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Abstract 

The purpose of this study has been to examine in what way planners in 

Swedish cities can work to decrease automobil travel for the population. 

The study illustrates and analyzes how the municipality in Umeå has been 

working with sustainable travel. This has been displayed by studying 

different planning documents that have been produced to guide the present 

and the future planning. Recent studies shows that there are numbers of 

common denominators that illustrates positive results for the populations 

choise with sustainable travel. The planners have had different ways to 

impugn the priorities of the traffic structuring in these cities. In common for 

the cities with good results is the fact that they have planned long-term, 

with the sustainable travel in focus. 

The vision for the city of Umeå that is displayed in the planning documents 

has many things in common with cities showing good results. In common 

for Umeå and cities that displays good results is the importance to prioritize 

sustainable travels above car use in the city centre.   

After studying the city of Umeå's present land use, the ambitions of the 

planning and also the political decisions, it's illustrated however that the 

overall planning document and the actual results are relatively far away 

from one another. There are many explanations for why that is. One of these 

reasons are the fact that the plans are relatively new and are describing a 

paradigm shift, in the sense that the car use has been a natural part of the 

cityscape, to the point where it is being handled with restrictions, especially 

in the city center. The informants describes how the latter point of view has 

to be implemented with the population, as with the office bearers in the 

municipality. 
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Referat 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur planerare i svenska 

städer kan arbeta för att minska invånarnas bilresande. I studien har Umeå 

kommuns arbete med hållbara resor analyserats genom att studera olika 

plandokument som tagits fram för att vägleda den samtida och framtida 

planeringen.  

Tidigare studier visar att det finns ett antal gemensamma nämnare för 

städer som visar på goda resultat för invånarnas val av hållbara resandet.  

Planerarna har haft olika angreppssätt på prioriteringen av trafikstrukturen 

i dessa städer. Det gemensamma för städerna med goda resultat är att de 

har planerat långsiktigt, med ett hållbart resande i fokus. 

Av Umeå kommuns planeringsdokument framgår att visionen för tätorten 

har många delar gemensamt med dessa städer, varav målen för hur 

bilberoendet i staden ska byggas bort är det tydligaste. Efter att ha studerat 

Umeå tätorts nuvarande markanvändning, uppsatta planeringsmål och 

politiska beslut framgår det dock att översiktliga planeringsdokument och 

faktiska resultat ligger relativt långt ifrån varandra. Anledningarna till detta 

är många. Planerna är relativt nya och beskriver ett paradigmskifte, från att 

bilismen har varit en självklar del av stadsbilden till att hanteras med 

restriktioner, i framförallt stadskärnan.  Informanterna beskriver hur detta 

måste implementeras hos invånarna, men även hos tjänstemän på 

kommunen.  
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Förord 

Ett stort tack riktas till min handledare Kerstin Westin vid Umeå 

Universitet som med sin härliga inställning och utmärkta handledning har 

gett mig extra energi under uppsatsprocessen. Jag vill även tacka de 

engagerade tjänstemän som har varit väldigt tillmötesgående och ställt 

upp som informanter. 

Ett stort tack till Mats Burström på Ramböll i Umeå som bistått med tips 

och idéer som har förbättrat uppsatsen. Jag hoppas att arbetet ska 

komma till nytta för er i framtiden. 
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1. INLEDNING 

Kungliga tekniska högskolan publicerade år 1960 kompendiet "Bilstaden" - 

vilken skulle utbilda svenska politiker om hur det gick att anpassa samhället 

efter bilismens snabbt växande behov. Sverige var på 1950-talet det mest 

biltäta landet i Europa och bilen var en symbol för det moderna 

folkhemmet. Svenska städer var tätbebyggda och inte anpassade efter 

bilismen, vilket resulterade i att det inträffade många trafikolyckor. 

Bilismen behövde nya, breda och moderna vägar. Detta innebar en 

maktkamp om vad man skulle prioritera - att antingen bevara det befintliga 

eller modernisera efter bilismens behov (Nyström & Tonell 2012 s.157, 

Sturesson 1998 s.21-22).  

 

Stadsplanering är ofta problemorienterad för att lösa fattigdom, ohälsa, 

segregering eller som under bilismens intåg bostadsbrist och trångboddhet 

(Arnsberg & bergström 2001 s.14). Politikerna var övertygade om att 

bilismen kunde öka välfärden vilket ledde till att satsningar på trafikleder 

kom att dominera samhällsutvecklingen (Johansson 1997 s.113).  

 

Många äldre bostadsområden revs då stadskärnorna behövde tillfredställa 

parkeringsbehov till nya varuhus och kontorskomplex. Politiska beslut 

gjorde det svårt att bygga centralt utan att tillgodose det nya 

parkeringsbehovet vilket anses ha varit en bidragande orsak till 

utglesningen av svenska städer. Det rationella synsättet dominerade den 

samtida planeringsdiskursen och de beslut som togs ansågs vara 

vetenskapligt bevisade (Arnstberg & Bergström 2001 s.17-22).  

 

Bilismens expansion var självklar, dels utifrån ett politiskt- och dels ur ett 

allmänt perspektiv och det var därför aldrig aktuellt att minska bilismens 

inflytande. Istället trafikseparerades städer - bostäder, arbets- och 

handelsplatser separerades geografiskt och staden blev uppdelad i 

funktioner, vilket gynnade bilismen. Anpassningar efter bilismen styrde 

uppförandet av nya bostadsområden. Ett exempel är planeringen av 

stadsdelen Ålidhem i Umeå där boende inte skulle ha längre än 100 meter 

till parkeringsplatser. Idag talar politiker, planerare och allmänheten i 
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större utsträckning om alla negativa effekter som bilismen medför på 

samhället, lokalt likväl som globalt (Nyström & Tonell 2012 s.157-159). 

Riksdagen antog år 2009 det övergripande transportpolitiska målet att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning i hela landet (Trafikanalys 2014).  

Det är mål som inte går att uppnå med dagens transportsystem. Det finns 

samband mellan stadens uppbyggnad och invånarnas val av 

transportmedel. Detta samband ställer planeringen i en central 

maktposition och besluten som fattas blir direkt avgörande huruvida staden 

kan uppnå transportmålen eller ej (Boverket 2002 s.19).  

 

I denna studie som är utförd på uppdrag av Ramböll undersöks Umeå 

tätorts förutsättningar för ett hållbart resande. Luftkvaliteten i Umeå har 

under många år varit ett stort problem. Den förorenade luften härleds dels 

till stor trafikvolym på två europavägar som fram till nyligen korsat 

stadskärnan och dels till väderfenomenet inversion som drabbar staden 

vintertid. Med inversion innebär att varm luft inte kan stiga i vanlig ordning 

vilket leder till att avgaserna ligger kvar i marknivå (Boverket 2002 s.88). 

År 2006 gav regeringen Umeå kommun uppdraget att skapa ett 

åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. I kommunens 

översiktsplan framgår att ett minskat transportbehov är en nyckelfråga som 

måste prioriteras (Umeå kommun 2011a).  

 

Redan år 1999 klubbade riksdagen igenom miljömålet God bebyggd miljö 

som syftar till en mer långsiktig (trafik) planering (Nyström & Tonell 

2012:s.159). I den fördjupade översiktsplanen beskriver Umeå kommun en 

tät blandstad som lösningen på minskade koldioxidutsläpp. Umeå kommun 

anser att hälften av all nybyggnationen i tätorten bör vara förtätning i och 

mellan stadsdelarna. Detta ska bidra till att verksamheter får större 

kundunderlag och därmed att staden blir funktionsblandad med närhet till 

olika målpunkter (Umeå kommun 2011a). Det ställer dock krav på den 

nuvarande markanvändning och framförallt bilismen som är mycket 

ytkrävande i förhållande till kollektivtrafiken (Svensson 2011). 
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I Umeå tätort har ett bilberoende byggts in i stadens struktur. För att 

åstadkomma beteendeförändringar hos stadens invånare vad gäller 

färdmedelsval, krävs strukturella förändringar av trafikfunktionerna i 

staden. Detta gäller såväl i de centrala delarna som i stadens ytterområden. 

I den fördjupade översiktsplanen över centrala staden uppges målet att 65 

procent av Umeåbornas samtliga resor inom kommunen år 2022 ska ske 

kollektivt, med cykel eller till fots (Umeå kommun 2011a). Studien är riktad 

till att besvara Umeå stads utmaningar och förutsättningar för att öka 

andelen hållbara resor. Då många svenska, såsom europeiska städer står 

inför liknande utmaningar har uppsatsen även en bredare 

samhällsvetenskaplig relevans. 
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1.1 Syfte och Frågeställning 

Denna uppsats syftar till att beskriva hur Umeå kommun kan arbeta för att 

minska bilresandet i tätorten.  

 

Vilka förutsättningar respektive utmaningar står Umeå kommun inför, i 

arbetet med att öka andelen hållbara resor inom staden? 

 

Hur kan planerare genom fysisk planering möjliggöra attraktivare 

alternativ till biltransporter?  

 

Vilka erfarenheter kan planerare ta lärdom av från städer som har 

lyckats med en trafikstruktur som gynnar ett hållbart resande?  

 

 

 
 

  



5 
 

2. METOD 

2.1 Val av metod 

Denna uppsats grundar sig på analyser av olika planeringsdokument, 

utredningar och forskningsrapporter om hållbart resande, samt två 

intervjuer, med företrädare för projektorganisationen Be Green Umeå och 

kommunens avdelning för övergripande planering. Utöver detta har 

skriftlig informations erhållits från två andra kommuner. Valet att använda 

sekundärdata grundar sig i att det finns åtskilliga mängder 

forskningsmaterial från studier om hållbara resor. Tillgång finns till olika 

analysmetoder, teorier och prognosmodeller för samhällsplanerare att ta 

del av (Boverket 2002 s.19).  

Det omfattande materialet som finns tillgängligt gör att nya tidskrävande 

empiriinsamlingar såsom observationer eller surveyundersökningar med 

mera uteslöts. Däremot gjordes två semistrukturerade intervjuer som ett 

komplement till insamlad data. Ytterligare en styrka med sekundärdata är 

dess kvalitet, forskare har mest troligt större resurser och längre erfarenhet 

än studenter (Bryman 2011 s.299). Studien kräver inte att hjulet uppfinns 

på nytt, merparten av det insamlade materialet är sekundärdata från 

statliga och kommunala myndigheter samt forskare. Teoribaserade studier 

genererar ett direkt samband mellan teori och praktik, vilket gör det möjligt 

att revidera tidigare teorier samt att utveckla nya (Watt Boolsen 2007 s.10).  

