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I 
 

Förord 
Det här examensarbetet har genomförts under vårterminen 2010 inom ramen för kursen 

examensarbete i Samhällsplanering (30 HP). Kursen utgör hela den sista terminen på 

Masterprogrammet i Samhällsplanering vid Stockholms Universitet. Examensarbetet är även 

genomfört i samarbete med Mer Koll i Örebro och Trivector Traffic AB i Stockholm.  

Jag vill börja med att tack min handledare på Stockholm Universitet Lennart Tonell som alltid bidrar 

med intressanta tankar. Vill givetvis även tacka Stig Johansson på Merkoll för hans synpunkter och 

goda kunskaper om Örebro.  

Tack till hela stockholmskontoret på Trivector Traffic AB som gjort hela den här resan betydligt 

roligare och intressantare. Speciellt tack till Malin Gibrand som varit min andra handledare.  

Jag skulle även vilja tacka alla tjänstemän i Hallsberg, Kumla och Örebro kommun samt på 

Regionförbundet. Tack för att ni ställde upp på intervjuer och bidrog med era tankar. Utan era bidrag 

och goda inblick i den lokala planeringen hade det inte varit möjligt att genomföra examensarbetet. 

Slutligen så måste jag även tacka Magnus Kusoffsky för alla intressanta diskussioner och för att han 

alltid förtydligar mina spridda tankar. Magnus har skrivit sitt examensarbete Spårväg eller trådbuss – 

Idéstudie om strukturerande kollektivtrafik i Örebroregionen i 

Stockholm, juni 2010 

Christian Fredricsson 
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Abstract 
Fredricsson, Christian (2010)  
Integrerad planering – En förutsättning för ett hållbart transportsystem [Integrated planning – 
a precondition for a sustainable transport system] 
 
Samhällsplanering, Avancerad nivå,  
Masteruppsats i samhällsplanering, 30 ECTS 
Handledare: Lennart Tonell 
Språk: Svenska 
 
Det här examensarbetet har syftet till att undersöka hur integrerad trafik- och samhällsplanering kan 
bidra till ett mer hållbart transportsystem. I uppsatsen diskuteras olika hinder och barriärer som 
uppkommer i en integrerad planering. Examensarbetet är i huvudsak av kvalitativ karaktär. En 
litteraturstudie har genomförts om hur trafik- och samhällsplaneringen kan integreras. Det empiriska 
materialet består av en fallstudie genomfördes i Örebro regionen, i kommunerna Örebro, Kumla och 
Hallsberg. 
 
Resultatet från litteraturstudien visar att det finns ett behov av en förändrad planeringsnorm inom 
samhällsplaneringen och transportsystemet till stor del är utformat för rörlighet bil. 
Samhällsplanering behöver anpassas efter kollektivtrafikens förutsättningar.  

Fallstudien visade att de lokala förhållandena, både rumsliga och institutionella, försvårar 
möjligheten integrera trafik- och samhällsplanering i ett regionalt perspektiv. Integrerad trafik- och 
samhällsplanering kräver mer samordning mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå 
och mellan olika lokala aktörer. Detta är inte helt lätt genomföra i praktiken och kräver en 
stabilisering av planeringsförutsättningarna, särskilt mellan kommunal planering och regional 
utvecklingsplanering.  

Nyckelord: Integrerad planering, Samhällsplanering, Trafikplanering, Kollektivtrafik, 
Översiktsplanering, Regional utvecklingsplanering. 



 

III 
 

Disposition 
I den inledande delen presenteras syfte, frågeställningar och avgränsning.  

I avsnittet två beskrivs de metoder och källor som använts i rapporten. Fallstudiemetodiken 

diskuteras samt källkritik. 

I det tredje avsnittet beskrivs de övergripande målen om hållbar utveckling och de transportpolitiska 

målen. En viktig del om man vill förstå uppsatsens bakgrund.  

I det fjärde avsnittet diskuteras olika teorier om integrerad planering och institutionella modeller för 

att integrera samhällsplanering, som utgör viktig del för att förstå uppsatsens kontext. 

