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Förord

cerum anordnar en seminarieserie om staden och stadens utveckling.
Fokuseringen på staden speglar behovet av att utveckla en ny kunskap
om städerna och stadsregionernas mindre samhällens gestaltning samt
deras utveckling och funktioner var för sig och tillsammans.

Seminarieserien syftar bland annat till att skapa ett nätverk av kontakter
med olika aktörer som verkar med staden som arena, till exempel pla-
nerare på regional och lokal nivå, bostadsföretag, byggföretag, konsult-
företag etc. Seminarieserien ska också spegla den forskning som bedrivs
vid andra universitet och högskolor i landet med inriktningen staden
och dess liv. Seminarierna ingår även som del i strävandena att skapa ett
centrum för Urban Design vid Umeå universitet.

Några av de forskare som deltagit i cerums seminarier om staden har
dokumenterat sina inlägg skriftligt i vår Working Paper serie. Förelig-
gande rapport är skriven av Hans Åkerlind, F. stadsarkitekt i Umeå.

Umeå i maj 2000

Nils Häggström
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Figur 1 De utifrånmatade bostadsområden som byg-
gdes på 1950- och 1960-talen i vårt land var omtyckta
för sin trafiksäkerhet. Biltrafiken gick runt omkring
området så att alla boende kunde promenera i lugn och

ro till den centrala parken i mitten, till förskola, butik
och lågstadium utan att passera en enda gata med bil-
trafik. Men de var synnerligen olämpliga för busstrafik.



Framtidens stad

En ekologiskt hållbar stad med rikt varierad arbetsmarknad, fritids-
och kultursektor, en stad där alla kan nå allt – även utan bil.

Förslag till markanvändningsmönster.

Regering och riksdag har i proposition nr 145 och i beslut den 28 april
1999 satt som mål att Sverige ska lösa sina miljöproblem på en genera-
tion. Det är ett högt mål – vi ska enligt regeringen framstå som ett fö-
regångsland på miljöområdet. Det är dessutom en mycket kort tid.
Strängt taget är det inte mer än halva livstiden för de flesta hus vi bygger
idag.

Målet är satt så högt att vårt sätt att leva sannolikt måste radikalt för-
ändras jämfört med idag om vi ska kunna nå upp till det. Enligt propo-
sitionen ska vi till exempel utnyttja våra energiresurser tio gånger bättre
än vi gör nu. Det innebär att vi inte kommer att kunna åka bil som vi är
vana vid i dagens samhälle, d.v.s. individuellt i egen bil vart som helst
när som helst. Vi tvingas nyttja andra energikällor, i första hand måste
vi börja promenera eller cykla av egen kraft eller att åka kollektivt och
då med hjälp av förnyelsebar energi.

Det här förslaget vill visa ett exempel på hur en sådan stad skulle kunna
se ut, en stad således byggd på gång, cykel och buss – men inte en buss
med dieselmotor utan en elektriskt driven trådbuss.

Tankarna på en stadsplanetyp anpassad för kollektiv trafik i små eller
medelstora städer föddes för min del i slutet på 1960- och början av
1970-talet. Svårigheterna att förse den då moderna stadsplanetypen –
det utifrånmatade bostadsområdet – med rationella busslinjer hade vi-
sat sig stora, ibland nästan oöverstigliga att bemästra (fig. 1). Med bus-
sen på matarleden runt områdets utsida blev både gångavstånden stora
och busslinjen oroväckande lång till passagerarnas nackdel. Samtidigt
blev upptagningsområdet kring hållplatserna halverat till förfång för
bussbolagets ekonomi. Även hopkopplingen av busslinjen med närlig-
gande bostadsområden blev extra komplicerad vid den annars ur främst
trafiksäkerhetssynpunkt förnämliga stadsplanetypen.

Kommunfullmäktige i min hemstad Umeå såg klart de ekonomiska
konsekvenserna av illa fungerande busslinjer i sina budgetbeslut. Man
sanktionerade därför ett försök att i efterhand lägga busslinjen mitt i ett
utifrånmatat bostadsområde, det ännu ej helt färdigutbyggda Carlshem
(fig. 2). En sådan placering av busslinjen skulle göra bussens körväg be-
tydligt kortare, förenkla dess koppling till närliggande områden och
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Figur 2 De boende i Carlshem motsatte sig i början
av 1970-talet alla försök att i efterhand lägga en busslin-
je på Stengången mitt i området. Trafiksäkerheten för

barnen skulle bli alltför lidande ansåg man, trots att
busslinjen var tänkt att inhägnas.



den skulle ge varje hållplats fördubblat upptagningsområde jämfört
med en körväg på matarleden runt området.

Fullmäktige ställde medel till förfogande både för själva försöket och för
utvärderingen. Förberedelserna kunde börja, några gång- och cykel-
tunnlar byggdes extra breda, försågs för ovanlighetens skull med trotto-
arer på bägge sidor om körbanan samt gavs tillräcklig fri höjd för att
klara en buss. Själva busslinjen skulle därefter inhägnas där den passe-
rade det centrala grönområdet och förses med en gångpassage just vid
hållplatsen där bussen ändock alltid stannar.

De boendes våldsamma reaktion mot den i deras ögon alltför försäm-
rade trafiksäkerheten inom bostadsområdet som de ansåg skulle bli följ-
den av den nya dragningen omöjliggjorde emellertid såväl alla försök
som åtföljande utvärdering och därmed också all erfarenhet av sådana
efterhandsåtgärder. Kvar för framtiden blev endast några i omgivningen
ovanligt pampiga gång- och cykeltunnlar.

Det stod således klart för alla inblandade parter att det här var ett omöj-
ligt sätt att arbeta på. Det går uppenbarligen inte att i efterhand flytta in
bussen mitt i ett bostadsområde av den utifrånmatade stadsplanetypen.
Bussen måste in i planeringen från allra första stund, från det allra första
penndraget i skissandet av den nya stadsplanen för att resultatet ska bli
bra för både buss och boende.

Snart nog visade det sig emellertid att inte ens stadsplanenivån var till-
räckligt storskalig. Redan i översiktsplanen måste man tydligen ta hän-
syn till kollektivtrafikens villkor om man vill att resultatet ska bli gott.

Busslinjeplanering

Som första punkt i den kunskapsbank inom den fysiska planeringens
verksamhetsområde som således måste byggas upp från grunden gällde
att ta reda på hur en busslinje i verkligheten fungerar eller rättare sagt
borde fungera för att vara så rationell och bekväm som möjligt till
glädje främst för passagerarna men även för den kommunala ekonomin
och för busspersonalen.

En bra busslinje, fick vi således lära oss, startar i ena änden av staden,
går så rakt som möjligt mot centrum där de flesta arbetsplatserna och
resmålen finns, går därefter direkt vidare till andra änden av staden. Där
töms bussen på passagerare, låses och bussföraren tar avtalsenlig rast
och ska då ha tillgång till toalett och ibland även vilrum. Efter korrige-
ring av körtiden vänder bussen sedan tillbaka samma väg (fig. 3).

Ändhållplats kan vanligtvis inte ordnas i stadens centrum även om så
ibland kanske skulle önskas. Vändslingan för buss med tillhörande par-
keringsplats kräver nämligen så stor yta att den är svår att åstadkomma
i denna i allmänhet hårdast exploaterade delen av staden.
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Figur 3 En rationell busslinje startar längst ut i ena
utkanten av staden, går så rakt som möjligt in mot sta-
dens centrum där de flesta resmålen finns, fortsätter di-
rekt ut till ändhållplatsen längst ut i andra utkanten av
staden. Där töms bussen på passagerare och låses, varpå

bussföraren tar en avtalsenlig rast. Han/hon ska då ha
tillgång till toalett och ibland även vilrum. Den pend-
lande rörelsen fram och åter känner vi igen från pendel-
tåg och tunnelbanor. Den gäller emellertid även bussar.