Tidigare studier har vägts mot, kompletterat och styrkt varandra för att 

hitta lösningar på medelstora svenska städers buller-, avgas- och 

koldioxidproblematik. Under april 2014 gjordes två semistrukturerade 

intervjuer. Urvalet var målinriktat (Bryman 2011 s.434), vilket har samma 

innebörd men kallas subjektivt urval av Denscombe (2009 s.37). Med 

målinriktad innebär att respondenten valts för dennes kunskap inom det 

aktuella ämnet.  

 

Den första intervjun gjordes med en tjänsteman på projektet Be Green 

Umeå, som arbetar med hållbara transporter. Projektet är finansierat av EU 

kommissionens miljöfond Life tillsammans med ett antal lokala 

kommunala och privata bolag. Be Green blev ett naturligt val eftersom de 

figurerar i många sammanhang som rör hållbara resor. 
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Projektorganisationen rekommenderades därtill av Mats Burström på 

Ramböll. Den andra intervjun gjordes med Isak Brändström som är 

infrastrukturstrateg på Umeå kommun. Brändström sitter på 

Planavdelningen och arbetar med övergriplig planering. Personer som är 

yrkesverksamma inom studiens aktuella ämne kan anses vara expertis 

(Bryman 2011 s.434-435). Intervjuerna gjordes vid ett avtalat möte på 

respektive respondents arbetsplats. Intervjuerna spelades in enligt 

överenskommelse efter att information om studiens syfte presenterats. 

Frågorna utformades öppna för att ge respondenterna chansen att utveckla 

sina idéer och förmedla mer utförligt vad deras arbete innebär. Betoningen i 

semistrukturerade intervjuer ligger på att ge den intervjuade möjligheten 

att utveckla sina resonemang (Denscombe 2009 s.234-235).  

 

Semistrukturerade intervjuer är kvalitativa och medger att frågor kan 

formuleras om och utvecklas under processen vilket gör att de kan öppna 

upp för nya spår i samtalet (Bryman 2011 s.414-415). Intervjuerna spelades 

in för att göra möjliggöra transkribering och djupare tolkning av svaren. 

Intervjuerna lyssnades igenom ett par gånger för att markera vilka delar 

som var mer eller mindre betydelsefulla för studien och därmed skulle 

transkriberas eller inte. Efter att intervjun med företrädaren på Be Green 

hade transkriberats så kodades materialet för att få en god överblick över 

framträdande teman (Bryman 2011 s.428-432).  

 

Uppbyggnaden av intervjun med Brändström på Umeå kommun grundades 

till stor del på teman som framgick efter transkriberingen av intervjun med 

Be Green. Respondenterna tillfrågades innan och efter intervjuerna 

huruvida de ville vara anonyma eller ej. Företrädaren för Be Green ansåg att 

hens namn var oväsentligt för studien och såg hellre att jag hänvisade till 

organisationen (Be Green). Isak Brändström valde att inte vara anonym.  

2.2 Fallstudie 

Utmärkande för fallstudier är att studierna fokuseras på ett fall, vilket leder 

till att företeelsen mer djupgående kan förklara förhållanden eller processer 

i det aktuella fallet. Fallstudier karaktäriseras även av ett brett 

tillvägagångssätt som inte är begränsat till en specifik forskningsmetod 

(Denscombe 2009 s.59-61).  
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Djupdykningen i det enskilda fallet tillåter en mer detaljerad analys som i 

bästa fall kan finna svar på en komplex samhällsfråga. Insikten om hur en 

företeelse förhåller sig till olika processer på en specifik plats kan därmed 

belysa fenomenet i ett större sammanhang (Denscombe 2009 s.59-61).  

 

Det finns dock kritik som riktas mot fallstudiers externa validitet. Kritiken 

ifrågasätter hur representativa fallstudier är då urvalet är ytterst begränsat 

(Bryman 2011 s.76-77). Är det till exempel lämpligt att erfarenheter och 

resultat från städer med olika demografiska, sociala, geografiska och 

ekonomiska bakgrunder generaliseras till samhällsplanering i Umeå? 

Tidigare fallstudier från andra städer utgör en del av det insamlade 

materialet. Med kännedom om hur städerna som undersöks liknar och 

skiljer sig åt bör fallstudiens validitet inte behöva ifrågasättas.  

2.3 Empiriinsamling  

För att samla kunskap och identifiera Umeås förutsättningar för ett stärkt 

hållbart resande studerades ett antal av kommunens strategiska 

planeringsdokument. I dokumenten framgår Umeå kommuns visioner och 

målsättningar som syftar till att stödja, alternativt begränsa stadens 

förutsättningar för ett hållbart resande. Dokumenten från Umeå kommun 

som har studerats är Cykeltrafikprogram (2009), Fördjupning för de 

centrala stadsdelarna (2011) och Fördjupning för Universitetsstaden 

(2013).  

 

Umeå har även en äldre helövergripande översiktsplan från år 1998. Denna 

plan är fortfarande aktuell i områden som inte har fördjupade 

översiktsplaner. Efter att ha läst igenom planen valde jag att utelämna den 

ur insamlad empiri. Detta eftersom att den helövergripande 

översiktsplanens trafikmål skiljer sig från de som formulerats i de nya 

fördjupade översiktsplanerna. Kommunerna Uppsala, Västerås, Linköping 

och Lund kontaktades skriftligt med förfrågan om deras drift- och 

underhållsbudget. Två av dessa kommuner svarade och kunde jämföras 

med Umeå kommuns budget. 
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Förståelsen för det historiska arvet och de framtida samhällsutmaningarna 

gällande hållbara transporter anskaffades genom att studera litteratur som 

rör planeringens grunder, utmaningar och tillämpningar, städers tekniska 

system och olika postulat om planeringen. En stor del av arbetet bearbetas i 

teoridelen som innehåller tidigare forskning och teorier kring hållbart 

resande. Att tidigare studier omfattar en relativt stor del av arbetet förklaras 

av att redan erhållen kunskap med fördel kan användas för att analysera 

människors benägenhet att resa hållbart. Nedslag i olika städer och studier 

gör det möjligt att få en djupare förståelse av det undersökta. Vad tidigare 

forskning har dragit för slutsatser blir därmed ett vägledande instrument i 

arbetet av att analysera Umeås förutsättningar för ett hållbart resande - 

idag och imorgon.  

2.4 Reliabilitet och validitet 

En fallstudie kan generaliseras och appliceras på många olika städer, men 

det är viktigt att komma ihåg att städers olika förutsättningar kräver olika 

lösningar. Umeå har platsspecifika attribut som skiljer sig från andra 

svenska städer både vad gäller det sociala- som meteorologiska klimatet. 

Exemepelvis har Umeå cirka 3-6 månader med snö varje år och nästan en 

tredjedel av kommunens invånare är studenter. Därför kan skydd mot väder 

och vind i busskurerna tillsammans med lägre kollektivtaxa vara en viktig 

detalj för att locka invånarna till att resa kollektivt i Umeå. Nyckelfrågor för 

Umeå kan därmed vara betydelselös för en stad i exempelvis Skåne utan 

högskola/universitet (Arnstberg & Bergström 2001 s.21). 

Intervjuareffekten kallas den företeelse där framförallt intervjuarens kön, 

ålder, och etniska bakgrund snedvrider svaren från respondenten. Effekten 

av intervjuarens identitet är dock starkt kopplat till vilket ämne som 

undersöks.  Frågorna som ställdes till respondenterna i denna studie var 

inte av personlig eller känslig karaktär och respondenterna hade liknande 

ålders- och utbildningsbakgrund. Detta bör tala för att svaren kunde 

uttryckas ärligt utan att riskera genanta situationer. Intervjuarens respons 

kan också få inverkan på svaren. Även fast jag var medveten om detta när 

jag gjorde studien är det möjligt att jag nickade extra mycket vid några 

tillfällen på grund av att detta var en situation som jag inte är van vid själv. 
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Till följd av detta finns enligt Denscombe alltid risk för att respondenter 

påverkas till att formulera om sina svar för att försöka möta intervjuarens 

intressen (Denscombe 2009 s.244-246). Det finns även en risk för att 

bandinspelade intervjuer frambringar en viss osäkerhet och gör att 

respondenten väljer att utelämna resonemang som hen inte vill efterlämna 

(Bryman 2011 s.429). 

2.5 Källkritik 

En stor del av materialet kommer från Statens väg- och 

transportforskningsinstitut som är ett oberoende utrednings- och 

forskningsinstitut, och anses ha en hög reliabilitet.  Plandokumenten som 

har analyserats i denna studie är framtagna av Umeå kommun som har 

ambitioner att locka människor och företag att etablera sig i kommunen. 

Detta för att uppnå målet 200,000 invånare. Dokumenten är utformade 

strategier som ämnar utveckla staden till det bättre, men ska samtidigt 

fungera som ett skyltfönster utåt. Mål och framtidsscenarior som målas upp 

tenderar därmed att vara mindre realistiska än om de var interna 

plandokument.  

2.6 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar på möjligheter att genom fysisk planering skapa 

strukturer som är lämpliga för hållbara resor, vilket innefattar ett brett 

spektrum av färdmedel. I denna rapport ligger fokus på 

kollektivtrafikresenärer, cyklister och fotgängare. Rapporten ämnar också 

att genom befintliga studier och teorier förklara människors resebeteenden, 

och därmed hur politiker och planerare kan arbeta för att nå största effekt 

av hållbarhetsmålen. Trygghetsaspekter är av stor vikt att studera och 

belysa för att möjliggöra ett jämställt resande. Kvinnor är i högre 

utsträckning i behov av en fungerande kollektivtrafik då de generellt sett 

har betydligt sämre tillgång till bil än vad män har (Larsson & Jalakas 2008 

s.98).  

I detta tids- och till ord begränsade arbete skulle frågan om jämställdhet 

kunna uppta minst lika stor del som övrigt material och kommer därför inte 

att behandlas. Umeå kommun har ett parkeringsprogram som syftar till att 

bland annat få arbetspendlare att lämna bilen hemma, alternativt parkera 

den i utkanten av stadskärnan. Parkeringsprogrammet kommer endast att 
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belysas kortfattat i denna rapport. Detta eftersom större delen av 

programmet inte har börjat omsättas i praktiken ännu. Tidigare studier 

visar att det finns mycket arbete kvar att göra för att kollektivtrafiken ska 

upplevas som en användarvänlig produkt och på allvar kunna konkurrera 

med bilismen i Umeå. Denna studie har fokuserat på den övergripliga 

trafikstrukturen. Designmetoder kan med fördel användas för att skapa en 

mer attraktiv kollektivtrafik genom att belysa resenärernas behov samt 

färdmedlets styrkor och svagheter (Nordgren et al 1997 s.69-75). 
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3. TEORIER OCH TIDIGARE STUDIER 

Frågeställningarna som ställts rör fysiska åtgärder för hållbar utveckling 

som enligt FN:s definition är "en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov". Det råder idag enighet om att hållbar utveckling 

bör vara ett övergripande mål i all samhällsutveckling, lokalt likväl som 

globalt (Regeringen 2014 s.1).  