I det femte avsnittet beskrivs planeringsprinciper för hållbar trafik- och samhällsplanering. En kort 

historisk kontext kring trafikplanering presenteras. Det ges även konkreta exempel på hur trafik- och 

samhällsplanering kan integreras.  

I det sjätte avsnittet presenteras fallstudien. Den första delen behandlar de regionala 

förutsättningarna i Örebroregionen. Den senare delen fokuserar på den kommunala planeringen i 

Örebro, Kumla och Hallsberg. I slutet av fallstudie analyseras området styrkor och svagheter. 

I den avslutade delen förs en avslutande diskussion där uppsatsen syfte besvaras och diskuteras. De 

teoretiska resonemangen jämförs med analysen från fallstudien.  
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1. Inledning  
En central diskussion inom samhällsplaneringen är hur vi ska skapa hållbara städer med hållbara 

transportsystem. Med utgångspunkt från Sveriges miljömål har transportsektorn stora möjligheter 

att bidra till minskad negativ miljöpåverkan. Genom olika strategier planerar man att successivt 

minska beroendet av fossila bränslen och år 2030 bör transportsystemet vara helt oberoende av 

fossila bränslen.1 Liknande mål finns även på den europeiska agendan som understryker vikten av 

skapa ett hållbart transportsystem. 

Cities all over Europe face similar problems (congestion, road safety, security, pollution, climate 
change due to CO2 emissions etc.) and these problems are increasing constantly. In action would 
result in Europe having to pay an even higher price both in economic and environmental terms, as 
well as for the health and quality of life of European citizens. The objectives of the European 
transport policy cannot be achieved without a contribution from urban transport. It is time to put 
urban mobility on the European agenda and open a new chapter in European transport policy.

2
 

En integrerad planering mellan trafikplanering och samhällsplanering anses vara en central punkt för 

att skapa hållbara städer och bättre tillgänglighet, men historiskt sett har trafikplaneringen och 

samhällsplaneringen varit två separerade processer.3 Planeringsteorierna och trafikprinciperna som 

dominerat den senare delen av 1900-talet har framförallt premierat bilen som vårt huvudsakliga 

transportmedel. Trafiksystemet och bebyggelseutveckling har separerats i tiden och rummet, vilket 

har lett till att trafiksystemet i första hand varit anpassad för rörlighet med bilen. Kollektivtrafiken 

har generellt sett varit åsidosatt till skillnad mot bilen som utgjort normen för hur städer planerats.4  

Integrerad planering handlar om att inte betrakta samhällsplanering och trafikplanering som två 

åtskilda discipliner, utan i stället ta ett helhetsgrepp om planeringen av städer och regioner. På flera 

plan har planeringsförutsättningar förändrats för trafiksystemet och med hänsyn till bland annat 

miljömål har kollektivtrafiken fått en betydande roll för en hållbar stadsutveckling. 

En del av diskussionen om en integrerad planering mellan kollektivtrafik och samhällsplanering har 

handlat om att skapa en helhetssyn mellan olika geografiska nivåer och aktörer. En grundläggande 

problematik som ofta diskuteras är att samordningen mellan planering på kommunal nivå och 

regional nivå. Markanvändningsplanering regleras i vanliga fall av kommunerna, medan 

kollektivtrafiken oftast samordnas på regional nivå, vilket leder till att de rumsliga gränserna i 

planeringen och politiken inte sammanfaller med transportsystemets geografiska form. Detta leder 

ofta till målkonflikter mellan kommunal planering och regional infrastrukturplanering. Det har i flera 

rapporter konstaterats att det trots höga ambitioner har varit svårt att uppnå praktiska resultat inom 

området hållbart transporter och integrerad planering. I den pågående forskningen relateras 

problematiken med integrerad planering till att de befintliga planeringssystemen inte är anpassade 

till ett regionalt integrerat trafiksystem. Ett annat problem kan också vara att olika länstrafikbolag 

fokuserar på regionaltrafik, medan större städer i första hand koncentrerar sig på sin egen 