Figur 4 Kring busshållplatsen blir upptagningsområ-
det runt ifall inga hinder finns. Flera sådana upptag-

ningsområden på rad skapar jämnbreda
bebyggelsestråk med bussen i mitten.



Körtiden från ändhållplats till ändhållplats bör inklusive rast och korri-
gering av körtiden av schematekniska skäl vara enkelt delbar med 60
minuter. Samma avgångs- och i stort sett samma hållplatstider kan då
uppnås varje timme hela dagen till de boendes bekvämlighet.

Den pendlande rörelsen fram och åter så rakt som möjligt från ändhåll-
plats till ändhållplats känner vi igen från pendeltåg och tunnelbanor.
Den gäller emellertid även rationella busslinjer. Tyvärr ser 1990-talets
verklighet sällan ut på det sättet.

Kring den enskilda hållplatsen bör bebyggelse finnas på alla sidor för att
ge så stort underlag som möjligt. Man går till fots från bostad till buss.
Alltså blir det rationellaste upptagningsområdet runt. Vill man att så
många som möjligt ska ha kort gångväg till bussen måste den hårdaste
exploateringen ligga närmast hållplatsen. Långa gångvägar måste av
rättviseskäl kompenseras till exempel med höjd boendestandard, vacker
utsikt, tyst omgivning, närhet till rekreation eller liknande kvaliteter
(fig. 4).

Maximala gångavstånd till bussen är en politisk fråga att bestämma. I
här föreliggande exempel som är hämtade från Umeå och förhållandena
där de fyra sista årtiondena av 1900-talet var den politiska målsätt-
ningen att 60 procent av de boende i nya områden skulle ha högst 200
meter verklig gångväg till bussen och 90 procent högst 400 meter. Res-
terande 10 procent ansåg man således från politiskt håll kunna ha mer
än 400 meter verklig gångväg.

Rent praktiskt beräknades den verkliga gångvägen vara ca 30 procent
längre än fågelvägen. Cirklar med ungefär 150 resp 300 meters radie
runt hållplatsen kunde därför användas som enkla hjälpmedel vid såväl
stadsplane- som översiktsplanearbetets förberedande stadier. Av bygg-
nadstekniska skäl fick sedan bebyggelsen kring hållplatsen en mera rek-
tangulär eller kvadratisk form där de tio procenten med de längsta
gångavstånden förlades till hörnen (fig. 5).

Tätt liggande hållplatser förlänger restiden på grund av alla stopp, för-
senande hastighetsminskningar och accelerationer. Långa avstånd mel-
lan hållplatserna ökar å sin sida gångavstånden eller minskar exploate-
ringen längs busslinjen och därmed kundunderlaget, ineffektiva trans-
portsträckor verkar fördyrande för bussbolaget. Det gäller att finna en
optimal lösning som i mesta mån tillfredsställer alla parter. I de visade
exemplen varierar hållplatsavstånden mellan maximalt ca 600 meter vid
givna förutsättningar och det praktiskt möjliga som i det formellt ut-
ställda stadsplaneförslaget för Hamptjärnsliden där ett hållplatsavstånd
på ca 370 meter uppnåtts (fig. 8). Längs den sedan länge befintliga öst-
västliga busslinjen i Umeå med 10-minuterstrafik under rusningstid är
hållplatsavståndet ca 350 meter i medeltal (beräknat på sträckan Vasa-
plan–Umedalen).
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Figur 5 Eftersom tomtplatsen av praktiska skäl är
rektangulär eller kvadratisk blir även upptagningsom-
rådet kring en hållplats hellre fyrkantigt än runt. Här
visas ett halvt sådant, teoretiskt tänkt upptagningsom-

råde från 1970-talet med höga hus närmast hållplatsen
och allt lägre och mer ytkrävande hustyper ju längre ut
i periferin man kommer.



Stråkstaden

Bebyggelsen kring busslinjen består på det här sättet av ett antal teore-
tiskt runda men i praktiken kanske mer eller mindre kvadratiska bo-
stadsområden kring varje enskild hållplats. Vid optimalt utnyttjande av
de givna förutsättningarna skapas ett sammanhängande band av bebyg-
gelse längs busslinjen. I fortsättningen kallas dessa band i den här skrif-
ten för bebyggelsestråk och tätorten uppbyggd av sådana för en stråk-
stad. Begreppet stråk och stråkstad har valts för att inte en förväxling ska
ske med det vedertagna begreppet bandstad.

Stråkstaden är i verkligheten en variant av bandstaden eller av finger-
stadstypen men skiljer sig från dem genom att bebyggelsebanden i
stråkstaden hela tiden är jämnbreda och lika många som antalet buss-
linjer. I den allra minsta tätort med egen kollektivtrafik, den lilla hamn-
staden, kan det således vara fråga om ett enda stråk, i den största tätort
det här gäller, den medelstora staden i vårt land, torde det vara svårt
åstadkomma mer än ca tio stråk. Sedan torde trängseln i den ursprung-
liga staden/tätorten bli så stor att besvärande nackdelar uppstår och an-
dra lösningar måste tillgripas. Mera därom senare.

Exempel på bebyggelse utformad efter här angivna principer visas i fig.
6. En översiktsplan efter samma principer upprättad november 1970
och kallad Umeå generalplan efter 1975 kan ses i fig. 7. Där framgår hur
uppläggningen i stora drag skulle kunna tänkas se ut för fem olika ut-
byggnadsområden, alla sinsemellan lika stora och med minst det be-
folkningsunderlag som då behövdes för en fullständig högstadieskola.
En översiktlig kalkyl över vissa kostnader, specifika för respektive om-
råde, kunde enkelt tas fram med stöd av denna översiktsplan för att bi-
fogas det politiska beslutsunderlaget.

Av de visade områdena har endast Ersboda i och ii byggts ut men inte
efter de redovisade principerna. Busslinjedragningen genom området
har också blivit mycket mer komplicerad än vad som avsågs i översikts-
planen. Det tar tid innan idéer slår igenom på alla beslutsnivåer.

För z-området, sedermera döpt till Hamptjärnsliden, upprättades däre-
mot regelrätt stadsplan i början av 1980-talet helt efter de nämnda prin-
ciperna men med en något lägre exploatering innebärande 4400 invå-
nare. På grund av befarat buller från det intilliggande militära övnings-
fältet, ett buller som enligt gällande lagstiftning skulle ha inneburit be-
tydande inskränkningar i den militära verksamheten, beslöt kommu-
nen att återta stadsplaneförslaget från regeringens prövning mot kom-
pensation i form av utflyttade statliga arbetstillfällen. Området blev så-
ledes aldrig byggt men planförslaget hann passera byggnadslagstiftning-
ens alla formaliteter, kommunens ekonomiska kalkyler och allmänhe-
tens insyn (fig. 8).
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Figur 6 Här har 70-talets stadsplanemodell enligt fig.
5 anpassats till 90-talets krav och till de mål som
regering och riksdag satte upp den 28 april 1999 – att de
stora miljöproblemen ska vara lösta på en generation el-

ler ca trettio år. I en stad byggd enligt detta markan-
vändningsmönster är vi inte längre beroende av bilen
som idag, här kan alla nå alla resmål med kollektiva
trafikmedel och med rimliga gångavstånd.