Bilen har ökat individers rörlighet och gjort det möjligt att bosätta sig med 

längre avstånd från viktiga vardagliga målpunkter (Gren & Hallin 2003 

s.104). Idag kretsar många planeringsutmaningar kring ekologisk 

hållbarhet. Detta leder till att konflikter uppstår mellan människors olika 

livsstilar och politikers ambitioner. För den som bor i utkanten av staden 

och har tillgång till bil, (vilket denne oftast har) är bilen väldigt effektiv. 

Begränsningar i dessa individers möjligheter till bilresor tenderar att leda 

till vardaglig tidbrist. (Haugen 2012 s.1-3).  

Vidare syftar frågeställningarna till att undersöka varför människor väljer 

olika färdmedel där centrala begrepp som tillgänglighet, närhet och 

rörlighet utvecklas. I teoridelen görs nedslag i olika städer som lyckats med 

att integrera ett hållbart resande på bekostnad av bilismen. Avslutningsvis 

omfattar teoridelen beteendestudier som tillsammans med begreppen 

tillgänglighet, närhet och rörlighet kan förklara delar av invånarnas 

resmönster.   

3.1 Tillgänglighet  

Tillgängligheten är viktig för var människor kan arbeta, bo, handla, träna, 

bedriva fritidssysselsättningar och studera etcetera. Vilka platser som anses 

vara tillgängliga varierar beroende av ålder, kön, inkomst, utbildning och 

hälsotillstånd. Platsens geografiska avstånd till viktiga målpunkter är 

tillsammans med rummets utformning avgörande, det vill säga 

infrastrukturen är avgörande för vilka platser som vi räknar som tillgängliga 

eller inte. Detta avgör även vilket färdmedel som tjänar resans syfte bäst. 

Haugen delar upp begreppet tillgänglighet i närhet respektive rörlighet 

(Haugen 2012 s.4-5,10). Generellt sett minskar tillgängligheten med längre 

avstånd. Detta innebär att avståndet har en stor inverkan på valet av 

transportmedel (Johansson 2004 s.113).  
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Tillgängligheten till kollektivtrafiken minskar i regel också med längre 

avstånd från centrum. Det finns ett positivt samband mellan 

befolkningstäthet och närhet till centrum. Med färre invånare minskar 

underlaget för att bedriva kollektivtrafik. Vidare tenderar då 

bilanvändandet till att öka med växande avstånd, på bekostnad av 

kollektivtrafiken som därmed får sämre kvalitet (Johansson 2004 s.113). 

I Köpenhamn har planerare skapat bättre tillgänglighet för cyklister vilket 

har resulterat i att bilismen har fått anpassa sig efter staden. Minskad 

trängsel och mindre avgasutsläpp samt effektivare markanvändning och 

bättre folkhälsa har varit de politiska motiven bakom restriktionerna. Den 

danska regeringen har prioriterat framkomligheten för cyklister och det är 

cykelpolitiken som genomsyrar all översiktsplanering. Därtill har stora 

resurser satsats på forskning och finansiering av cykelprojekt. År 2015 är 

målet att cykeln ska stå för 50 procent av alla resor i Köpenhamn (Agervig 

et al 2013).    

Satsningar på breda cykelvägnät och signalljus som ger cyklisterna prioritet 

vid vägkorsningar har gjort cykelpendlares tillgänglighet bättre i 

Köpenhamn. Cykeln som färdmedel har genom detta erhållit en hög status 

bland invånarna. För att bibehålla och förbättra denna status 

kommunicerar transportplanerare aktivt med cyklisterna. Idag prioriteras 

bättre underhåll såsom snöskottning och borttagning av grus. Det har gjorts 

säkrare vägkorsningar och en utökning av cykelfiler på bekostnad av 

bilvägars bredd. Även mer användarvänliga åtgärder planeras, till exempel 

räknas fotstöd vid korsningar och fler papperskorgar som viktiga insatser 

för att göra cyklingen mer attraktiv. Ett annat aktuellt (första etappen redan 

invigd) projekt är skapandet av cykelmotorvägar som är avsedda för 

pendlare med längre avstånd. Cykelmotorvägarna är anslutna till skolor, 

bostäder, och kollektivtrafikhållplatser. På cykelmotorvägarna prioriteras 

fart och effektivitet, i egenskap av att de är gena och utformade för att 

minska antalet stopp (Ibid 2013).   

3.2 Närhet och rörlighet  

Innan bilismens genombrott byggdes städer funktionsblandat för att ge 

invånarna tillgång till vardagsaktiviteter inom ett rimligt gångavstånd 

(Johansson 2004 s.18-20).   
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Avståndet har en betydande inverkan på hur attraktiv en plats är i 

förhållande till en annan plats. Med ett ökat geografiskt avstånd minskar 

platsens attraktionskraft. Industrisamhället krävde effektiva och 

avancerade transportsystem, vilket gjorde människor mer rörliga. 

Rörligheten skapades i form av ett utökat bilanvändande på bekostnad av 

den geografiska närheten till viktiga vardagsfunktioner såsom arbete, skola 

och handel (Johansson 2004 s.112-113).  

Hemmet är utgångspunkten för människors vardagsaktiviteter, såsom att 

åka till jobbet, handla mat, lämna barn på skola/förskola, träffa vänner 

etcetera. Eftersom vi inte kan vara på två platser samtidigt är det 

fördelaktigt om viktiga målpunkter är lokaliserade nära varandra (Haugen 

2012 s.1).  

Att nyttja och få närhet till olika tjänster anses vara själva 

grundfundamentet av städers tillkomst. Högre befolkningstäthet genererar 

fler skolor, arbetsplatser och handelsplatser i närområdet. Handeln i städer 

ökar konstant, men sedan slutet av 1900-talet framförallt i avgränsade 

områden. Trenden är att köpcentrum expanderar på närbutikernas 

bekostnad. Större och fler butiker erbjuder billigare och större utbud av 

varor, vilket har lockat kunderna till att köra längre sträckor för 

vardagsinköp (Haugen 2012 s.10-13). Studier pekar på att denna 

funktionsseparering leder till färre cyklister, men det har i sin tur inneburit 

fler allvarliga cykelolyckor (Eriksson & Niska 2014). 

3.3 Incitament till förändrat beteende 

Genom att ge cyklister företräde i gaturummet skapas motiv för bilister att 

välja cykeln. Det finns otaliga fördelar som planerare kan ge cyklister, 

såsom upphöjda övergångsställen, dyrare och färre bilparkeringsplatser, 

sänkt hastighet på bilvägar, med mera. För att motivera bilister till att cykla 

måste alla negativa aspekter som bilisterna lyfter fram kring cykling tas i 

beaktande vid planeringen av den fysiska miljön. (Eriksson, Niska 2014 & 

Trafikverket 2007). Regeringen formulerade år 2005 det långsiktiga målet 

att ingen ska skadas allvarligt till följd av en trafikolycka (proposition 

2005/06:160). Under åren 2007-2012  blev drygt 44 000 cyklister tvungna 

att söka akutvård varav 153 omkom. De allra flesta, 69 procent av 

dödsfallen sker i kollision med motorfordon (Eriksson & Niska 2014).  
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Åtgärder som kan få direkta effekter på den statistiken är ett ökat 

användande av hjälm, separering av cykelleder samt säkrare 

cykelöverfarter. Nästan hälften av alla singelolyckor med cykel är kopplade 

till drift och underhåll. Lösgrus, is och grenar på cykelvägarna tillsammans 

med sprickor och gropar i asfalten är några exempel kopplade till 

ovannämnda singelolyckor (Eriksson & Niska 2014).  

Regeringen har satt upp målet att cykeltrafiken ska öka mellan åren 2007-

2020 samtidigt som antalet cykelolyckor med dödlig utgång bör halveras 

(Proposition 2008/09:93).  Holland är det land i Europa som procentuellt 

sett har flest cyklister. Antalet omkomna i relation till antalet cyklister i 

Holland är lågt (Eriksson & Niska 2013).  

Detta förklaras enligt Brüde och Larsson av fenomenet "Safety in numbers". 

Safety in numbers innebär att bilister blir mer observanta ju fler cyklisterna 

blir i antal. Detta gör att samspelet mellan de bilister och cyklister blir mer 

naturligt (Brüde & Larsson 1993). Med fler cyklister skapas en högre 

efterfrågan på bättre och säkrare cykelleder. I både Tyskland och Holland 

har antalet omkomna i cykelolyckor minskat trots att antalet cyklister har 

ökat markant. En utbyggd cykelinfrastruktur kan antas förklara denna 

positiva utveckling (Eriksson & Niska 2013).  

3.4 Bilismen 

Personbilar skapar trängsel på vägar, avger buller och luftföroreningar i 

stadsmiljön samt är inblandade i de flesta motortrafikolyckorna. Bilen tar 

upp ett stort markanspråk och funktionsseparerar städer vilket gör dem 

mindre cykel- och gångvänliga. Svensson och Nilsson anser även att städers 

skönhets-, trygghets- och trevnadsvärden går förlorade när 

transportsystemen får sätta sin egen prägel på staden istället för att vara en 

del av dess sammanhang (Svensson, Nilsson 2004:s.12-13). 

3.5 Förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken har i Sverige sedan 50-talet varit planeringens 

andrahandsalternativ med undantag för Sven Markelius´ generalplan för 

Stockholm. Markelius plan beskriver hur förorter planerades och byggdes 

runt tunnelbanestationer som var formade som ett pärlband (Svensson 

2011).  
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Stockholms generalplan är ett typexempel på den utbyggnad som sker i 

adaptiva städer där stora infrastrukturinvesteringar görs i oexploaterade 

områden i form av nya tunnelbanelinjer som i sin tur vägleder nybebyggelse 

(Svensson & Nilsson 2004).  

Zürich och Melbourne är exempel på städer som i takt med att de centrala 

stadsdelarna blivit ekonomiskt starkare, har begränsat biltrafiken. I dessa 

städer har bilvägar byggts om till rena gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk. 

Karakteristiskt för dessa städer är att stadskärnan innehåller en stor andel 

av hela regionens arbetstillfällen och är mittpunkten för hela regionens 

detaljhandel (Ibid 2004).  