stadstrafik.5   

                                                           
1
 Transportpolitiska mål - Regeringskansliet 

2
 Green Paper on Urban Mobility (2007) s. 1 

3
 Banister, D (2005), TE Brömmelstroet, M & Bertolini, L (2008), May, A m.fl. (2008), Stead, D. & De Jong, M 

(2006), Olsson, A-R (2010), Tornberg, P (2008) 
4
 Lundin, P (2008) s. 3 

5
 Tornberg P & Cars, G (2008) s. 6, Bösch, Stephan & Brodén, Elina (2009) s. 5 
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Utifrån den här kontexten blir intressant att studera olika faktorer som påverkar en integrerad 

planering och hur ett mer regionalt integrerad kollektivtrafiksystem kan åstadkommas.  

1.1 Syfte och Frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur integrerad trafik- och samhällsplanering kan bidra till ett mer 

hållbart transportsystem. För att besvara syftet har följande frågor ställts: 

 Vilka hinder och barriärer uppkommer i en integrerad av trafik- och samhällsplanering? 

 Vilka principer och strategier i samhällsplaneringen kan stödja en integrerad planering för att 

stärka kollektivtrafikens attraktionskraft?  

För att diskutera och illustrera detta har en fallstudie genomförts i tre kommuner Örebro, Kumla och 

Hallsberg i Örebro län.  

1.2 Avgränsningar 
Examensarbetet fokuserar i första hand på integrationen mellan kollektivtrafik och 

samhällsplanering. Ett hållbart transportsystem handlar även om andra gröna färdmedel (cykel- och 

gångtrafik), men i uppsatsen har fokuseringen främst varit på kollektivtrafiken.  

Fallstudien avgränsas geografiskt till de tre kommunerna Örebro, Kumla och Hallsberg. Fokus i 

fallstudien ligger på kommunernas planering i tätorten och hur nuvarande planeringsprinciper och 

framtida planer är anpassade till en hållbar trafikplanering. En nulägesanalys har även genomförts av 

kollektivtrafikutbudet och hur det kan relateras till samhällsplaneringen. Utöver kommunerna 

beskrivs även de regionala förutsättningar för integrerad planering där samordningsorganet 

Regionförbundet Örebro varit en viktig aktör. 

Orsaken till att dessa tre kommuner valts ut till fallstudien är att de är en del av ett viktiga 

kollektivtrafikstrafikstråk i Örebro Län. Inom stråket är resande av kollektivtrafik väldigt låg. Endast 

15 % av resorna sker med kollektivtrafik.  

 

Figur 1. Översikt Örebro Län och det sammanhängande stråket mellan de tre kommunerna Örebro, Kumla och Hallsberg. 
Stråket  
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2. Metod & Källor 
För besvara det uppställda syftet har flera olika metoder och källor används. Arbetet är i huvudsak av 

kvalitativt karaktär, där litteraturstudier utgjort en central del. Det empiriska materialet består av 

fallstudie.  

Den teoretiska diskussionen fokuserar på att diskutera och illustrera de förändrade förutsättningarna 

inom samhällsplanering. Detta för att skapa en teoretisk förståelse om integrerad trafik- och 

samhällsplanering. Jag har valt att utgå från ett bredare teoretiskt perspektiv och från tidigare 

forskning. Källorna i det teoretiska avsnittet består både av svensk och av internationell litteratur. 

Den tidigare forskningen av integrerad planering inom projektet Den Goda Staden utgör en viktig bas. 

För att få insikt om olika faktorer som påverkar integreringen mellan kommunal planering - och 

regional trafikplanering används, bland annat HiTrans - Land Use and Transportation (2005) som är 

ett forskningsprojekt som har studerat europeiska städer med högvärdig kollektivtrafik med målet 

att identifiera nyckelfaktor för en mer attraktiv kollektivtrafik. 