Utbyggnaden

Utbyggnaden av varje enskild busslinje bör ske från centrum och utåt.
Påståendet verkar så självklart att det inte borde behöva påpekas. Verk-
ligheten visar emellertid att det visst är nödvändigt ännu i slutet av
1990-talet. Nybyggda områden placeras och utformas fortfarande utan
större hänsyn till sådana idéer. Oftast är det kortsiktigt ekonomiska fak-
torer i samband med den i tid begränsade byggprocessen som är de be-
stämmande, konsekvenser av ekonomisk eller praktisk art under bebyg-
gelsens halvsekellånga livstid beaktas däremot sällan. En oekonomisk
kollektivtrafik är en sådan konsekvens.

Den ideala utbyggnaden av den skisserade stråkstaden sker samtidigt i
vardera änden av varje enskild busslinje. Stadens tyngdpunkt bibehålles
på så sätt i centrum och busslinjen får jämnast möjliga belastning i hela
sin sträckning.

I det visade exemplet (fig. 9) byggs således ai samtidigt med b1, därefter
a2 samtidigt med b2, a3 med b3. Väljer man därefter a4 och a5 och det
visar sig att man inte kommer längre i den riktningen utan måste gå till-
baka till a6 och a7 har man för all framtid skapat ett nära nog olösligt
problem för kollektivtrafiken.

En kort busslinje mellan a3 och a5 med byte i a3 till busslinjen från a7
till stadens centrum godtas enligt all erfarenhet ogärna av busspassage-
rarna. Endast i storstäderna godtas byte i ytterområdena men då i all-
mänhet från buss till tunnelbana eller pendeltåg.

En delning av busslinjen i a3 så att varannan buss går till a5 och varan-
nan till a7 innebär att dessa längst bort belägna delar får den sämsta
kollektivtrafiken, de som kanske bäst behöver den. Har man 10-minu-
terstrafik från centrum och fram till a3 får man 20-minuterstrafik i de
yttersta delarna. Låter man i stället dessa behålla 10-minuterstrafik får
man en kanske alltför dyrbar 5-minuterstrafik mellan a3 och Centrum.

Det rationella i ett långsiktigt perspektiv är förmodligen att avstå från
eller vänta med en av utbyggnadsriktningarna. Bebyggelseområdena a4
och a5 kan kanske bättre anslutas till en helt ny, framtida busslinje i sek-
torn mellan a och d.

Självklart kan man efter a3 välja utbyggnadsriktningen a8, a9 och a10.
Däremot inte tillsammans med någon av de två andra riktningarna. Be-
byggelsen längs busslinjen måste nämligen hela tiden vara i stort sett
jämnbred för att fungera väl. Däremot kan självklart en utbyggnad av
a1 kombineras med en utbyggnad av c1 eller d1 i stället för med b1.

I centrum av staden, det som av kulturgeografer brukar kallas cbd
(Central Business District), eller i dess omedelbara närhet bör samtliga
busslinjer passera en och samma hållplats som då blir en lämplig omstig-
ningshållplats mellan linjerna. Med en sådan lösning blir det möjligt för
15



Figur 7 I början på 70-talet kunde en översiktlig plan
snabbt upprättas efter diskuterade principer i min hem-
stad. Den användes som underlag för en politisk
bedömning om lämpligaste utbyggnadsordning. Alla
fem områdena – Stöcksjö, Klockarbäcken, Z-området,
Ersboda I och Ersboda ii – var till innehållet lika. Vart

och ett var underlag för en högstadieskola, de innehöll
en varierad bebyggelse, både bostäder och arbetsplatser
och de var lämpade för kollektiv trafik. Skillnaden i
form framgår vid en jämförelse med den strax innan
gjorda översiktsplanen för trakterna söder om Ålidhem.



alla invånare att per buss och med endast ett byte nå hela staden, alla
dess invånare och samtliga dess anläggningar.

I fig. 10 visas hur en långsiktig översiktsplan kan se ut för en del av en
stad, där de nya bebyggelseområdena formats efter här angivna princi-
per.

Alla anläggningar som betjänar hela staden ska nämligen enligt de här
principerna placeras någonstans utefter busslinjerna för att bli lätt till-
gängliga för alla, inte som ofta skett hittills fritt liggande utanför deras
upptagningsområden. Det gäller exempelvis sjukhus, vårdcentraler, ål-
derdomshem, kyrkogårdar, apotek, högstadium, högskola, simhall, rid-
hus, sporthall, slalombacke, friluftsbad, idrottsarena, teater, konserthus,
museum, kommunala och statliga kontor, kyrkor och domstolar, ex-
terna köpcentra om sådana anses behövas.

Även arbetsplatser ska lokaliseras så att de med rimliga gångavstånd kan
nås från busslinjerna. Här kan något längre gångavstånd kanske tolere-
ras än till bostäderna eftersom arbetsplatser avser vuxna i arbetsför ålder
och inte barn eller äldre med ibland begränsad rörelseförmåga.

Trafikfråga blir en fråga om överlevnad

Så här långt eller en bit in på 1980-talet var den här skissade stadsplane-
typen, stråkstaden, mest en fråga om anpassning till kollektivtrafikens
krav, en kollektivtrafik som endast var en komplettering av en fortfa-
rande allt för dominerande biltrafik. Mot slutet av årtiondet stod det
alltmer klart för de flesta av oss att något radikalt måste göras. De mil-
jöproblem som följer med vårt västerländska sätt att leva måste helt en-
kelt lösas på sikt. Vi tvingas hushålla med våra resurser på ett helt annat
sätt än vi hittills gjort. Vi kan inte fortsätta förorena så som till exempel
en hela tiden ökande biltrafik gör idag. Det är här som kollektivtrafiken
kommer in i bilden. Antingen vi vill det eller inte måste dagens indivi-
duella åkande i bil ersättas av ett kollektivt åkande när sträckorna blir
längre än vad vi orkar gå till fots eller cykla. Den här radikala omställ-
ningen måste dessutom ske snabbt, inom en generation eller på ca 30 år
ska det vara genomfört. Det är ungefär halva livslängden för de hus vi
bygger idag. Alltså måste vi redan nu ta hänsyn till den här nya situatio-
nen i allt vårt byggande.

rio-konferensen 1992 öppnade slutgiltigt våra ögon för vad som vän-
tade världen. I vårt land har regeringen fullföljt konferensens beslut i
sin 572 sidor stora proposition nr 145 från 1997/98 kallad Svenska miljö-
mål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige.

I propositionen framhålls att ”regeringens övergripande mål för det miljö-
politiska arbetet är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.” (s.1).
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Figur 8 För Z-området enligt fig. 7, sedermera döpt
till Hamptjärnsliden, upprättades regelrätt stadsplan
enligt redovisade principer, dock med något lägre ex-
ploatering än i översiktsplanen. (På grund av befarat
buller från det militära övningsområdet, något som

skulle ha inneburit inskränkningar i den militära verk-
samheten, blev Hamptjärnsliden aldrig byggt).

Skiss ovan och formell stadsplan nedan.



Man redovisar även att ”…inom FN-systemet har lanserats begreppet fak-
tor 10 som innebär att i-ländernas resursanvändning i ett generationsper-
spektiv grovt räknat behöver bli tio gånger effektivare.” (s.2).

Man deklarerar också att ”…en miljöanpassad samhällsplanering är nöd-
vändig för en hållbar utveckling” (s.2).