Gemensamt för de adaptiva städerna och städerna med en stark stadskärna 

är att planeringen av kollektivtrafikens funktion i staden gjordes tidigt, med 

tydliga visioner om hur städerna skulle utvecklas. En annan gemensam 

nämnare är innerstädernas betydelse för regionens ekonomi. En stor 

central arbetsmarknad innebär många transporter till och från centrum, där 

kollektivtrafiken kan turfördelas och konkurrera ut biltransporter. I 

stadsdelarna utanför centrum är det viktigt att bygga tätt i kollektivtrafikens 

linjenät. Större befolkningsunderlag innebär att fler invånare är med och 

betalar för trafiken, som då kan trafikeras med tätare tidsintervaller och 

med kortare avstånd mellan ändhållplatserna(Ibid 2004).  

Det har visat sig finnas ett positivt samband mellan närhet till centrum och 

antalet kollektivresenärer. Kollektivresenärer tenderar att promenera och 

cykla i högre utsträckning än bilister som är mer geografiskt bundna till 

bilens parkeringsplats (Sturesson 1998 s.96). De senaste decennierna har 

tågtrafiken skapat större och konkurrenskraftigare regioner. Det kollektiva 

resandet har fått rollen som arbetsmarknadsförstorare och bidragit till ökad 

tillväxt i många regioner (Svensson 2011). 

3.6 Förutsättningar för en gångvänlig stad 

Fotgängarens rörlighet är begränsad till följd av låg hastighet, vilket innebär 

att de blir tvungna att välja andra färdmedel när avstånden ökar för att få 

tillgång till rummet. Björklund, Mellin och Odolinski (2008) har studerat 

sambandet mellan den fysiska miljön och valet att promenera.  
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Arbetet med att skapa attraktiva gångstråk kommer aldrig konkurrera med 

andra färdmedel på längre sträckor. Det ska snarare ses som ett attraktivt 

alternativ på kortare sträckor, exempelvis mellan hem och busshållplats.  

Det är viktigt att förstå fotgängares vägval, samt i vilka situationer som de 

väljer alternativa färdmedel (Björklund et al 2008).  

I en amerikansk studie framgår det att arbetspendlare tänker rationellt och 

promenerar den kortaste eller snabbaste vägen till kollektivtrafiken. Ytterst 

få väljer att promenera en omväg för att den till exempel är vackrare eller 

har intressanta butiker. Ju långsammare människor rör sig i staden desto 

känsligare är de för omvägar. Upptrampade stigar i gräsmattor markerar 

tydligt att den lagda vägen inte är optimal. Gena vägar bör därför prioriteras 

i ordningen fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och bilister (Agrawal et al 

2008).  

En stor andel av respondenterna i den amerikanska studien ansåg att det är 

viktigt att vägen känns trygg ur ett trafikperspektiv. Det var framförallt 

viktigt att det fanns säkra övergångsställen, men även att motortrafiken 

hade låga hastighetsbegränsningar. Detta stöds av svenska studier som 

pekar på att höga hastigheter och stora flöden av bilar skapar en otrygg 

miljö för oskyddade trafikanter. Att utsättas för brott fanns ingen större 

rädsla för i den ovannämnda studien. De kvinnliga deltagarna i studien 

kände sig dock tryggare på gator med mer folkliv (Agrawal et al 2008 & 

Trafikverket 2007).  

 

3.7 TPB & TTM 

Ajzens (1991) Theory of planned behaviour (TPB) förklarar hur beteenden 

påverkas av attityder och avsikter. Valet av resor styrs av ett medvetet 

reflekterande av individen. Intentionen till att ändra beteendet avgörs av tre 

bakomliggande faktorer - attityder, subjektiva normer och den upplevda 

känslan av kontroll. Vilka attityder individen har får konsekvenser för valet 

att förändra sitt beteende. Hen värderar vad som är viktigast av exempelvis 

en förbättrad hälsa som är en följd av att börja cykla mot tidsvinsten som 

bilen innebär. Andra människors förväntningar och åsikter skapar ett 

socialt tryck på individen att resa som normen.  
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Enligt teorin får den subjektiva normen betydelse för hur individen agerar, i 

egenskap av att det är lättare att börja cykla till jobbet om grannen, sambon 

eller vänner gör det. Den upplevda känslan av kontroll bygger i stor 

utsträckning på tidigare erfarenheter (Ajzen 1991).  

Aspekter som huruvida individen har cyklat tidigare och vilka erfarenheter 

hen fick av det? Vad grannen har berättat om sitt cykelpendlande? Känslan 

av kontroll är även därför kopplad till subjektiva normer eftersom andras 

erfarenheter kan bidra till en positiv syn på det nya färdmedlet (Ajzen 1991).    

The trans theoretical model of change (TTM) är en teori som beskriver fem 

stadier som individen går igenom innan hen har förändrat sitt beteende. 

Dessa stadier är förmedvetenhet, begrundande, förberedelse, handling och 

vidmakthållande. Metoden är beprövad med starkt empiriskt stöd, främst 

inom hälsorelaterade förändringsprocesser (Robinson, Vail 2012).  

Enligt en tidigare studie där teorierna TPB och TTM kombinerades 

framkom att endast 10 procent av reslängden förklarade valet mellan bil och 

cykel. När sedan attityder, subjektiva- och deskriptiva normer samt den 

upplevda kontrollen inkluderades i analysen kunde resenärens val förklaras 

med 57 procent. Forward anser därför att vi kan dra slutsatsen att 

psykologiska faktorer spelar en avgörande roll för utfallet. Av stor vikt är 

även att resan är bekväm, att den går snabbt och att resenären slipper cykla 

omvägar (Forward 2014). Detta styrks av Björklund och Carléns (2012) 

studie av cyklisters restidsbesparingar, som beskriver hur respondenterna 

var måna om att cykla närmsta vägen, de lade mindre vikt vid om 

cykellederna gick intill bilvägar eller avskilt. Detta tyder på att cyklister 

värderar snabba transporter högre än avgas- och bullerfria miljöer.  

Forward delade upp respondenterna i två grupper, de som cyklade och de 

som körde bil. Detta för att undersöka bakomliggande aspekter till deras 

val. Här framgår att bilisterna är medvetna om cykelns långsiktigt positiva 

effekter men ändå väljer bort den då det kortsiktigt innebär obekväma 

resor, är tidskrävande och gör dem svettiga. Cyklisterna upplevde däremot 

att cykeln innebär en känsla av frihet, bekvämlighet samt är energigivande. 

Cyklisterna instämde i högre grad om att cykeln var bra för miljön (Forward 

2014).  
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Det finns tre viktiga beståndsdelar som är utmärkande i svaren och således 

avgörande för vilket färdmedel resenären väljer. Den första är "fort och 

effektivt", oberoende av om deltagarna körde bil eller cyklade (Forward 

2014).  

"Välbefinnande och miljö" är det andra viktiga elementet i valet av 

transportmedel, vilket ger uttryck för ett mer långsiktigt tänkande, där den 

personliga hälsan och miljön anses vara viktig. Sista punkten var negativa 

effekter kopplade till resan, det vill säga rädslor för exempelvis stölder eller 

att råka ut för en trafikolycka. En korrelationsanalys gjordes mellan de tre 

beståndsdelarna och deltagarnas avsikt att cykla. Sambandet visade sig vara 

starkast mellan avsikten att cykla och "fort och effektivt". Det råder dock 

meningsskiljaktigheter huruvida cykling går snabbt eller inte. Personer som 

befinner sig i stadium ett (förmedvetenheten) anser att det går långsamt till 

skillnad från de i stadium fem (vidmakthållande) som tycker att cykling är 

ett snabbt färdmedel (Forward 2014).  
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4. BAKGRUND UMEÅ 

Västerbottens residensstad Umeå hade vid årsskiftet 2013/2014 118 349 

invånare och medelåldern är 38 år. Vilket är förhållandevis lågt med 

nationella mått - vilket förklaras av att staden har två universitet. Dessa är 

Umeå Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som sammanlagt har 

36 700 studenter. Den lokala arbetsmarknaden består av 72 631 

förvärvsarbetare vilket är den största i Norrland. Till arbetsmarknaden hör 

även grannkommunerna Nordmaling, Vännäs, Bjurholm, Vindeln och 

Robertsfors. Sedan Botniabanan invigdes år 2010 ingår där även 

Örnsköldsvik (Umeå kommun 2014abc). Universiteten gör att Umeå har en 

högutbildad arbetskraft och en stor offentlig sektor (Umeå kommun 2011a).  
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4.1 Umeå kommuns visioner, mål och strategier  

År 2009 inleddes arbetet med Umeås nya ringled. Ringleden bedöms 

dämpa trafiktrycket i de centrala stadsdelarna. För att satsningen ska vara 

lyckad bör de tidigare två europavägarna E4, E12 och riksväg 363 byggas 

om innan ringleden tas i bruk. I Figur 1 nedan presenteras ringledens 

framtida utformning, den grå linjen är den del som redan är färdigställd 

(Umeå kommun 2011a).  

 
Figur 1 : Ringledens dragning i Umeå, gul, blå och grön stäckning är inte 

färdigställd (Källa: Trafikverket 2012) 

I Umeå ska det vara tryggt och trevligt att cykla och promenera och 

kommunen har en nollvision som uttrycker att ingen ska behöva skadas 

allvarligt eller omkomma i en trafikolycka. 

Nollvisionen formulerades redan 2005 i en proposition från regeringen 

(Umeå kommun 2011a & proposition 2005/06:160). 
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4.2 Umeås långsiktiga trafikinriktning  

Den kommunala översiktsplanen ska ange den långsiktiga 

trafikinriktningen för att komma tillrätta med strukturella trafikproblem. 

För att öka antalet fotgängare och cyklister förespråkar kommunen en tät 

blandstad med närhet till viktiga målpunkter (Umeå kommun 2011a).  

Besöksintensiva verksamheter bör placeras centralt eftersom de annars 

riskerar att medföra ökad trafik, vilket i sin tur leder till försämrad miljö. 

Nya stadsdelar och bebyggelseområden byggs på platser med goda 

kollektiva förbindelser samt utbyggda gång- och cykelvägar (GC-vägar). En 

stor del av trafiken i centrala staden förflyttas ut på den nya ringleden 

(Umeå kommun 2011a).  

4.3 Trafikstrategi 

I trafikstrategin formulerar kommunen hur de ska arbeta med att skapa ett 

hållbart transportsystem vilket anses vara ytterst viktig utifrån Umeås mål 

att bli 200 000 invånare.  Förhoppningen är att invånarnas bilberoende ska 

minskas genom att integrera trafik- och markanvändningsplanering. Denna 

helhetssyn på kommunens markanvändning anses bidra till att hållbara 

alternativ blir mer attraktiva än bilen (Umeå kommun 2011a). Detta styrks 

nedan av Brändström på Umeå kommun.  