Efter det teoretiska avsnittet följer en litteraturstudie som till stora delar fokuserar på trafikplanering 

och dess planeringsprinciper, samt hur kollektivtrafiken kan stärka sin konkurrenskraft. En viktig källa 

till den första delen av litteraturstudien har varit Per Lundins avhandling Bilsamhället. Ideologi, 

expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige (2008) har använts för att redogöra för den 

traditionella trafikplaneringen. David Banister ”The Sustainable paradigm” (2008) har använts för att 

beskriva förändringarna mot en mer hållbar trafikplanering. Inom ramen av samordningsprojektet 

Den Goda Staden har även Bösch, S & Brodén, E skrivit ”Kollektivtrafiken som norm – Vad behöver 

göras”, vilket även varit en viktig källa.  

Den senare delen av litteraturstudien är av normativ karaktär där det ges ett antal exempel på hur 

integrationen mellan trafikplanering och samhällsplanering kan förbättras. Intentionen med denna 

del är att i första hand illustrera hur man skulle kunna tänka för att integrera trafikplanering och 

samhällsplanering. 

Bilderna i examensarbetet är tagna under en fältresa till Nederländerna i Maj 2010 tillsammans med 

Magnus Kusoffsky (student vid Stockholms Universitet som också studerat fallstudieområdet Örebro, 

Kumla och Halsberg). Fallstudien i Örebro har även till stora delar utförts tillsamman med Magnus 

Kusoffsky som skrivit examensarbete Spårväg eller trådbuss – Idéstudie om strukturerande 

kollektivtrafik i Örebroregionen (2010) inom ramen för samma kurs.6  

2.1 Fallstudien 
Syftet med fallstudien är att undersöka vilket roll kollektivtrafiken har i kommunernas 

samhällsplanering. För varje kommun beskrivs pågående översiktsplanering och hur kommunerna 

arbetar med att integrera kollektivtrafiken i sin framtida planering. Samtidigt görs en nulägesanalys 

av kollektivtrafikutbudet och hur detta kan relateras till samhällsplaneringen i kommunerna. Målet 

med fallstudien är att illustrera och jämföra problematiken med att samordna kommunal planering 

med kollektivtrafiksystemet.  

                                                           
6
 Kusoffsky, M (2010) 



 

4 
 

Fallstudiemetodiken som använts utgörs av flera metoder och insamlande av olika typer av data samt 

källor.7 En fallstudie kan ses som en undersökningsstrategi för att utreda rådande förutsättningar för 

ett problem inom ett avgränsat område.8 

En central del av fallstudien har varit att intervjua berörda aktörer inom fallstudieområdet, så som 

kommunala planerare inom trafikplanering och samhällsplanering samt tjänstemän inom regionala 

instanser som t.ex. regionförbundet Örebro. Grundtanken har varit att identifiera hur kommuner 

arbetar med att integrera trafikplaneringen i sin översiktsplanering, samt vilken roll kollektivtrafiken 

spelar i planering. Samtliga av dessa intervjuer genomfördes tillsammans med Magnus Kusoffsky. 

Själva strukturen på intervjuerna har varit av semi-strukturerad karaktär som följt studiens tematiska 

upplägg. 

De personer som intervjuades inom respektive kommun var Anita Iversen (översiktsplanerare) och 

Bo Fredriksson (kollektivtrafikplanerare) i Örebro kommun, Ola Sjölin (kommundirektör) i Hallsbergs 

kommun, Kurt Larsson (stadsarkitekt) Kumla Kommun. En längre intervju genomfördes även med 

Fredrik Eliasson (omvärldsanalytiker) vid Regionförbundet Örebro. Intervjuerna hade en kvalitativ 

karaktär och de pågick ungefär en timme. En kortare intervju genomfördes dessutom med Stig 

Johansson projektledare för fördubblingsprojektet MerKoll. 

Urvalet av intervjupersoner inom respektive kommun har byggt på att kommunerna själv hänvisat till 

personer de ansett ha mest kunskap om uppsatsens tema. Detta är delvis grundat på en intervju med 

en person med god kunskap om kollektivtrafik, respektive en med bra insyn i översiktsplaneringen i 

kommunen. På grund av kommunernas olika storlek och förutsättningar inom den kommunala 

verksamheten skiljer det sig därför mellan kommunerna vem som har mest insyn i dessa frågor. Ofta 

arbetar man i mindre kommuner bredare med olika planeringsfrågor . Exempelvis är Örebros 

organisation och verksamhet betydligt större än Hallsbergs planeringsavdelning.  