Regeringen framhåller vidare i sin noga genomarbetade proposition:
”Arbetet med att utveckla metoder för en samhällsplanering inriktad på
hållbar utveckling av våra städer och bebyggelsemiljöer bör intensifieras”
(s.321).

Där står också att ”åtgärder som främjar en ekologiskt hållbar utveckling
med en god livsmiljö för alla bör ges ökad uppmärksamhet i planeringsar-
betet för städer och bebyggelsemiljöer” (s. 326).

I den statliga kretsloppsdelegationens rapport 1997:14 som ingår som
bilaga 17 i regeringens proposition framhålles: ”Det kommer att krävas
ett helt nytt tänkande med innovativa lösningar och tekniksprång för att
klara våra framtida behov av varor. Utmaningen är att hitta sådana lös-
ningar med i storleksordningen en tiondel av dagens resursåtgång i indu-
striländerna.”

Kretsloppsdelegationens ”vision är att denna omställning kan klaras på
en till två generationer.” (Prop 1997/98: 145. Bilaga 17. s. 33).

Sveriges riksdag beslöt den 28 april 1999 i överensstämmelse med pro-
positionen och fastställde därvid femton nationella miljökvalitetsmål.
Bland dessa står: ”…Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och ut-
formas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas.” (Miljökvalitetsmål 11.
s.138).

Det är i det här sammanhanget som stråkstadens stadsplanetyp kan bli
aktuell på ett helt annat sätt än vad som från början avsågs. De höga
mål som regering och riksdag satt upp för den framtida miljöpolitiken–
att med ett generationsperspektiv lösa de stora miljöproblemen–inne-
bär rent praktiskt att vi med till visshet gränsande sannolikhet måste
ändra vårt sätt att leva ganska radikalt på många områden.

En situation med tio gånger bättre resursanvändning än idag och med
de stora miljöproblemen lösta innebär med största sannolikhet att vi
inte kommer att kunna resa långvägs med flyg så ofta som idag eller åka
bil så slösaktigt som vi lyckligt bosatta i i-länderna obetänksamt gör nu-
mera. Att ensam i sin bil åka vart som helst när som helst torde bli en
omöjlighet. Ligger vårt resmål längre bort än vi når till fots eller per cy-
kel måste vi säkerligen i framtiden finna oss i att åka tillsammans med
andra och på bestämda tider. Kollektivtrafik kommer att ersätta dagens
fria bilåkande i långt högre utsträckning än vad många av dagens bilis-
ter aningslöst tror.
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Figur 9 Av ekonomiska skäl bör busslinjerna byggas
ut från cbd och utåt båda ändarna av staden, helst
samtidigt. A1 byggs således samtidigt med B1, A2 sam-
tidigt med B2 o.s.v. Ändhållplats i cbd bör undvikas
eftersom vänd-och uppställningsplats för buss tar för

stort utrymme i anspråk i denna i allmänhet hårdast
exploaterade del av staden. Att bygga flera ändhållplat-
ser för samma linje som t.ex. A5, A7 och A10 skapar
olösliga problem för en rationell kollektivtrafik och ska
därför undvikas.



Miljömålet är högt, Sverige ska framstå som ett föregångsland på miljö-
politikens område enligt uttalandet från regeringshåll. Målet ska också
nås på kort tid, inom ett generationsperspektiv som uttrycket är. En ge-
neration är inte mer än ca trettio år. För vanliga bostadshus räknar vi
med en livslängd eller åtminstone avskrivningstid för lånen på 50 år, för
både bostadshus och anläggningar är emellertid livslängden oftast be-
tydligt längre. De hus vi bygger idag eller planerar för idag kommer så-
ledes att fortfarande bestå den dag då den nya situationen inträtt.

Det är således ytterst viktigt att vi redan nu lokaliserar all nytillkom-
mande bebyggelse så att den på sikt kan kollektivförsörjas på ett enkelt
och resurssnålt sätt. Bland de många faktorer som bestämmer läget för
en ny byggnad eller anläggning måste därför dess möjlighet att anslutas
till befintlig eller framtida kollektivtrafik ges mycket högre dignitet än
vad som i allmänhet sker idag.

De snart trettio år gamla tankarna om bussens påverkan på både stads-
planering och översiktsplaner i vår stad får med regeringens uttalade in-
tentioner och riksdagens beslut i frågan en helt annan och vida större
betydelse. Nu är det inte längre i första hand en trafikteknisk fråga, nu
gäller det om våra samhällen på sikt över huvud taget ska kunna fung-
era på ett hållbart sätt. Det enskilda samhället måste ges en fysisk form
och en storlek som gör det möjligt för alla dess brukare att på ett enkelt
sätt nå samtliga bostäder, arbetsplatser och anläggningar i staden i fråga.
Med enkelt sätt avses här antingen att man går till fots i högst tjugo mi-
nuter, cyklar eller åker buss lika lång tid. Det innebär i det här förslaget
också att bussresan innehåller högst ett byte och att det bytet i så fall
sker på plats som kan kombineras med andra ärenden.

Gångtiden 20 minuter har valts därför att en så lång promenad morgon
och kväll, till exempel till och från jobbet, visat sig ge många utövare en
tillräcklig grundkondition till stor glädje för deras hälsa och välbefin-
nande. Körtiden för buss från ändhållplats och in till centrum har valts
lika lång. Tillsammans med lika lång körtid för resterande del av kör-
sträckan – från centrum och ut till ändhållplatsen i andra delen av sta-
den – blir totala tiden för en enkeltur 40 à 45 minuter. Tid finns då
kvar, både för korrigering av körtiden t.ex. under rusningstrafik och för
avtalsenlig rast/vila inom tidsramen 60 minuter. Så kallad Styv turlista
med samma avgångstider varje timme kan på så sätt hållas hela dagen.

Den valda körtiden för buss innebär ändock att totala restiden för en
boende längst bort vid ändhållplatsen och in till centrum, där som sagt
de flesta arbetsplatserna finns, blir ca 30 minuter beräknat efter två mi-
nuters gångtid från hemmet till hållplatsen, en minuts väntan på bus-
sen, ett par minuters förlängd körtid för bussen under rusningstid och
fem minuters gångtid från hållplatsen i centrum till arbetsplatsen.

Med en genomsnittshastighet av 20 kilometer per timme för buss i lin-
jetrafik i tätort blir den totala linjesträckningen således 15 kilometer. Be-
byggelsestråken bör därför inte sträcka sig längre ut från centrum än
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Figur 10 Eftersom utbyggnaden alltid måste ske från
en redan befintlig kärna av bebyggelse blir mönstret i
praktiken kanske inte lika tydligt som i den teoretiska
modellen. Klart urskiljbara är emellertid de jämnbreda

stråken av ny bebyggelse kring busslinjerna och det
självklara i att utbyggnaden bör ske i riktning från den
befintliga staden och utåt. (Utkast till långsiktig över-
siktsplan för del av Umeå 1991)



cirka sju kilometer åt vardera hållet, räknat längs bussens verkliga kör-
väg.

Med en antagen genomsnittshastighet av 18 kilometer per timme blir
cyklistens räckvidd nästan lika stor som bussens. Även av det skälet bör
bebyggelsen hålla sig inom ett avstånd av sex à sju kilometer från cen-
trum. Här spelar förstås topografin en viss roll, plan mark kan öka
måttet medan backig terräng minskar det.