 

"Vi kan inte planera gång och cykel för sig utan måste ha det som en 

integrerad del av stadsplaneringen överlag. Alltså se till att 

bebyggelsestrukturen är planerad på ett sådant sätt att det blir lätt att ta 

sig fram på gång och cykel, och det är det vi försöker göra med exempelvis 

femkilometers staden" (Brändström 2014). 
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5. RESULTAT 

5.1 Hållbart resande 

Det finns olika definitioner av hållbart resande. I denna studie syftar arbetet 

med det hållbara resandet på en omställning från att åka bil till att 

promenera, cykla eller att åka med kollektivtrafiken. Be Green Umeå menar 

att "hållbart resande kan vara att cykla, gå, åka kollektivt, samåka. Allt 

annat än att åka själv i en bil" (Företrädare Be Green 2014). Det finns fler 

definitioner på det hållbara resandet, men för att göra det möjligt med en 

fördjupning i ämnet gjordes denna avgränsning.  

5.2 Bilismens tillgänglighet i stadsmiljön 

Bilen är för många människor ett nödvändigt transportmedel för att få 

tillgång till staden. Dit hör till exempel pendlare utan tillgång till effektiv 

kollektivtrafik och funktionsnedsatta i behov av sjuktransporter. Exempel 

på detta utvecklas i citatet nedan. 

"Det går inte att åka till Bjurholm och berätta att de inte får köra bil, för vi 

vet att i Bjurholm behöver man bil. Där är avstånden långa och de finns 

inte så bra utbyggd kollektivtrafik" (Företrädare Be Green 2014). 

Med denna bakgrund bör bilen även fortsättningsvis vara en del av staden, 

men bilismens framkomlighet måste begränsas. Tillgänglighet och 

framkomlighet med bil är två vitt skilda attribut. Hög tillgänglighet innebär 

att så många som möjligt får tillträde till rummet. Hög framkomlighet 

däremot innebär att trafikflödet är snabbt och effektivt (Arnstberg & 

Bergström 2001 s.53-54).  

En bilväg med hög framkomlighet är där bilarna prioriteras framför andra 

trafikslag. En gata med hög tillgänglighet är däremot utformad och 

anpassad efter alla. Där är bilen en del av gatulivet och därför anpassas 

farten och koncentrationen efter fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, 

varutransporter, trånga passager och så vidare. Gaturum med hög 

tillgänglighet är därför inte optimal för bilismens framkomlighet, där fart, 

bekvämlighet och avskildhet från övriga trafikslag är viktigt (Ibid).  
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Brändström berättar att det i Umeå arbetas med fler signalprioriterade 

bussfält och en ombyggnad av Vasaplan, med målet att minska ställtider. 

Vasaplan är tillsammans med bussterminalen vid NUS en huvudnod för 

kollektivtrafiken. Vidare utvecklar Brändström att "det får tillåtas bli kö för 

biltrafiken när bussen ska fram" (Brändström 2014).   

5.3 Trafikstrukturens påverkan på invånarna 

Det behövs en helhetssyn på utformningen av städer, där trafiksystem och 

bebyggelse i samverkan skapar tillgänglighet. Närhet och en koncentration 

av blandade funktioner är synonymt med tillgänglighet. Resor som är lätta 

för medborgare, näringsliv och offentliga organisationer att ta del av, samt 

kopplar ihop en mångfald av aktiviteter av olika slag är ett annat mått på 

hög tillgänglighet. Mer konkret är detaljer som tidtabellens utformning, 

resenärernas avstånd till hållplatserna och färdmedlets utformning olika 

måttstockar på tillgänglighet (Nordgren et al 1997 s.11).  

Kostnad, tid, hinder och trygghet spelar en avgörande roll för vad som är 

enkelt och därmed tillgängligt.  Planerare måste ta enskilda trafikanter som 

barn, äldre och människor med funktionsnedsättningar i beaktning 

(Trafikverket 2007). Barn är en grupp som har begränsade möjligheter att 

framföra sina ståndpunkter. De saknar rösträtt och har oftast ingen tillgång 

till rummen där beslut fattas. Barn utgör en stor grupp och påverkas på 

samma sätt som vuxna av den fysiska miljön. Därför är det viktigt föra en 

dialog med barnen under planeringsprocesser (Boverket 2002 s.128).  

En undersökning gjord av Be Green visar att 60 procent av barnen i Umeå 

färdas till skolan med bil. Barnen har inte själva valt resan. De är mer styrda 

av föräldrarnas beteenden. Be Green anordnar olika aktiviteter på skolor 

som leder till att barn exempelvis berättar för sina föräldrar att de vill gå 

eller cykla till skolan. Detta är ett exempel på aktivitet anordnad av Be 

Green adderar samtliga barn i klassens promenerade sträcka till och från 

skolan. För att sedan visa hur långt de kan vandra på en europakarta 

tillsammans. Dessa aktiviteter gör det försvårande för föräldrarna att 

argumentera för bilskjutsandet. Utvärderingar visar att närmare hälften av 

eleverna som tidigare skjutsades till skolan har börjat gå eller cykla 

(Företrädare Be Green 2014).  
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Människor bör ha samma förutsättningar att röra sig i staden oberoende av 

fysiska eller materiella förutsättningar. Detta innebär att städer måste vara 

funktionella ur ett gång-, cykel- och kollektivt perspektiv. (Trafikverket 

2007).  

5.4 Översiktsplanen och befolkningstäthetens betydelse  

Enligt Trafikverkets rapport "trafik för en attraktiv stad" (TRAST) går det 

att mäta olika städers tillgänglighet genom att granska dess trafikstruktur, 

täthet, lokalisering av arbetsplatser, boende, och andra viktiga målpunkter. 

Även invånarnas tillgång till egna val av transporter och huruvida de olika 

transportmedlen samverkar med varandra är faktorer som mäts. Arbetet 

med beskrivningar av nuläget är omfattande och komplext då olika 

områden har olika förutsättningar. I TRAST föreslås därför att detta 

integreras i översiktsplanen för att trafiksystem ska vara en självklar del av 

den fysiska planeringen (Trafikverket 2007).  

Översiktsplaner är vägledande till skillnad från detaljplaner som är juridiskt 

bindande, men ska likväl belysa centrala ställningstaganden (Kalbro & 

Lindgren 2013 s.26-27). I TRAST framgår även att boendetätheten är 

överordnad för hur lyckad tillgängligheten är. Med högre boendetäthet blir 

avstånden i regel kortare (Trafikverket 2007).  

Inom den översiktliga planeringen har miljöfrågor blivit alltmer viktiga. 

Plan och bygglagen (PBL) har kompletterats med tydliga mål som gör 

gällande att hållbarhet ska genomsyra all planering, Miljöbalken och de 

nationella miljömålen fastställdes år 1999.  Genom Delegationen för 

hållbara städer har olika aktörer fått möjligheten att söka bidrag för 

hållbara samhällsprojekt (Nyström & Tonell 2012 s.312-314).  

Den stadsbyggnadsmodell som har varit mest framträdande bland 

ansökningarna är blandstaden. I blandstaden sprids stadens funktioner ut 

vilket gynnar hållbara resor (Nyström & Tonell 2012 s.312-314).  
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Detta tyder på att människor idag värderar den geografiska närheten till 

vardagliga aktiviteter. Brändström utvecklar betydelsen av blandstaden 

nedan. 

"Det råder en inriktning inom planeringen, och har gjort så kanske de 

senaste tio åren. Denna går ut på att bygga den blandade staden. En 

tätare stad är vägen till att också skapa en stad med möjlighet för bland 

annat hållbara transporter" (Brändström 2014). 

Individens egna upplevelser av kollektivtrafikens risker är en enligt 

Forwards tidigare nämnda studie (2014) avgörande för valet av 

transportmedel. Detta styrks av TRAST som vidareutvecklar begreppet 

trygghet till något som människor skapar i symbios med samhällets 

strukturer. Platser upplevs olika beroende av individens biologiska och 

fysiska förutsättningar. Exempel på detta är att mäns upplevelser av 

rummet skiljer sig från kvinnors, likväl som att barns upplevelser skiljer sig 

från vuxnas och även oskyddade- från skyddade trafikanter (Trafikverket 

2007).  

I Umeå handlar arbetet om att analysera vilka stråk som upplevs otrygga 

samt att utforma ett huvudnät. Detta huvudnät ska prioritera vägar som 

används av invånare som arbetar skift. Målet är att människor ska kunna 

röra sig obehindrat i staden utan att behöva ta hänsyn till tidpunkten 

(Umeå kommun 2011a).  

5.5 I20 - en framtidsvision  

Från regementet som ligger nordväst om stadskärnan finns en vision om att 

komplettera med ny bebyggelse. Det ska ske i etapper och slutligen nå 

västra Ersboda. Detta är ett av många exempel i Den fördjupade 

översiktsplanen för centrala delarna där nybebyggelse binder samman olika 

stadsdelar. En högre täthet som detta innebär skapar större flöden av 

människor. Som i sin tur ger bättre underlag för olika verksamheter (Umeå 

kommun 2011a). 
 



26 
 

5.6 Gång- och cykeltrafik i Umeå 

Gena, säkra och estetiskt tilltalande GC-vägar ska få trafikanter att lämna 

bilen hemma. Korta avstånd gynnar hållbara resor. Detta är anledningen till 

att kommunen arbetar utifrån ett koncept där majoriteten av all ny 

bebyggelse ska ske inom fem kilometer från Norrlands universitetssjukhus 

(NUS) och centrum. I Umeå finns ett huvudnät av prioriterade GC-vägar 

som är trafiksäkra och som har bättre underhåll än andra vägar (Umeå 

kommun 2011a). I citatet nedan klarlägger Brändström 

översiktsplaneringens roll i arbetet med att stärka fotgängare och cyklisters 

tillgänglighet. 

”De vi kan göra är att planera en så gång- och cykelvänlig stad som 

möjligt, och där har vi översiktsplanen som är ett styrdokument som 

pekar ut riktningen för Umeå” (Brändström, Umeå kommun 2014) 
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Kommunen anser att bilvägar bör anpassa hastighet och utformning i mötet 

med GC-vägarnas huvudnät (Umeå kommun 2011a). 

 

Figur 2: Cykelvägarnas huvudnät i Umeå. Röd linje är huvudnät och grön linje är 

framtida huvudnät (Källa: Umeå kommun 2009) 

I Cykelprogrammet hänvisar kommunen till undersökningar som visar att 

fem kilometer är ungefär det avstånd som människor anser vara rimligt att 

cykla (Umeå kommun 2009).  