De kvalitativa intervjuerna har kompletterats med ett antal telefonintervjuer. Hans Lindberg 

(Stadsarkitekt) i Hallsberg intervjuades ungefär en halvtimme angående bebyggelseutveckling och 

kollektivtrafik i kommunen. Dessutom telefonintervjuades Fredrik Idevall vid Regionförbundet 

Örebro om regionens roll i infrastrukturplanering.  

En viktig del av fallstudien har även varit att studera nuvarande bebyggelsestrukturer och lokalisering 

av service och handel. Detta har skett genom en deltagande observation av tätorterna och genom en 

kvalitativ studie av översiktsplaner i de berörda kommunerna. Dessutom har andra policies som 

berör handel, service eller andra verksamheter studerats. Dessa källor har även kompletterats av 

regionala plandokument och internetkällor.  

Litteraturstudien och den teoretiska diskussionen har utgjort en central del för att skapa en kontext 

och underbygga det empiriska materialet från fallstudieområdet. Teorierna kan hjälpa till att förklara, 

jämföra och illustrera resultaten från fallstudien.9 Det huvudsakliga målet med en fallstudie behöver 

inte vara att koppla resultaten till generella och övergripande teorier. Istället kan fallstudien bidra 

med att exemplifiera goda eller dåliga exempel utifrån lokal kontext.10  

                                                           
7
 Yin, R-K (2003), Stake, R (1995) Flyvbjerg, B (2006) 

8
 Yin, R-K (2003) s. 16-17 

9
 Yin, R.K (2003) s.30-31 

10
 Flyvbjerg, B (2006) s. 242 
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I analysen av fallstudien lyfts därför olika styrkor och svagheter fram som baseras på 

litteraturstudien. Detta görs genom en SWOT - analys (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) för att kunna jämföra och problematisera olika barriärer och möjligheter inom de tre 

kommunerna. I analysen diskuteras förutsättningar för en bättre integrerad trafik- och 

samhällsplanering samt hur slutsatserna från litteraturstudien kan bidra till ett mer hållbart resande i 

stråket. En SWOT- analys kan användas för att jämföra den praktiska samhällsplaneringen med den 

tidigare beskrivna teorin. Den kan hjälpa till att strukturera det empiriska materialet och ge förslag på 

hur strategiskt arbetet kan fortsätta.11   

3. Bakgrund 

3.1 Hållbar utveckling  
Inom ramen för en hållbar utveckling har transportsystemet en avgörande roll för att förbättra 

levnadsvillkoren i städerna. Det är väl dokumenterat att trafiksystemet bidrar med negativa effekter 

som exempelvis koldioxidutsläpp, trafikstockningar, föroreningar, buller och olyckor. 

Resandemönster visar även att allt fler människor är beroendet av bilen i sin vardag, vilket bidrar till 

en negativ miljöpåverkan i våra städer.12   

Under framförallt 1980-talet ökade medvetenheten om människans påverkan på miljön och om de 

oönskade effekterna av urbaniseringen.13 Den växande miljömedvetenheten och de ökade trafik- och 

trängselproblemen i städerna ledde fram till en diskussion om hur en balanserad utveckling ska 

uppnås.14  I Bruntlandsrapporten, (WECD, 1988) framtagen av Världskommissionen för miljö och 

utveckling, presenteras begreppet hållbar utveckling.  Idén formaliserades ytterligare genom Rio 

Deklarationen (UNCED, 1992) och Habitat Agenda (UNCHS, 1996).15 Den generella definition som 

myntades i Bruntlandsrapporten är följande ”en utveckling som tillgodoser behoven hos dagen 

generation utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.16 

 

Figur 2. Hållbar Utveckling, Hämtad från Campbell (2004) 