Stråkstadens form

Exempel på den fysiska formen på en sådan stad visas i fig. 11. Från den
gamla tätbebyggda stadskärnan strålar ut ett antal jämnbreda bebyggel-
sestråk, vart och ett med en busslinje i mitten. Alla busslinjer möts i
omedelbar närhet av centrum för att möjliggöra byte. Längs busslin-
jerna ligger alla de anläggningar som är gemensamma för delar av eller
för hela staden. Den gamla tätbebyggda stadskärnan kan – om den inte
redan är det – förstoras så att gångtiden från ytterkant till centrum blir
20 minuter.

Busslinjerna delar i förslaget gata med den på sikt fåtaliga men fortfa-
rande fria biltrafik som är att vänta då miljöproblemen med till exempel
koldioxidutsläpp från förbränningsmotorer enligt riksdagsbeslutet är
lösta (fig. 12). I stället för dieseldrivna bussar föreslås i det här förslaget
elektriskt drivna trådbussar. Det var en busstyp som fungerade tillfreds-
ställande långt in på 1950-talet i vårt land och fortfarande gör det utom-
lands. De fåtaliga problemen med t.ex. strömavledare som hoppar av
kan idag ordnas med hjälp av video och automatik. Stolpar finns redan
längs gatan för belysningens skull, den raka utformningen av busslin-
jerna enligt förslaget torde förenkla ledningsdragningen väsentligt. En
trådbusslinje verkar också betydligt enklare att bygga än en spårbunden
kollektivtrafik som idag oftast kräver en separat väg eller banvall.

Vindkraft

För att klara det tillskott av el som behövs för att driva en trådbusslinje
med 10-minuterstrafik, d.v.s. 12 bussar, under 18 timmar per dygn året
runt och med en körsträcka om 15 kilometer per enkeltur à 45 minuter
krävs den energimängd som kan produceras i form av vindkraft i ett
enda aggregat om 1,5 megawatt, en storlek på vindkraftverk som håller
på att bli vanlig idag. I min hemstad finns till exempel planer på unge-
fär 30 sådana aggregat placerade till havs strax utanför uthamnen.

Eftersom det inte alltid blåser måste emellertid komplettering kunna
ske sådana gånger från stadens övriga elförsörjning. Räknat på årsbasis
motsvarar dock produktionen från ett aggregat elbehovet för en buss-
linje av nämnd omfattning. (Håkan Marell, teknisk chef Umeå Energi
ab).
23



Figur 11 Markanvändningsmönster för en stad, for-
mad att fungera även då det fria bilåkandet starkt be-
gränsats av miljöskäl som en konsekvens av regeringens
prop 1997/98:145 och riksdagens beslut 28 april 1999.

• Stadens form bygger på trafikslagen gång, cykel och
buss – här elektriskt driven trådbuss

• Bilismen är fortfarande fri men starkt begränsad

• Mönstret utgår alltid från en befintlig stad med stad-
skärna och cbd

• Kring den tättbebyggda stadskärnan med sitt cbd går
på numera vanligt sätt en kringfartsled för den genom-
gående, långväga trafiken

• Jämnbreda bebyggelsestråk sträcker sig parvis ut från
stadskärnan. Deras längd är inte större än att cykling
är möjlig in till cbd

• I bebyggelsestråkens mitt går trådbussen, de enstaka
bilarna och de centrala gång-och cykelstråken

• Alla busslinjer möts i en omstigningshållplats i cbd el-

ler i dess omedelbara närhet

• Längs busslinjerna ligger de anläggningar som är ge-
mensamma för hela staden eller för delar av den

• Arbetsplatserna ligger företrädesvis i reklamläge längs
trafiklederna, icke störande arbetsplatser däremot inte-
grerade i övrig bebyggelse

• Staden är så stor att den har en starkt differentierad
arbetsmarknad

• Utbudet av fritids-och kulturaktiviteter är rikt vari-
erat

• Alla når ”allt” på ett bekvämt och resurssnålt sätt
utan att behöva använda bil

• Med ett kvartersexploateringstal (bebyggelsens sam-
manlagda våningsyta delad med kvartersytan) av i
genomsnitt 0,4 – en inte ovanlig täthet i svenska nyby-
ggnadsområden från andra hälften av 1900-talet –
torde en stad byggd efter det här mönstret kunna inne-
hålla 70000–100000 invånare, förutom befolkningen i
den gamla stadskärnan.



Spektakulära kollektivtrafiklösningar av typen hängande gondoler med
eller utan individuell resmålsstyrning som då och nu figurerar i littera-
turen tror jag inte alls på. De är dyra men framför allt ytterst svåra att
göra tillgängliga för handikapade med rörelsehinder, högt upplyfta över
marken som de är.

Gång, cykel och buss på esplanader

Längs den trädplanterade esplanaden med sin busslinje går också de
centrala gång- och cykelvägarna. De har förlagts hit av trygghets- och
trevnadsskäl. Här finns alltid någon form av trafik, personer som kan
ingripa–åtminstone teoretiskt–om något otrevligt skulle hända. Trygg-
hetskänslan kvälls-och nattetid blir större i ett sådant läge än om gång-
och cykelvägarna såsom förut i de utifrånmatade bostadsområdena dra-
gits i angränsande grönområden. Dessa grönområden är däremot vär-
defulla för rekreation dagtid, för viss livsmedelsförsörjning och för att i
det långa loppet ta emot den matjord som blir resultatet av en kompos-
tering av avfall som vi också blir tvingade införa för att uppnå de upp-
satta miljömålen.

Utefter den centrala gatan, här kallad esplanad eftersom den är träd-
planterad i förslaget, placeras utspritt de butiker, restauranger, anlägg-
ningar och arbetsplatser det kan bli fråga om, företrädesvis kommer de
förmodligen att hamna vid hållplatserna. Någon gammaldags butiks-
gata torde det aldrig bli fråga om men trafiken till och från de här loka-
lerna bidrar till att skapa det liv i gatumiljön som gör att den som sagt
känns trygg för en ensam person även kvälls- och nattetid.

Esplanadens bredd var 40 meter i stadsplanen för Hamptjärnsliden från
1981 (fig. 8), främst för att klara bullret från trafiken. Samma bredd har
antagits även i detta förslag. Den bredden medger även en omfattande
trädplantering, inte bara för att öka trevnaden utan även för att minska
blåsten och i Hamptjärnsliden för att också knyta an till Umeås gamla
egenart och karaktär med björkplanterade långgator.

Den önskvärda bredden för Stockholmsförhållanden angavs i en tid-
ningsartikel till 44 meter (dn nov-99). Det finns då plats även för en se-
parat bussgata i mitten. En sådan lösning möjliggör rak väg för bussen
utan insvängningar till hållplatserna, något som upplevs positivt av pas-
sagerarna. Samtidigt blir emellertid den asfalterade ytan sammanlagt
betydligt bredare. Det ökar kostnaden och minskar förmodligen trev-
naden för de boende och för dem som cyklar eller promenerar längs ga-
tan.

