lokal tillämpning av kriterium D

Identifiera knäckfrågor och förutsättningar som påverkar tillgängligheten till 
stationen med olika trafikslag.  

 Gång och cykel (topografi, sammanhängande och gent cykelvägnät, 
trafiksäkerhet, barriärer, trygghet och orienterbarhet, stråk till 
stadskärnan)  

 Bil (tillgänglighet och framkomlighet på infartsvägar till statio-
nen/bytespunkten)

 Kollektiva färdmedel (förutsättningar för lokala busslinjer och bussmat-
ning till stationen)  

E. Effektiv bytespunkt och goda omstigningskvalitéer
Under kriteriet Effektiv bytespunkt och goda omstigningskvalitéer diskuteras 
förutsättningarna att skapa en effektiv bytespunkt och goda omstigningskvali-
téer i generella termer. En bedömning görs om det finns förutsättningar för att 
skapa en funktionsenlig miljö. Tillgänglig yta för angöring med andra trafikslag, 
förekomst av barriärer, höjdskillnader, närmiljöns beskaffenhet avseende 
trygghet och orienterbarhet är exempel på kriterier i detta skede.  

Delkriterier
 Närmiljön avseende trivsel och trygghet 
 Stationens placering i förhållande till rörelsestråk  

Tillräcklig yta för bytespunkten inkl funktioner och angöring med andra 
trafikslag
Bytesmöjligheter i punkten i förhållande till nuvarande och planerad 
lokaltrafik 

Närmiljön avseende trivsel och trygghet 

En kvalitativ bedömning av de närmaste kvarteren kring den tänkta lokalise-
ringen bl.a avseende blandning av boende, service, handel och arbetsplatser. 
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Detta kriterium kommer att vara alternativskiljande mellan ett bytespunktsläge 
i ett centralt läge respektive i ett ytterläge. I ett sådant läge kan det uppstå 
problem med inbrott i bilar och allmän otrygghet då det i många fall rör sig 
människor i området endast i anslutning till tågavgångar. Här beskrivs även 
andra faktorer som påverkar förutsättningarna för att skapa en funktionell, 
säker, bekväm och attraktiv bytespunkt.  

Stationens placering i förhållande till rörelsestråk 

Om stationen ligger i direkt anslutning till ett större rörelsestråk för gång – och 
cykeltrafikanter innebär det förutsättningar för att platsen befolkas och över-
blickas av fler personer är de som ska åka tåg. Det faktum att många personer 
passerar bytespunkten på väg till andra målpunkter förbättrar förutsättning-
arna för att etablera andra servicefunktioner i anslutning till bytespunkten. 
Detta påverkar upplevelsen av trygghet på platsen.   

Tillräcklig yta för bytespunkten inklusive funktioner och angöring med 
andra trafikslag 

Med utgångspunkt i de funktionskrav som tagits fram för varje bytespunkt görs 
en uppskattning av den yta som behövs för att tillgodose dessa krav, inklusive 
samutnyttjande av flera olika funktioner. Därefter görs en översiktlig kvantitativ 
bedömning av om det finns tillräcklig yta på den studerade platsen.   

Bytesmöjligheter i punkten i förhållande till nuvarande och planerad 
lokaltrafik

En kvantitativ bedömning av antal bytesmöjligheter i punkten, dvs antalet tra-
fikslag som ansluter i punkten samt en översiktlig bedömning av avståndet 
mellan de olika hållplatserna alt perronger. En ideal situation är en kompakt 
lösning med korta gångavstånd mellan olika trafikslag.  



Bilaga 2: Analyser i fallstudie Solna station 

Figur 1: Räckviddsanalys av verkligt gångavstånd i nuläget

Figur 2: Räckviddsanalys av verkligt gångavstånd i Alternativ B Strålplatsen



Figur 3: Räckviddsanalys av verkligt gångavstånd i Alternativ Hagalund

Figur 4: Räckviddsanalys av axialavstånd i Alternativ Hagalund



Figur 5: Räckviddsanalyser av axialavstånd i nuläget 

Figur 6: Räckviddsanalyser av axialavstånd i Alternativ B Strålplatsen 



Tabell 1: Hypotetiska gränsvärden avseende verkligt gångavstånd som används i 
analyserna
Definition av gränsvärden Olika gränsvärden i 

verkligt gångavstånd (m) 
Motsvarar i Solna 
stationsområdet ganska väl 
fågelavstånd reducerat med 
20 % respektive 25 % 