                                                           
11

 Srivastavas, PK (2005) s. 532, Halla, F (2007) s. 134-134 
12

 Banister, D (2005) s. 14-15 
13

 Banister, D (2002) s. 102-103 
14

 Hydén, C (Red.) (2008) s. 40 
15

 Nilsson, K (2008) s. 431 
16

 Keiner, M(2006) s. 2 
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Hållbar utveckling kan ses som en process som växer fram i samspelet mellan tre ömsesidigt 

beroende delar; ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Relationen mellan dessa tre delar 

utmärks av en intressekonflikt; att skapa tillväxt inom ekonomin, fördela denna tillväxt jämnt och 

samtidigt inte påverka ekosystemet på ett negativt sätt. De handlar med andra ord om att balansera 

ekonomisk tillväxt, ekologisk hållbarhet och social jämlikhet.17 I figur 2 sammanfattas grundprincipen 

för och de möjliga målkonflikter som kan relateras till en hållbar utveckling.  

Hållbar utveckling har präglat diskursen inom politik och planering de senaste decennierna. Sedan 

1990 har över 6 000 lokala institutioner i 113 länder antagit någon form av initiativ eller program för 

hållbar utveckling. Ord som hållbara städer, hållbar ekonomi, hållbara transporter, hållbar mobilitet, 

hållbart resande har sedan dess blivit viktiga begrepp inom samhällsplaneringen.18  

3.2 Sveriges miljömål 
Sveriges miljömål består av tre övergripande miljömål kulturmiljön, människors hälsa samt fysisk 

planering och hushållning. De miljömålsansvariga myndigheterna ansvarar för att utvärdera målen 

och skapa lämpliga indikatorer för att miljömålen följs.19  Boverket och länsstyrelserna ansvarar i 

huvudsak för miljömålen om fysisk planering, god bebyggd miljö och regionala miljömål.20   

Utöver de tre övergripande miljömålen finns det även 16 miljökvalitetsmål som ska understödja en 

mer detaljerad uppföljning av miljöarbetet och avläsa det rådande tillståndet. Enligt de övergripande 

målen om ett hållbart samhälle ska miljömålen nås inom en generation, vilket betyder att de ska nås 

innan 2020.21 I tabellen nedan redovisas de 16 kvalitetsmålen.  

1. Begränsad 
miljöpåverkan 

2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 

5. Skyddande 
ozonskikt  

6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och 
vattendrag 

9. Grundvatten av god 
kvalitet  

10. Hav i balans samt 
levande kust och skärgård§ 

11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 

13. Ett rikt 
odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö  16. Ett rikt växt- och 
djurliv 

Figur 3. Översikt miljömål (Källa, Naturvårdsverket – miljömål) 

Inom ramen för den här uppsatsen har framförallt de tre övergripande målen om planering och 

hushållning samt kvalitetsmålet God bebyggd miljö stor relevans. God fysisk planering är enligt 

miljömålen avgörande för att skapa ett hållbart samhälle som bidrar till att nå alla de 16 

miljökvalitetsmålen.22  

Det finns även tre åtgärdsstrategier som riksdagen fastställt som anses vara centrala i arbetet mot att 

nå miljömålen.23  

 Strategin för effektivare energianvändning och effektivare transporter 

 Strategin för giftfria och resurssnåla kretslopp 

 Strategin för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö 

                                                           
17

 Campbell, S (2004) s. 436 
18

 Krueger, R & Gibbs, D (2007) s. 1 
19

 Naturvårdsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, kemikalieinspektionen, Sveriges geologiska undersökning, 
Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Boverket, Länsstyrelserna 
20

 Naturvårdsverket – Sveriges miljömål  
21

 Miljömålen (1)  
22

 Miljömålen (2)  
23

 Miljömålen (3)   
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3.3 Sveriges transportpolitiska mål  
De övergripande miljömålen genomsyrar Sveriges transportpolitiska mål.  I regeringens senaste 

proposition (2008/09:93) definieras det övergripande transportmålet enligt följande; 

 
”Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet.”  

  

 
Figur 4. Illustration transportmålen. (Källa: Transportpolitiska mål – regeringskansliet)  

Det övergripande transportmålet understöds av två olika huvudmål; funktionsmålet som syftar till 

tillgänglighet och hänsynsmålet som syftar till säkerhet, miljö och hälsa.  