Hälften av alla bilresor inom Umeå kommun är kortare än 15 minuter. 

Studier visar att cyklister i lugnt tempo hinner ungefär lika långt som 

bilister på 10 minuter i stadsmiljön. För att öka antalet cyklister anser 

kommunen att det måste bli lättare att kombinera färdmedlet med andra 

ärenden i vardagslivet. Målet är att resor med cykel, till fots och kollektivt år 

2022 ska uppgå till 65 procent av alla resor. År 2006 utgjorde dessa resor 

48 procent (Umeå kommun 2009). Kommunen arbetar i dagsläget med en 

ny resvaneundersökning (Brändström, Umeå kommun 2014).   
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Statistik visar en nedgång av hållbara resor för människor i 30-års ålder 

vilket beror på att förskolor, fritids och skolor inte är planerade med 

hållbara resor i fokus. I Cykelprogrammet framgår att detta går att ändra på 

genom att placera dem tillsammans med andra servicefunktioner, 

arbetsplatser, handel och i anslutning till kollektivtrafikens hållplatser 

(Umeå kommun 2013). Nedan citeras Brändström angående huruvida 

tjänstemännen på avdelningen för översiktsplanering arbetar för att 

integrera cykeln med vardagslivet.    

"Vårt verktyg för att göra det möjligt att kombinera cykeln med 

vardagslivet är planeringen av den täta blandstaden. Vi måste se till så att 

förskoleetableringar hamnar i rätt lägen som är försörjda med gång, 

cykel och kollektivmöjligheter. Vi ska peka ut markanvändningen för att 

avstånden ska krympa och underlätta vardagslivet" (Brändström 2014).  

Vidare anser Brändström (2014) att de anställda på avdelningen för 

övergripande planering står inför en pedagogisk utmaning gällande att 

förankra översiktsplanerna i kommunkoncernen. Alla verksamheter bör ha 

kännedom om strategier för att uppnå en hållbar stad.   

Programmet hänvisar även till att cyklister föredrar cykelleder utmed 

servicestråk. Andelen arbetspendlare som kör bil stiger från 49 procent 

under sommarhalvåret till 57 procent vintertid. Under sommarhalvåret 

cyklar 41 procent av Umeås förvärvsarbetare till jobbet, en siffra som 

sjunker till 21 procent vintertid. I en undersökning från 2006 anser de 

deltagande Umeåborna att GC-vägar bör vara av högsta prioritet inom 

trafikplaneringen, följt av bussen. Lägst prioritering bör bilismen få enligt 

de deltagande (Umeå kommun 2013).  

I ytterligare en enkätundersökning samma år svarar 49 procent att de är 

villiga att lämna bilen hemma ibland för att bidra till en bättre miljö (Umeå 

kommun 2009), och åtta av tio studenter utför sina resor med cykel eller till 

fots (Umeå kommun 2013) 

I Cykelprogrammet hänvisar kommunen till en norsk studie som visar på 

att investeringar i GC-vägar rent samhällsekonomiskt är värt 3 till 14 gånger 

den faktiska investeringen (Umeå kommun 2009).  
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År 2009 uppgick totalkostnaden för drift och underhåll till 12,8 miljoner 

kronor. I underhållet ingår arbeten som lagning av skador, röjning av sly, 

kontroll av belysning, halkbekämpning, sandupptagning med mera. 

Sandupptagningen ska påbörjas på huvudnätet när en stor del av vägen är 

snö- och isfri för att minska olycksrisken. När snö och is tinat bort ska alla 

cykelvägar sopas rent omgående. I kommunstyrelsens Näringslivs- och 

planeringsutskott antogs Cykeltrafikprogrammets mål och inriktningar år 

2009. Däremot godkändes inte programmets kostnader av Näringslivs- och 

planeringsutskottet (Umeå kommun 2009).  

I år anlände våren enligt Västerbottenskuriren (2014) den 3 mars, vilket är 

cirka två månader tidigare än vanligt.  Den 7 maj i år fotograferades Figur 3 

nedan i en vägkorsning i byn Ersmark utanför Umeå. Längst fram i bilden 

ser vi en lokalgata som är sopad samtidigt som den bakre prioriterade GC-

vägen fortfarande är orörd. 

  

Figur 3: lokalgatan sopas före den prioriterade GC-vägen (Källa: Författaren 2014)  

5.7 Drift- och underhållsbudget 

Årsskiftet 2013/2014 hade Umeå 118 349 invånare (Umeå kommun 2014a). 

År 2009 var den totala drift och underhållsbudgeten för GC-vägar 12,8 

miljoner (Umeå kommun 2009).  
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År 2013 hade Västerås kommun 142 131 invånare. År 2014 är budgeten 21 

miljoner, vilket är 8,2 miljoner mer än vad Umeå hade budgeterat (Västerås 

kommun 2014ab). År 2013 hade Uppsala kommun 205 199 invånare och en 

budget på 34,91 miljoner, 22,11 miljoner mer än Umeå (Uppsala kommun 

2014ab). Genom att dela budgeten med antalet invånare i städerna går det 

att utläsa att Umeå satsar 108 kronor per invånare, Västerås 148 kronor per 

invånare och Uppsala 170 kronor per invånare.  

5.8 Arbetet med beteendeförändring   

Forward undersöker i artikeln "Hållbart resande - möjligheter och hinder" 

resenärers avsikt att cykla (mer utförlig beskrivning av studien i teoridelen). 

I studien använder sig Forward av två teorier vilka är Theory of planned 

behaviour (TPB) och The transtheoretical model of change (TTM). Det har 

visat sig att teorierna kompletterar varandra och beroende av TPB kommer 

personen att befinna sig på olika steg i TTM (Forward 2014 s.5).  

Ett fiktivt exempel på detta är Karl som bor och arbetar i Umeå. Samtliga i 

Karls umgängeskrets kör bil, och själv känner han endast barn som cyklar. 

Karl upplever att bilen utgör normen för persontransporter och har 

sannolikt aldrig reflekterat över att göra annorlunda. Lisa som även hon bor 

i Umeå har många vänner som cyklar till jobbet. Själv arbetar hon i 

Bjurholm och är därför beroende av bil för att hinna med sina 

vardagssysslor.  

Hennes attityd och normer till cykling skiljer sig från Karls, och de befinner 

sig därför på olika steg i TTM. Lisa har i enlighet med steg två i TTM 

begrundat tanken att hon en dag ska jobba i Umeå, och ser då cykeln som 

ett smidigt transportmedel. Karl däremot befinner sig på första steget enligt 

TTM vilket är förmedvetenheten och har inte alls funderat på att ändra sitt 

beteende. Detta förklarar hur kontrollen över beteendet kan öka eller 

minska utan egna erfarenheter. Detta styrks av företrädaren för Be Green i 

citatet nedan.  
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"Oftast så har folk en stark åsikt om någonting innan de har testat det 

själv. För de har hört en kompis eller en arbetskollega som varenda dag 

säger att bussen är jätte sen och den är så full och går inte på tider som 

passar mig. Man har liksom i det undermedvetna ändå en uppfattning om 

något man egentligen inte bör ha en uppfattning om, för du har inte testat 

det." (Företrädare Be Green 2014).  

Det innebär att planerare bör anpassa övertalningsförsöken efter vilket steg 

personen/personerna i fråga befinner sig i. För personer som står på första 

steget hjälper det inte att förklara att cykling är bra för miljön och den egna 

hälsan. Personen är redan medveten om det. Viktigare är att lyfta fram 

positiva kortsiktiga effekter av ett förändrat beteende (Forward 2014 s.13-

17).  

Tjänstemännen på Be Green Umeå arbetar aktivt med olika 

hållbarhetskampanjer för att nå resenärer med olika föreställningar och 

motiv till sitt resande. En månad gratis kollektivresande, utlåning av 

elcyklar, företagstävlingar och hållbarhetsutmaningar är några exempel på 

hur Be Green Umeå arbetar med att förmå bilpendlare att ändra attityd. 

Utvärderingarna som har utförts sex månader efter avslutad kampanj har 

visat att mellan 60-80 procent av deltagarna har förändrat sina resvanor. 

Vilket innebär att de åker bil i mindre utsträckning än innan kampanjen 

(Företrädare Be Green 2014).  

5.9 Umeås visioner för den framtida kollektivtrafiken  

Umeå kommun anser att bilen bidrar till tillgänglighet, men om kommunen 

ska nå målet som är 200 000 invånare måste kollektivtrafiken uppnå större 

andelar av det totala resandet i Umeå. Detta för att klara koldioxidkraven 

som ställs. Ett stomlinjenät i de befolkningstätaste områdena, med hög 

turtäthet och maximalt 500 meter till närmsta hållplats, kan konkurrera 

med bilen. Framtida bostäder, verksamheter och serviceinrättningar ska 

lokaliseras efter stomlinjenätet (Umeå kommun 2011a).     

Brändström studerade år 2013 restider med kollektivtrafiken i 

Umeåregionen med hjälp av GIS. I rapporten står klart att bilen idag är mer 

tidseffektiv än kollektivtrafiken i de flesta delar av regionen, vilket kan 

förklara varför det är svårt att locka bilister till att åka kollektivt 
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(Brändström 2013). Studier visar nämligen att människor som värderar tid 

högt kör bil oftare än de med lägre tidsvärdering (Björklund, Carlén 

2012:s.35).  

När ringleden tas i bruk kan delar av de centrala gatorna omvandlas till 

bussfält vilket gör bussresorna snabbare. Kollektivtrafiklinjerna ska fungera 

som spårburen trafik i avseende av att lagd linje är permanent. Vilket för 

fastighetsägare och arbetsgivare innebär att det går att lita på att deras 

verksamheter är kollektivtrafikförsörjda även i framtiden. Det blir därmed 

mindre känsligt att investera i anslutning till stomlinjenätet (Umeå 

kommun 2011a).  

5.10 Statliga utredningar och mål gällande kollektivtrafiken  

År 2008 fastställde kollektivtrafikbranschen målet att till år 2020 ha 

fördubblat antalet kollektivresor. Samma år preciserade regeringen de 

transportpolitiska målen, som förespråkar ett ökat hållbart resande. Det ska 

vara mer lättillgängligt att åka kollektivt, cykla och gå (Regeringen 2009). 

Redan 2001 uttryckte regeringen ett missnöje med transportsituationen i 

städerna. Den bristfälliga integrationen mellan transportsystem och 

bebyggelsen ansågs vara ett hot mot städernas miljö, vitalitet och 

attraktionskraft (Regeringen 2001).  