Stationsområdet 0-100 m 0 – 80 0 - 75 

Mkt nära gångavstånd  100 – 400 m 80 - 320 75 - 300 

Nära gångavstånd 400 – 600 m 320 - 480 300 - 450 

Möjligt att utsträcka det 
stationsnära området med god 
stadsmiljö inkl orienterbarhet

600 – 1000 m 480 - 800 450 - 750 

Tabell 2: Hypotetiska gränsvärden avseende orienterbarhet till viktiga målpunkter 
Antal axialsteg Bedömningsstege Kvalitativ tolkning av vad 

axialsteg innebär för 
orienterbarhet 

0-1  Extremt god orienterbarhet Målpunkten/Byggnaden är 
synlig från stationen 

1-2 Mkt god orienterbarhet Endast ett vägval behövs  

3-4 God orienterbarhet Vägbeskrivning möjlig att 
hålla i huvudet 

4-6 Medel  Vägbeskrivning möjlig att 
skriva ned med enkla 
anteckningar 

6 - 10 Dålig Noggranna anteckningar eller 
Eniro

10 - uppåt Ej poängsatt Eniro – områden ligger 
utanför det stationsnära 
området 



Figur 7: Skillnadsanalys med olika avståndsmått i nuläget med utgångspunkt från 
stationsentréerna. Teckenförklaring: Röd linje = fyra axialsteg; Lila linje = 600 meter 
verkligt gångavstånd; Blå cirklar = 600 meter reducerat fågelavstånd (-25 %)

Figur 8: Skillnadsanalys med olika avståndsmått i Alternativ B Strålplatsen med 
utgångspunkt från stationsentréerna. 



Figur 9: Funktionsblandning i olika delområden i nuläget 



Tabell 3: Befolkningstäthet i nuläget 
 NYKO 2 områdes- 
beteckning  

Befolkning
D= dagbefolkning 
N= nattbefolkning 

Täthet i m2

lokalyta/dag- eller 
nattbefolkning 

Täthet i
m2 markyta/dag- och 
nattbefolkning 

1204 D: 57 1729 2333 

1205 N: 514
D: 15 

N: 45 
D: 165 

140

1206 N: 695
D: 31 

N: 35 
D: 167 

150

1207 N: 1643
D: 1028 

N: 40 
D: 4 

73

0603 N: 2257
D: 165 

N: 30 
D: 129 

31

1102 D: 145 785 789 

0704 N: 1561
D: 152 

N: 37 
D: 113 

58

0604 D: 76 D: 718 326

0605 N: 1342
D: 58 

N: 40 
D: 393 

49

Tabell 4: Funktionsblandning i nuläget 
 NYKO 2 områdes- 
beteckning 

Befolkning
D= dagbefolkning 
N= nattbefolkning 

Yta i m2

1204 D: 100% L: 98588 

1205 N: 97 % 
D: 3 % 

B: 23032 
L: 2471 

1206 N: 96 % 
D: 4 % 

B: 24224 
L: 5181 

1207 N: 61 % 
D: 39 % 

B: 65950 
L: 4457 

0603 N: 97% 
D: 3 % 

B: 66947 
L: 21282 

1102 D: 100 % L: 113848 

0704 N: 91% 
D: 9 % 

B:57637
L: 17248 

0604 D: 100 % L: 54583 

0605 N: 96% 
D:4 % 

B: 53020 
L: 22817 



Figur 10: Analys av siktlinjers längd i nuläget
Teckenförklaring: Färgskalan går från varm till kall där en röd linje betyder ett högt värde och 
en blå linje betyder ett lågt värde.

Figur 11: Analys av siktlinjers längd i Alternativ B Strålplatsen



Figur 12: Integrationsanalys (Rn) av nuläget 

Figur 13: Integrationsanalys (Rn) av Alternativ B Strålplatsen



Figur 14: Integrationsanalys (R 3) av nuläget 

Figur 15: Integrationsanalys (R 3) av Alternativ B Strålplatsen



Figur 16. Integrationsanalys (Rn) av nuläget utan smitvägar 

Figur 17: Integrationsanalys (Rn) av nuläget med smitvägar