 

Funktionsmål – Tillgänglighet 

Målet handlar om att transportsystemets tillgänglighet med fokus på resor och transporter. Enligt 

propositionen ska transportsystemets utformning, funktion och användning medverka till en god 

tillgänglighet och användbarhet samt bidra till att skapa utvecklingskraft i hela landet. Tillika är 

jämställdhet viktigt för att tillgodose jämlik tillgång till transportsystemet både för män och för 

kvinnor.24 

 

Hänsynsmål – Säkerhet, miljö och hälsa 

Transportsystemet funktion, utformning och användning ska anpassas till ett trafiksäkert samhälle. 

Det ska också bidra till att uppnå de tidigare beskrivna miljökvalitetsmålen och en förbättrad hälsa 

hos Sveriges befolkning. 25 

 

Sammantaget ska de transportpolitiska målen konkretisera prioriteringarna inom transportsystemet 

från en politisk nivå och utgöra utgångspunkt för myndigheter och för planering inom 

transportområdet. Målen ska dessutom vara stöd för regionala miljömål och kommunal planering.  I 

pågående åtgärdsplanering om att ta fram en sammanhållen transportplan för Sverige (2010-2021) 

utgör målen en viktig utgångspunkt.26 

                                                           
24

 Transportpolitiska mål - Regeringskansliet 
25

 Transportpolitiska mål - Regeringskansliet 
26

 Transportpolitiska mål - Regeringskansliet 
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3.4 Mål för kollektivtrafiken - Fördubblingsprojektet 
Historiskt sett har kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till bilen varit låg. Under 1950-talet 

uppgick marknadsandelen till 50 %, men sedan 1970-talet har den stabiliserats sig kring 20 %. 

Variationen mellan storstad och landsbygd är tydlig, 50 % av resorna i storstaden sker med 

kollektivtrafik, medan kollektivtrafikresandet på landsbygden uppgår till 10 %. Genomsnittet för hela 

Sverige visar en marknadsandel på 16 %.27   

De senaste åren har en rad satsningar genomförts för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Utifrån 

regeringsuppdraget Kollframåt, som presenterades 2007, har flera projekt inom 

kollektivtrafikbranschen genomförts med målet att öka kollektivtrafikens marknadsandel. Ett av 

delmålen är att fördubbla resande med kollektivtrafik till 2020.28 Mot denna bakgrund har en 

handlingsplan utvecklats. Utvecklingsplanen har tagits fram av Svensk kollektivtrafik tillsammans 

med Svenska bussbranschens riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Taxiförbundet 

och branschföreningen Tågoperatörerna.  Handlingsplanen Fördubbling innehåller flera olika 

delprojekt och åtgärder för att skapa en attraktivare kollektivtrafik. De prioriterade insatsområden 

är: (1) samordning av system för information, bokning och biljetthantering. (2) attraktiva, tillgängliga 

och effektiva bytespunkter. (3) Kraftsamling för en användbar kollektivtrafik för personer med 

funktionsnedsättningar. (4) Kvalitet i kollektivtrafiken. (5) Kollektivtrafik i gles- och landsbygd.29 

4. Teoretisk diskussion 
I avsnittet diskuteras olika teoretiska utgångspunkter som är relevanta för examensarbetets kontext. 

Samhällsplaneringens förändrade förutsättningar diskuteras och hur detta kan relateras till en 

integrerad trafik- och samhällsplanering. Dessutom diskuteras olika perspektiv på integrerad 

planering. Den teoretiska diskussionen syftar i första hand till förklara och understödja det empiriska 

materialet.  