Trafikverket, SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Boverket har 

tillsammans studerat brister och styrkor i svenska städers trafikpolitik. Ett 

samarbete som resulterade i handboken Trafik för en attraktiv stad 

(TRAST) som är utformad som ett stöd till planerare. I handboken framgår 

att kollektivtrafikens stomlinjesträckningar bör vara statiska och därmed 

förutsägbara, på grund av att de indragningar som genomförs kan få stora 

konsekvenser för de boende i området (Trafikverket 2007).  

För att göra hållbara alternativ mer attraktiva kan städer planera för 

samverkan mellan transportslagen gång, cykel och kollektivtrafik. Idag sker 

en utglesning av svenska städer av olika anledningar, till exempel på grund 

av bilismens krav på utrymme och nya handelsstrukturer. Avsaknaden av 

en gemensam vision (exempelvis trafikstrategi) kan göra det svårt för olika 

samhällsaktörer att genomföra hållbara projekt (Ibid).  
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Det är därför viktigt att kommunen är tydlig med sin 

markanvändningsplanering och att aktuella projekt samverkar med dessa 

mål, strategier eller visioner (Trafikverket 2007).  

Med kommunens planmonopol går det att styra stadens fysiska struktur. 

För att höja kollektivtrafikens status och ge människor incitament till att 

förändra sina resmönster kan kommunen nyttja planmonopolet till att 

samlokalisera verksamheter i anslutning till kollektivtrafikens stomlinjenät 

och därmed minimera kollektivresenärernas resbehov (Kalbro & Lindgren 

2013 s.23-26). 

Fotgängare, cyklister och kollektivresenärer kan med fördel prioriteras före 

bilister i gaturummet. En livskraftig kollektivtrafik ger tillgänglighet och gör 

att invånarna kan röra sig fritt oberoende av ålder, ekonomisk- eller 

funktionell förmåga (Trafikverket 2007). Medborgardialoger bör vara lika 

självklart inom transportplaneringen som i andra planeringssammanhang. 

Dialogen gör planerare uppmärksamma på brister och legitimerar 

beslutsunderlag genom en demokratisk process (Trafikverket 2007).  

5.11 Umeås parkeringsstrategi  

Kommunen har en genomarbetad parkeringspolitik i stadskärnan som 

syftar till att göra det ekonomiskt fördelaktigt att lämna bilen hemma. 

Genom att erbjuda arbetspendlare parkering i utkanten av centrum 

kommer miljön i stadskärnan bli bättre. Parkeringsplatser i markplan ska 

inte vara tillåtet i centrum på sikt, istället byggs nya parkeringsgarage. 

"Park & Bike" och "Park & Ride" är två strategier som syftar till att få 

arbetspendlare till att åka bil till ett garage i utkanten av centrum, och 

därifrån antingen cykla eller åka kollektivt till arbetsplatsen. Kartan nedan 

är hämtad från den fördjupade översiktsplanen över de centrala 

stadsdelarna och visar var parkeringsgarage planeras i närtid, för vidare 

utredning och på längre sikt (Umeå kommun 2011a).  
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Figur 4: Framtida parkeringsanläggningar (Källa: Umeå kommun 2011a) 

 

 



35 
 

6. DISKUSSION & ANALYS 

6.1 Hållbara resor i fokus 

Genom att jämföra städer som har lyckats med att skapa och upprätthålla 

en effektiv kollektivtrafik med goda förhållanden för fotgängare och 

cyklister, går det att bilda en uppfattning om vilka förutsättningar och 

begränsningar som andra städer har. Det finns en rad olika faktorer som 

bidrar till att stärka och skapa goda förutsättningar för hållbara resor. 

Gemensamt för städer som visar goda resultat är att det hållbara resandet 

har varit en övergripande grundbult i planeringen. 

6.2 Prioriteringar av hållbara resor på bekostnad av bilismen 

Köpenhamns restriktiva parkeringspolitik har varit lyckad och inneburit att 

arbetspendlingen med bil till centrum begränsats. Tillgängligheten för 

Köpenhamns cyklister har maximerats genom olika fysiska åtgärder som 

avser att försämra framkomligheten för bilister och stärka cyklisternas 

status. Umeås uttalade strategi för underhållet av de prioriterade GC-

vägarna är att de ska ha samma eller högre prioritet än bilvägar. Efter att is 

och snö har tinat bort från huvudnätet ska enligt Cykelprogrammet vägarna 

sopas rena.  

Nästan hälften av alla singelolyckor på cykel är kopplade till drift och 

underhåll av cykelvägarna. Olyckor kostar samhället stora summor pengar, 

i form av bland annat sjukvård och sjukskrivningar. Umeås översiktliga 

planering anger att huvudnätet för gång och cykel prioriteras före 

lokalgatorna i bilvägnätet vilket också legitimeras av forskning kring 

hållbara resor. Figur 4 från resultatdelen ovan går att tolka som att 

kommunens verksamhetsansvariga för vägnätet fortsatt har prioriterat 

bilismen, i detta fall i stadsdelen Ersmark.  

Brändström beskriver att den övergripliga planavdelningen står inför en 

pedagogisk utmaning gällande förankring av de övergripliga strategierna i 

hela kommunkoncernen. Detta för att målen som formulerats i 

översiktsplanerna för Universitetsstaden och De centrala stadsdelarna ska 

kunna uppnås. De fördjupade översiktsplanerna är förhållandevis nya och 

det är möjligt att utvärderingar av vad planerna förmedlar i förhållande till 
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hur staden utvecklas krävs för att säkerställa att planerna förblir trovärdiga 

och legitima för näringslivet såsom kommuninvånarna. En fortsättning på 

inslagen väg, där tjänstemännens uppsatta mål och visioner inte får 

genomslag i stadens fysiska utformning gör plandokumenten tomma och 

betydelselösa. Därför gäller det för politiker att fatta beslut efter gällande 

planering eller helt enkelt riva aktuella planeringsdokument och förklara för 

planerarna vilken inriktning som istället gäller.    

I Zürich och Melbourne har bilismen begränsats i centrum. Stadskärnorna i 

dessa städer är ett nav för regionernas arbetstillfällen och detaljhandel. De 

hårda restriktionerna i centrum har resulterat i positiva effekter för det 

hållbara resandet. Den stora andelen förvärvsarbetare i stadskärnorna har 

blivit tvungna att välja alternativa färdsätt till bilen. I Umeå finns det två 

dominerande arbetsplatsområden - centrum och NUS (till NUS inkluderas 

Umeå Universitet), vilket betyder att satsningar likt de i Zürich och 

Melbourne inte får lika bra effekt. Detta eftersom att arbetspendlarna vid 

NUS inte skulle beröras av restriktioner i centrum.  

Denna arbetsplatsuppdelning gör att investeringar och restriktioner 

liknande de som har gjorts i Zürich och Melbourne måste göras både i 

centrum och vid NUS för att uppnå samma effekt i Umeå. Goda 

förutsättningar finns dock, i och med att den lokala kollektivtrafiken går 

radiellt från både centrum och NUS.   

6.3 Stadens platsspecifika attribut sätter prägel på olika vägval 

I Umeå studerar drygt 36 000 studenter. Generellt har dessa en lägre 

inkomst än förvärvsarbetare och inte i samma utsträckning tillgång till bil. 

Detta bekräftas av kommunens undersökningar som visar att åtta av tio 

studenter utför sina resor till fots eller med cykel. Det bör även tas i 

beaktande att många studenter kommer från andra städer och saknar den 

lokala kännedomen. Att lyckas orientera sig i staden kan därför vara 

viktigare än gena gator för dem. För bilisterna skyltas alla vägar oberoende 

av storlek och idag skyltas även till viss del rondeller. I Umeå finns 

prioriterade GC-vägar som med fördel kan tydliggöras med enkla skyltar. 

Skyltar som leder vägen till större målpunkter såsom olika stadsdelar, 

idrottsanläggningar, universiteten eller rekreationsområden som 

Nydalasjön och Mariehemsängarna kan höja GC-vägarnas status. Skyltarna 
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kan förslagsvis fästas på befintliga lyktstolpar utan att innebära större 

investeringar. 

6.4 Effekter av Umeås nya ringled 

När ringleden är färdigställd har Umeå ett externt handelsområde i varje 

väderstreck - Ersboda i norr, Klockarbäcken i väst, Strömpilen i öst och 

Söderslätt i söder, vilka knyts samman av ringleden. Den bakomliggande 

grundtanken med utspridda handelsplatser är att de ska stödja 

stadsdelarna. Problematiskt är att handelsplatserna till viss del är nischade 

vilket exempelvis lockar bilkunder från alla stadsdelar till Ersboda där det 

finns en agglomeration av bilhandlare. Ringleden gör det snabbt och 

effektivt att uträtta ärenden i de externa handelscentrumen. Om Umeå 

kommun inte lyckas integrera kollektivtrafiken med handelsplatserna finns 

risk för att ringleden ger invånarna incitament för att köra bil. 

Miljön förväntas trots detta bli bättre i de centrala delarna där en majoritet 

av alla nya bostäder planeras, då buller och avgaser från europavägarna 

byggs bort. Det går även att anta att kommunens restriktiva 

parkeringspolitik mot framförallt arbetspendling innebär att GC-vägar och 

kollektivtrafik inom femkilometersstaden kommer få ett uppsving. Detta 

eftersom avstånden krymper med tätare bebyggelse samt att ett större 

underlag för GC-vägar och kollektivtrafik gör det lönsammare att bygga nytt 

och underhålla det existerande beståndet. 

6.5 En sammanfattning och analys av Umeås förutsättningar för 

att stärka det hållbara resandet 

Gemensamt för Umeås visioner och de framgångsrika exempel som belysts 

är en tydlig och långsiktig vision för stadens utveckling. Tydlig eftersom 

målet är 200 000 invånare, varav de flesta ska bo inom fem kilometers 

radie från centrum eller NUS för att minska beroendet av transporter. 

Långsiktig eftersom det i översiktsplanen framgår hur och var i kommunen 

den framtida tillväxten ska ske cirka 40 år framåt. Planeringsprincipen som 

syftar till en tätbebyggd blandstad som skapar en högre efterfrågan bland 

invånarna för hållbara resor är gemensamt för Umeå och de övriga 

städerna.   
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Idag är målet att invånare som bor inom stomlinjenätet för kollektivtrafik 

ska ha maximalt 500 meter till närmsta hållplats. Målet att stärka 

tillgängligheten och göra kollektivtrafiken mer attraktiv än bilen. 

Infrastrukturen i Umeås bostadsområden är dock bättre anpassad efter 

bilismen och avstånden är i regel betydligt längre till busshållplatser än till 

boendeparkeringar. I Umeå vore det mest effektivt att begränsa biltrafiken 

med ett restriktivt förhållningssätt till boendeparkeringar. Då bostaden är 

utgångspunkten för alla aktiviteter ställs invånare varje morgon inför ett val 

som gynnar bilismen. Eftersom det i regel är närmare till bilparkeringen än 

till busshållplatsen och fotgängare föredrar den närmaste vägen. 