För att minska dagens biltrafik till den nivå som de uppsatta målen krä-
ver föreslås i den här visionen inte bara ett höjt bensinpris utan även en
ny skatt på de avgaser bilen producerar. Med dagens teknik är det gan-
ska enkelt att med en givare i avgasröret mäta både volym och kvalitet
eller farlighetsgrad på de avgaser som bilen avger. Tanken är att på så
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Figur 12 Mitt i bebyggelsestråken går den träd-
planterade esplanaden med trådbussen och de enstaka
bilarna på gemensam körbana, här går de centrala
gång-och cykelvägarna, här ligger närhetsbutikerna och
kvarterskrogarna, här finns de anläggningar som loka-
liserats hit men som är gemensamma för hela staden el-

ler för delar av den t.ex. ridhus, gymnasier,
vårdcentraler. I bebyggelsen finns både bostäder och ar-
betsplatser, husen är både höga och låga. Här finns all-
tid människor närvarande, i byggnader eller på väg –
det känns tryggt för gående och cyklister.



sätt minska antalet körningar till jobbet under rusningstid med alla dess
inbromsningar, stopp och accelerationer samt därmed följande höga ut-
släpp. Samtidigt är metoden tänkt gynna den som i en varm, välskött
bil färdas i jämn och lugn fart på tomma glesbygdsvägar och som därför
bidrar till miljöförstöringen i långt mindre utsträckning per mil räknat.
Det enbart höga bensinprisets extra negativa verkan på glesbygdens in-
vånare med sina långa körsträckor skulle på så sätt minska.

En minskning av biltrafiken enligt regering och riksdagsbeslut för att
uppnå miljömålen torde inte vara möjlig på annat sätt än genom regle-
ring av priset. För lastbilstrafikens del innebär det att dagens långa
transporter på sikt måste ersättas av mera lokalt framställda produkter.
Dagens möjligheter att flyga på semester till avlägset belägna turistorter
kommer med de satta miljömålen inte heller att stå oss till buds i fram-
tiden på samma sätt som idag med den stora bensinförbrukning och
därmed också förorening de för med sig. Det kan då kanske vara värde-
fullt att som en kompensation ha nära tillgång till en rekreation i form
av odlingslotter på cykelavstånd även från bostäder i innerstan i de
grönområden som skiljer bebyggelsestråken åt och som sträcker sig
ända in till den gamla staden.

Ju längre ut från innerstan man kommer desto bredare blir dessa grön-
områden, det är en följd av att bebyggelsestråken är i stort sett jämn-
breda i det här förslaget. Möjligheterna till storskalig odling blir då
också större och kan väsentligt bidra till stadens försörjning med livs-
medel på korta transportavstånd.

Rikt varierad arbetsmarknad och kultursektor

Den stad som den här visionen vill skapa, ska vara så självförsörjande
som möjligt. Det gäller inte bara i fråga om livsmedel utan i främsta
hand ifråga om arbetstillfällen. Dess arbetsmarknad måste således vara
så differentierad att den kan erbjuda ”alla” ett arbete efter vars och ens
intresse eller yrkeskunnande. För den skull behöver staden ha en viss
minsta storlek, hur stor är svårt att säga. Här måste forskning sättas in
för att bestämma hur många olika yrken som det ska finnas arbete för
på orten för att de allra flesta av oss ska anse oss nöjda med urvalet. En
svag känsla säger mig att Umeå kanske befinner sig vid den nedre grän-
sen, men att storleken alldeles säkert kan åtminstone fördubblas. Görs
staden ännu större blir arbetsmarknaden förmodligen ännu mer diffe-
rentierad. Nackdelen är emellertid då att problemen ökar att nå inte
bara delar av utan säkerligen hela denna arbetsmarknad. Trafikproble-
men blir alltför stora. Det gäller i den här visionen att nå ett optimum
där utbudet är tillräckligt stort för att medge valmöjligheter men att
detta utbud fortfarande är lätt att nå.

Samma målsättning gäller även fritids- och kultursektorn. Utbuden på
de områdena ska också vara så stora att de tillfredsställer de allra flestas
behov. För att få svar på frågan hur stora de utbuden ska vara krävs även
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Figur 13 Den här landsortsstaden med sin starkt dif-
ferentierade arbetsmarknad och sitt rika utbud på
fritids-och kultursektorn ska vara ett allvarligt alterna-
tiv till storstäderna. Glesbygdens folk ska kunna arbeta
där under veckorna men fortfarande bo kvar hemma i
byn över veckosluten. För dessa veckopendlare känner
samhället ansvar på samma sätt som för studenter.
Veckopendlarhotellen är därför kompletterade med
anordningar för fritids-och kulturaktiviteter för att ak-
tivera de boende och mildra ensamhetskänslan. Såväl
veckopendlandet som förstärkningen av stadens arbets-
marknad och fritids-och kultursektor ingår i en delvis
ny inriktning på regionalpolitiken.



här forskning. De frågor som forskningen måste ge svar på är således
följande:

1. Hur rikt varierad arbetsmarknad behövs.

2. Hur omfattande fritids-och kulturutbud behövs.

3. Hur stor befolkning måste den staden minst ha.

4. Hur stor befolkning får den staden högst ha.

Allt för att vi ska trivas i vår stad, få det jobb vi önskar men att vi fort-
farande lätt och bekvämt ska kunna nå detta utbud även då miljömålen
uppnåtts.

Av det ovan sagda framgår att små städer och samhällen samt glesbyg-
den har stora svårigheter både idag och kommer att ha det i än högre
grad i framtiden med att uppnå ett tillräckligt rikt varierat utbud av
både arbetstillfällen och av kultur. Redan nu ser vi hur befolkningen
flyttar till platser där arbete finns, där arbetsmarknaden är tillräckligt
differentierad för främst den kvinnliga arbetskraften eller där kultur- el-
ler fritidssektorn känns lockande. En utflyttning av arbetstillfällen från
större städer till glesbygden via regionalpolitiken har i stort sett miss-
lyckats hittills. Där den någon enstaka gång lyckats har det nästan alltid
varit fråga om ett enda alternativ, möjlighet välja annat kanske mera
lockande arbete har nästan aldrig funnits. Daglig pendling över långa
sträckor har därför varit en nödvändighet för många i glesbygden för att
undvika arbetslöshet.

I framtiden med dess krav på resursutnyttjande torde möjligheterna
inte längre stå de arbetssökandena till buds att ensam i egen bil dagligen
pendla till avlägset liggande arbetsplatser. En mer resurssnål kollektiv-
trafik kan förmodligen inte heller påräknas, därtill är kundunderlaget
alltför ringa på de allra flesta sträckor det är fråga om i glesbygden.

Arbetspendling

Glesbygdens arbetssökande måste i stället beredas möjlighet att på ett
ekologiskt hållbart sätt nå det rika utbud av arbetstillfällen som kom-
mer att finnas i de städer som enligt det här förslaget byggs upp som al-
ternativ till våra tre största städer. Dessa städer, i storlek närmast under
de tre största, behövs som reella alternativ för att förhindra att all till-
växt hamnar i enbart storstadsområdena, förutom i några få universi-
tetsorter, på övriga Sveriges bekostnad.

Hur många sådana städer eller arbetsregioner det kan vara fråga om är
omöjligt säga innan den forskning som ovan diskuterats gett svar på hur
stort befolkningsunderlag som behövs för att göra arbetsmarknaden
tillräckligt varierad inom varje sådan ort. Mer än hälften av oss svenskar
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Figur 14 Behöver staden kompletteras med en närlig-
gande stad för att få tillräckligt rikt varierad arbets-
marknad kan det ske med järnväg eller snabbgående
expressbussar. För att byte ska underlättas måste även
dessa båda trafikslag passera lokalbussarnas omstig-

ningshållplats i båda städernas cbd. Blir bytet besvär-
ligt avstår många presumtiva arbetssökande från resan
och de två städernas arbetsmarknader hotar att även i
fortsättningen fungera som ofullständiga.



eller 5,8 miljoner bor i orter med mindre än 50000 invånare eller i gles-
bygd (Ines Uusmann, vk 30 nov-99). Om 100000 antas som ett mini-
mum för en framtida hållbar stad eller arbetsregion med rikt varierad
arbetsmarknad skulle bara den befolkningen innebära ett drygt femtio-
tal.

En stor del av nämnda befolkning bor förmodligen idag på så stort av-
stånd från dessa blivande arbetsregioner att daglig pendling med den
kollektivtrafik som av miljöskäl blir enda framtida alternativet inte
längre blir möjlig. Alltså återstår bara veckopendling, att man bor i en
övernattningslya på arbetsorten under veckan men hemma i bostaden
tre nätter i veckoslutet. Den här typen av pendling förekommer redan i
en ganska stor utsträckning som emellertid inte framgår av officiell sta-
tistik. Lärare med tjänster på Umeå universitet har således under årtion-
den pendlat från Lund, Uppsala och Malmö, generalen i Boden var en
period bosatt i Sollentuna, byggnadsarbetarkåren i huvudstaden har
under 1900-talet till stora delar bestått av dalkarlar som under efter-
krigstiden i ett veritabelt s.k. Masrally återvänt till sina hemtrakter på
fredagkvällarna. Över huvud taget har byggjobbare över hela landet
veckopendlat till sina arbetsplatser i hög utsträckning och då bott i när-
heten av arbetsplatsen, ofta i ganska torftiga miljöer, i husvagnar eller
baracker. Sjömän, utsjöfiskare och handelsresande har i alla tider tving-
ats leva långa tider skilda från sina familjer utan att det satt negativa
spår i deras sociala liv.

Det här förslaget vill underlätta veckopendlingen och höja kvaliteten på
boendet på arbetsorten. Det innebär därför till exempel att resan hemi-
från sker först måndag morgon eller vid extra långa sträckor på betald
arbetstid måndag förmiddag, att återfärden sker på likaså betald arbets-
tid fredag eftermiddag eller på fredag kväll och så att man når eller läm-
nar hemmet vid ungefär samma tidpunkt som man skulle ha gjort om
arbetsplatsen funnits på hemorten. Den förlorade arbetstiden liksom
resan betalas av den nya regionalpolitiken. Som motprestation kan
eventuellt krävas att restiden används till kompetenshöjande studier.
Resor och eventuella studier administreras av ams.

Även boendet på arbetsorten administreras av ams och ingår i den nya
regionalpolitiken. Insprängt i den vanliga bostadsbebyggelsen placeras
således enligt förslaget bostäder för veckopendlarna, där de enskilda lä-
genheterna är av ungefär samma storlek och utrustning som student-
bostäder. För att förhindra isoleringstendenser hos de boende är dessa
veckopendlarhotell inte bara försedda med gemensamma utrymmen
för tidningsläsning, tv-tittande, schack och andra spel, motion och
bastu, kanske till och med gemensamt kvällsfika, utan även med värd
eller värdinna – också själv pendlare, kanske från hemorten – med upp-
gift att aktivera de boende att utnyttja dessa möjligheter eller andra for-
mer av det rika utbud av fritidsaktiviteter, kultur eller kvällsundervis-
ning som finns på arbetsorten och som också är något som stöds av den
nya regionalpolitiken.Det är nämligen viktigt att dessa städer blir verk-
liga alternativ på alla områden till de tre största städerna (fig. 13).
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Figur 15 Bebyggelsestråken bör inte sträcka sig längre
ut från centrum än cirka 7 kilometer. Bussens körtid
blir då 40–45 minuter för den 15 kilometer långa enkel-
turen från ändhållplats till ändhållplats. Efter rast kan
samma avgångstider hållas varje timme hela dagen.
Stråken är då inte heller längre än att de allra flesta

cyklister, kanske 85%, kan nå centrum på 20 min. Blir
invånartalet ännu större bör antalet bebyggelsestråk
öka, inte deras längd. Det ekologiskt hållbara omland
som skulle erfordras för 100000 inv. efter normen 5 à 6
inv/ha är en kvadrat med 17 kilometers sida.

Max avstånd ändhpl–ändhpl per busslinje: ~15 km
Hållplatsavstånd: ~400 m
Antal hållplatser i bebyggelsestråk utanför den ursprungliga staden: ~15 st
Busshastighet i genomsnitt: 20 km/tim
Körtid ändhpl - ändhpl: 45–50 min
Tre busslinjer a, b och c 
Trådbuss med el från vindkraft
Antal boende per hpl enligt figur 6: 1400 inv
Antal arbetande per hpl enligt figur 6: 400 arb
Teoretiskt max antal boende per bebyggelsestråk (15 x 1400): 21000 inv
Teoretiskt max antal arbetande per bebyggelsestråk (15 x 400): 6000 arb
Antag 2/3 praktiskt utnyttjande av bebyggelsestråkets längd: 14000 inv/stråk
Antag 2/3 praktiskt utnyttjande av bebyggelsestråkets längd: 4000 arb/stråk
Samtliga 6 bebyggelsestråk inkl. boende i efterkrigsområdena: 84000 inv
Samtliga 6 bebyggelsestråk inkl. arbetspl. i efterkrigsområdena: 24000 arb
Antal boende i ursprungliga staden, rutnätsstaden: 6000–16000 inv
Antal arbetande i ursprungliga staden, rutnätsstaden: 15000–20000 arb
Totalt i staden: 90000–100000 inv + 50000–55000 arbetsplatser



Boendet i dessa bostäder är tänkt helt frivilligt, precis som i studentbos-
täder, kan man själv ordna bostad på bättre sätt ska man naturligtvis
göra det. Det viktiga är att samhället känner ett ansvar för pendlarna–
på samma sätt som för studenterna– men att man här går ett steg ytter-
ligare med tanke på att det kan bli fråga om betydligt längre tid. Strävan
ska hela tiden vara att pendlaren om möjligt ska känna trivsel även på
arbetsorten, boendet och arbetet där ska inte bara vara ett nödvändigt
ont, det ska vara ett komplement till livet på hemorten.

Veckopendlandet är kanske inte en idealisk lösning för familjer med
små barn. För dem måste kanske någon annan lösning vidtagas av ty-
pen förlängd föräldrapenning eller dylikt. Nu är emellertid den katego-
rien inte särskilt stor, efter det barnen vuxit upp och lämnat hemmet
har man som förälder ännu en stor del av arbetslivet kvar. Innan man
bildar familj med barn hinner man också med flera år som förvärvsar-
betande. Ensamhushållen blir allt fler och fler. För många skulle därför
veckopendlandet kunna vara en lösning som gjorde det möjligt bo kvar
där man vuxit upp, har en god boendemiljö, sina släktingar, vänner och
gamla fritidsintressen kvar, för Norrlands del kanske fokuserat kring
jakten, fisket, naturen, skogen och skotern. Och samtidigt kunna upp-
leva tillfredsställelsen av ett arbete som man själv valt och därför trivs
med. Man bidrar till den gemensamma tillväxten i landet på ett för-
modligen helt annat sätt än om man går kvar på hemorten i sysselsätt-
ningsskapande åtgärder. Därför ska samhället gå in med sitt stöd till en
omsorgsfullt utformad veckopendling.

(En parentes: Mantalsskrivningen skulle kunna bli ett problem. Den
ska ske där man har sin huvudsakliga nattvila. Räknar man emellertid
med att den lagstadgade semestern och de helgdagar som infaller på an-
dra dagar än lör-och söndagar tillbringas på andra orter än på arbetsor-
ten blir antalet nätter där mindre än hälften på ett helt år. Man ska så-
ledes även med den här lösningen vara mantalsskriven på sin gamla bo-
stadsort trots att man året runt arbetar på annan ort under veckorna.)