Den funktionella planeringen strävade efter att bilparkeringar alltid skulle 

finnas nära invånarna. I bostadsområden såväl som arbetsplatser och 

handelsplatser. Idag råder andra förutsättningar och ideal, och 

samhällsplanerare bör i första hand förse boende med närhet till 

kollektivtrafikhållplatser.  Genom att samla boendeparkeringar i 

parkeringsgarage i utkanten av bostadsområden blir bilens markanspråk 

mindre. Tidigare ytor avsedda för parkeringsplatser går att komplettera 

med nybebyggelse.  

För att inte begränsa tillgängligheten för funktionshindrade bör dock 

handikapparkeringar även fortsättningsvis finnas inom rimligt avstånd från 

bostäder. Denna parkeringspolitik kan utan att begränsa invånarnas 

tillgång till bilar stärka tillgängligheten till kollektivtrafiken och GC-vägar. 

Detta eftersom att innebörden av begreppet tillgänglighet står i kontrast till 

alternativen. Större befolkningstäthet generar tätare turer med 

kollektivtrafik och mer resurser till GC-vägar.  

6.6 Den adaptiva staden  

Exempel på fysisk planering som stärker hållbara resor är adaptiva städer.  

Adaptiva städer kräver omfattande investeringar i kollektivtrafiken som 

leder nyexploateringen inom önskvärda stråk. I20 området i Umeå har idag 

de kvalitéer som anses lämpliga för en adaptiv planering. Marken är 

oexploaterad eftersom militären fortfarande är verksam i området och 

således skyddas av riksintresse. Om militären flyttar, vilket kommunen har 

förhoppningar om, då tillkommer centrumnära mark vid I20. Området 

presenteras som en vision för förtätning i den fördjupade översiktsplanen 
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för de centrala stadsdelarna. Marken kan anpassas efter hållbara resor med 

kollektivtrafiken i centrum redan från start. I resultatdelen nämndes 

Stockholm som ett typexempel för en adaptiv stad. Det finns dock stora 

skillnader mellan Umeå och Stockholm. När tunnelbanan byggdes i 

Stockholm gav det byggexploatörer incitament för att investera i anslutning 

till stationerna, eftersom tunnelbana är oerhört dyr att bygga och många vill 

bo i nära anslutning till den.  

Med en hög efterfrågan på byggrätter stiger priset för marken vilket ger 

incitament för att bygga tätt och högt. I I20 kommer ingen tunnelbana 

byggas, däremot kan Umeå kommun erbjuda exploatörer andra 

platsfördelar med att investera i området. Förslagsvis kan en hög turtäthet 

för kollektivtrafiken i I20 fastställas innan området bebyggs. Redan idag är 

linje 8 som trafikerar utkanten av området en av Umeås turtätaste linjer. 

Linje 8 kan utan att ta bort någon av de befintliga hållplatserna och med 

relativt små justeringar av vägnätet köra rakt genom I20. Ovannämnda 

färdiga parkeringslösningar för exploatörer i stadsdelens utkant är ett annat 

förslag som kan göra investeringar i I20 mer attraktiva 

6.7 Brister som bör åtgärdas i Umeå  

I kommunens fördjupade översiktsplaner framgår att nya bostadsområden 

ska vara försörjda med fungerande GC-vägar och kollektivtrafik från det att 

människor flyttar in. Be Green anser att det är helt avgörande för vilket 

trafikslag de nyinflyttade väljer i framtiden. Det är när människor genomgår 

en förändring som exempelvis byter bostad, får barn eller börjar studera 

som de är mest benägen till en förändring. 

Tavleliden är ett av de senaste tillskotten på bostadsmarknaden inom 

femkilometersstaden i Umeå och började byggas år 2008. Området består 

främst av småhus och ligger enligt kommunen på bekvämt 

pendlingsavstånd från centrum (Umeå kommun 2014e). Trots detta saknas 

en fungerande kollektivtrafik i området, vilket innebär att 

pendlingsmöjligheterna med annat än bil är begränsat. Begränsningar som 

denna är enligt regeringen ett hot mot stadens vitalitet, miljö och 

attraktionskraft. Tavleliden är givetvis ett misslyckande för Umeå kommuns 

arbete med femkilometersstaden. Enligt Trafikverket är det viktigt att 

kommuners markanvändningsplanering samverkar med aktuella projekt för 
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att legitimera översiktsplaneringen för andra aktörer. Vilket i sin tur 

tydliggör vilka grundprinciper som gäller för byggandet på olika platser i 

kommunen.  

Det bör påpekas att invånarantalet i Umeå tätort har ökat i hög takt sedan 

Umeå Universitet grundades. Problematiken med avgaser och trängsel är en 

relativt ny företeelse i Umeå. Plandokumenten som studerats är därför 

banbrytande från tidigare kommunala dokument. Det paradigmskifte som 

planerna anför innebär att invånare såsom byggentreprenörer och 

tjänstemän på kommunen måste förändra ett vanebeteende. Det kan ta 

längre tid att genomföra denna beteendeförändring i verkligheten än det tar 

för planerarna att formulera i strategiska dokument.  Informanterna 

beskriver hur detta måste implementeras hos invånarna, men även hos 

tjänstemän på kommunen. Umeå har en stor offentlig sektor, vilken bör tas 

tillvara på genom att implementera nya riktlinjer. Ett exempel skulle vara 

att ge de offentligt anställda kraftigt reducerade priser på kollektivtrafiken.  

Ett annat exempel på otydlig planering i Umeå finns på sida 46 i 

Fördjupning för Universitetsstaden (2013) där kommunen skriver 

"Översiktsplanen anger en inriktning mot en blandning av verksamheter 

och bostäder".  Umeå kommun borde istället för att lämna 

markanvändningsbeslut till enskilda exploatörer ha pekat ut områden i 

Universitetsstaden som är mer lämpliga för olika verksamheter.  

I den fördjupade översiktsplanen finns kartor som visar i vilka områden 

busslinjerna passerar och var huvudnätet för GC-vägar är lokaliserat. Det 

framgår av kommunens plandokument samt av andra studier som 

presenterats i resultatdelen att fotgängare, cyklister och kollektivresenärer 

har behov av närhet till målpunkter såsom skolor och livsmedelsbutiker. En 

mer aktiv markanvändningspolitik kan stärka det hållbara resandet och 

även göra det lättare för byggentreprenörer att fatta hållbara beslut.   

För att lyckas med att få fler människor att cykla, gå eller åka kollektivt 

måste miljöer som bilisterna upplever som hinder för att göra 

omställningen till hållbara resor åtgärdas. Alternativet är att fördomar om 

hållbara resor som något otillgängligt eller obekvämt bekräftas och sprids. 

Gemensamt för pendlare, vare sig de går, cyklar, åker kollektivt eller kör bil 
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är att de vill att resan ska gå snabbt. Därför bör en analys genomföras av 

vad som krävs för att bilen ska bli det långsammaste transportmedlet i 

staden. Två möjliga lösningar finns, antingen blir kollektivtrafiken och GC-

vägarna snabbare, endera försvåras framkomligheten för bilister.  

6.8 Sammanfattning & slutsatser 

Tillgänglighet, närhet och rörlighet är centrala begrepp inom hållbara 

transporter och är nära kopplade till varandra. Umeåbor transporterar sig 

med bilar för att avstånden till målpunkter i vardagen är långa samt att 

alternativa transportmedel upplevs som sämre. Anledningen till att staden 

är glest byggd har en historisk förankring. Politiker och planerare är inte 

objektiva, utomstående aktörer som besitter fullständig information. De är 

individer som har olika bakgrunder och olika uppfattningar om samhället.  

Det bör även tilläggas att planerare verkar under olika tidsperioder och 

därför arbetar med olika förutsättningar. Idag råder en enighet bland 

politiker i västvärlden om att samhällsutvecklingen inte ska äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det 

innebär att användandet av fossila bränslen måste minska, vilket går att 

åstadkomma med olika åtgärder.  

Den rådande planeringsdiskursen förespråkar en tätbebyggd blandstad som 

gör att människor blir mindre beroende av individuella 

fortskaffningsmedel. Tekniska innovationer är en annan möjlig lösning, 

bilägare skulle kunna köra elbilar som är drivna på förnyelsebar energi. 

Men då kvarstår problematiken med bilismens barriärskapande och 

ytkrävande vägar som är ett hot mot städers vitalitet och attraktionskraft, 

men även människors säkerhet.  

Arbete med beteendeförändring har visat att det med relativt små medel går 

att upplysa människor om att det finns alternativa sätt att arbetspendla. 

Med beteendeförändring går det att vägleda pendlare till att lämna bilen 

hemma, utan att bygga ut kollektivtrafiken eller anlägga nya GC-vägar. 

Arbetet med beteendeförändring har bevisligen uppnått goda resultat vilket 

bör motivera politiker till en ökad satsning på arbetsmetoden som är 

förhållandevis billig i förhållande till att anlägga nya vägar.  
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Syftet med denna studie har varit att beskriva hur svenska städer kan arbeta 

för att minska bilberoendet och därmed få en bättre stadsmiljö. Genom 

fallstudie som metodval har en djupare förståelse för Umeå kommuns 

planering anskaffats.  

Studier av Umeå kommuns framtagna planeringsdokument har 

kompletterats med intervjuer av en tjänsteman på kommunen samt en 

företrädare för organisationen Be Green. Genom att jämföra Umeås arbete 

med tidigare studier har en förståelse för stadens förutsättningar till att öka 

det hållbara resandet möjliggjorts. Analyserna som sedan har gjorts belyser 

positiva och negativa aspekter med Umeå kommuns arbete. Denna kunskap 

förväntas dels kunna förklara och dels vägleda andra svenska städers 

planering för att öka det hållbara resandet.   

Nyckelord: Hållbara resor, närhet, rörlighet, tillgänglighet, blandstad, 

beteendeförändring, trafikstrategi, trafikstruktur, sustainable travels, 

sustainable transportation, sustainable development 

6.9 Framtida forskning 

Mest framträdande i denna studie är avståndet mellan de kommunala 

plandokumenten och verkligheten. Vad detta glapp beror på har inte 

framgått under arbetets gång. En kan diskutera huruvida detta 

paradigmskifte möter motstånd från politiker eller invånare, kanske är det 

från båda håll? Vidare forskning kan därför med fördel fokusera på varför 

den vägledande översiktsplanen inte efterlevs i större utsträckning.  
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