En flerkärnig, hållbar stad

Den skisserade bebyggelsetypen–stråkstaden eller gcb-staden–kan ib-
land behöva kombineras med en annan stad eller ort för att få tillräck-
ligt stort underlag för en önskad arbetsmarknad, kultur-och fritidssek-
tor. De båda städerna förenas i så fall av snabbgående expressbuss eller
av järnväg. För att invånarna ska kunna nå alla arbetsplatser, anlägg-
ningar eller andra mål måste även expressbussarna eller järnvägen pas-
sera de centrala omstigningshållplatserna i båda städerna (fig. 14). Lig-
ger de på skilda platser, järnvägs-eller expressbusstationen kanske halv-
centralt medan lokalbussarnas omstigningshållplats ligger mitt i cen-
trum, blir bytet så tidskrävande och obekvämt att det förmodligen av-
skräcker många från sådana resor.
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En så olyckligt planerad, flerkärnig stad har mindre möjligheter bli ett
allvarligt alternativ till de tre storstäderna. Just bekvämligheten att nå
ett tillräckligt rikt utbud av arbete, kultur, nöjen och vänner–vid sidan
av en lugn uppväxtmiljö för barnen–framhålls ofta som en av de halv-
stora städernas fördelar framför storstäderna och som gör att man frivil-
ligt väljer att bosätta sig där. Den bekvämligheten får därför inte spolie-
ras av kanske kortsiktigt ekonomiska skäl.

Åtgärder vid redan utbyggda städer och tätorter

Det här förslaget bygger på en befintlig stad som kompletteras. Alldeles
säkert har de allra flesta städer och tätorter i vårt land vuxit ut kraftigt
under årtiondena närmast efter andra världskriget, huvudsakligen med
ett antal nybyggda stadsdelar. De äldsta förmodligen formade som uti-
frånmatade områden, de nyare efter andra kanske mer obestämda idéer,
de allra senaste säkerligen i en strävan efter gammaldags stadsmässighet.
Generellt torde dock gälla att de med stor sannolikhet gjorts med ringa
intresse för kollektivtrafikens alldeles speciella krav.

För att anpassa dessa äldre delar till här skisserat mönster måste troligen
nuvarande busslinjer ändras i viss utsträckning. Med stöd av erfarenhe-
ter från min egen stad tycks en viktig åtgärd vara att skapa rakast möj-
liga linjedragning in mot centrum. Tidskrävande utvikningar för att
minska passagerarnas gångavstånd upplevs negativt av alltför många.
Man går hellre en något längre sträcka till en buss som snabbt tar en till
målet och som går ofta än man åker i en buss som sällan och på sling-
riga vägar långsamt letar sig fram till hållplatser än här, än där. Speciellt
en hög turtäthet är något som uppskattas högt.

Det är också viktigt att skapa en omstigningshållplats för samtliga lin-
jer, såväl lokala som regionala och interregionala, belägen så nära cbd
som någonsin är möjligt.

De nya busslinjerna bör inte heller sträckas längre ut än att körtiden per
enkeltur håller sig inom en timme inklusive chaufförens rast/vila. Med
endast tre fullt utnyttjade linjer torde ändock en stad av tillräcklig stor-
lek kunna åstadkommas (fig. 15).

För att skapa ekologisk hållbarhet krävs enligt vissa forskare (Günther)
en befolkningstäthet om högst 5 à 6 personer per hektar. En stad med
100000 invånare skulle således kräva en mycket stor yta. Byggt enligt
stråkstadsmodellen motsvarar emellertid den ytan teoretiskt ett omland
som i ytmässig storlek inte avsevärt skiljer sig från stadsbebyggelsens yt-
tersta ändpunkter. Om busslinjernas längd är 15 kilometer är omlands-
kvadratens sida inte större än 17 kilometer. Men praktiskt blir dess stor-
lek och kanske framförallt dess form naturligtvis beroende av markbe-
skaffenheten (fig. 15).



De som bor i delar av staden som i samband med uträtade busslinjer får
längre gångavstånd till bussen än tidigare eller längre än man politiskt
beslutat om för nya linjer måste på ett tidigt stadium informeras, kan-
ske flera år i förväg. Vederbörande kan då själv vidta de mått och steg
han/hon anser nödvändiga t.ex. byta bostad eller arbetsplats eller att bo
kvar i en omtyckt bostad med trösten att den längre gångvägen åtmins-
tone är till gagn för konditionen och hälsan.

För äldre, sjuka eller handikapade kan kommunen sätta in s.k. sociala
busslinjer under lågtrafiktid med helt andra linjesträckningar eftersom
bekvämligheten där är långt viktigare än körtiden.

En omsorgsfullt gjord, långsiktig information med klart angivande av
både för-och nackdelar är hela tiden viktig och förmodligen nödvändig
på alla nivåer för att vi över huvud taget ska kunna uppnå de höga mål
som regering och riksdag satt upp för den svenska miljöpolitiken.

Avslutning

Stråkstaden eller gcb-staden är ett försök till markanvändningsmönster
och planeringsstrategi för en medelstor stad.

Staden ifråga ska vara så stor och så rikt utrustad på de flesta områden
att den upplevs som ett alternativ till de tre största städerna i landet att
bo i.

Den ska vara ekologiskt hållbar d.v.s.vara fysiskt planerad på sådant sätt
att den kan fungera minst lika bra även i den snara framtid då vi av mil-
jöskäl inte längre kan åka bil som idag.

Den är däremot inte ett försök att lösa stadens problem ur t.ex. ett so-
cialt, kulturellt eller ekonomiskt perspektiv. Inte heller ur arkitektonisk
eller stadsbildsmässig synpunkt vill den ge några anvisningar. Bebyg-
gelsekvarterens exploatering kan således vara hög om så önskas, stads-
mässig med slutna gårds-och gaturum, höga hus och begränsad grön-
ska. Den kan också vara låg med gles bebyggelse på stora tomter, låga
hus och mycken grönska. Den kan vara blandad som i trädgårdsstaden.
Hög eller låg exploatering är en fråga om den kommunala ekonomin.

Gatumönstret i bebyggelsestråken kan vara rätvinkligt som i en rutnät-
splan eller romantiskt slingrande på medeltida vis i Sittes anda.

Arbetsplatserna kan integreras i bostadsbebyggelsen om de inte är stö-
rande, den senare typen kan lämpligen förläggas till reklam-och buller-
zonerna längs infartslederna.

Förslaget har sin utgångspunkt i en befintlig stad vars byggnader kan
bevaras av kulturhistoriska skäl eller ersättas. Dess Central Business Di-
strict, cbd, bör dock behållas till sitt läge med tillhörande arbets-
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platskoncentration. I dess omedelbara närhet har nämligen den cen-
trala omstigningshållplatsen lokaliserats. Den är det nav kring vilket
kollektivtrafiken centrerats i detta markanvändningsmönster. Externa
centra bör därför inte tillåtas bli så stora att de övertar cbd: s gamla roll
som stadens absoluta centrum.

Sammanfattning

Stråkstaden / gcb-staden är en vision om den fysiska formen på en eko-
logiskt hållbar, framtida stad
¿ med sådan storlek att den är ett reellt alternativ till våra tre största

städer;
¿ med en rikt differentierad arbetsmarknad;
¿ med ett stort utbud av kultur-och fritidsaktiviteter;
¿ med bekvämlighet för alla att nå allt;
¿ med möjlighet fungera även när vi av miljöskäl inte längre kan åka

bil som idag.
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