4.1 Samhällsplanering i förändring  
Under de senaste decennierna har ekonomins och politikens villkor omstrukturerats på flera sätt. På 

grund av globaliseringen och den nya dynamiken inom den kunskapsbaserade ekonomin har städers, 

regioners och statens roll förändrats. I en allt mer globaliserad värld har den nya teknologin och 

omstruktureringen av det ekonomiska systemet medfört ett antal förändringar för de rumsliga 

strukturerna.30   

En konsekvens av samhällets förändringar är att samspelet mellan olika geografiska och politiska 

nivåer har förändrats.  I och med decentraliseringen som skett inom den Europeiska Unionen har 

integrationen mellan olika planeringsnivåer ökat. Utifrån en europeisk kontext har även regionens 

funktion, institutionen och identiteten förstärkts.31 Den regionala nivån har fått större betydelse och 

en viktig funktion för samordningen av strategisk samhällsplanering och regional utveckling.32 

                                                           
27

 Vägverket - Koll Framåt slutrapport (2008) s. 34 
28

 Wäreborn Schultz, C (2010-04-14) 
29

 Vägverket – Koll Framåt  
30

 May, T & Perry, B (2007) s. 1040 
31

 Jones, M (2001) s. 1188 
32

 Jones, M (2001) s. 1185 
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Regionala strategier har fått en viktig roll för att möta utmaningarna och redovisa ett antal drivande 

faktorer för denna utveckling. Nedan redovisas ett antal bakomliggande incitament;33 

 Ökande konkurrens mellan europeiska städer och regioner – positionering av städer och regioner för 

att möta ökad global konkurrens. Ökad betydelse för lokal respektive regional identitet/image. 

 Sökande efter nya sätt att integrera territoriella policies för att ersätta välfärdstatens funktionella och 

sektoriella organisation.  

 Nya former av politiska styrningssystem på flera institutionella nivåer – decentralisering och skapandet 

av nya allianser.  

 Omstrukturering av finansieringssystem mellan lokal- och nationell budget – generellt sett ökat 

inflytande för den regionala nivån som organisationsform. Detta leder till nya former av samarbeten 

mellan offentliga och privata aktörer (OPS). 

 Sociala/kulturella livsstilsförändringar med ökat fokus på en hållbar stadsmiljö och livskvalitet.  

Utifrån den ovan beskrivna utvecklingen har begreppet governance blivit en central diskussion inom 

planering och politik.34 Det finns ingen direkt översättning på begreppet governance, men det kan 

definieras som samordning eller styrning.35 Governance kan ses som en process (snarare än en 

institution) genom vilka de kollektiva målen definieras och implementeras. Governance fångar in den 

breda samarbetsprocessen mellan olika aktörer i den privata respektive offentliga sfären.36  

Inom planeringsteorin har det blivit allt viktigare att förstå sammankopplingen och integreringen 

mellan olika institutionella nivåer samt andra aktörer i samhället. Enligt Giersig (2008) är syftet med 

konceptet governance att förklara och utreda komplexa relationer och sätta dessa i ett 

sammanhang.37  

Governance kan skiljas från det tidigare rådande konceptet government som präglades av ett 

antagande om den politiska organisationen var hierarkisk. De politiska institutionerna som 

separerades i tiden och rummet, vilket medförde att institutionernas ansvarsområde skiljdes från 

varandra.38 Det politiska systemet, enligt government, kan även karaktäriseras av relativt stabila 

statliga institutioner som förberedde, utredde, planerade och implementerade politiska beslut.39  

Utifrån denna kontext har koncepten ”multi-level” governance och nätverksorienterad governance 

uppstått.40 Detta är former av förhandlingar eller dialogbaserad planering mellan aktörer på olika 

institutionella nivåer.41 Exempelvis påverkas idag invånarna i en kommun av fyra olika institutionella 

nivåer; kommunen, länsstyrelsen, den svenska staten och den Europeiska Unionen. På en rumslig 

lokal nivå påverkas dessutom planeringen av ett flertal aktörer både i den offentliga och privata 

sfären. De lokala aktörerna kan exempelvis vara exploatörer, fastighetsförvaltare, bussbolag, skolor, 

företag, föreningar etc.  

Inom ramen för den allt mer komplexa planeringsprocessen har samverkan, dialog och förhandling 

mellan aktörer blivit allt mer central.  Samverkan inom samhällsplaneringen är komplicerad eftersom 

specialiserad kunskap måste koordineras mellan olika aktörers värderingar och synsätt i samhället. 

                                                           
33

 Albrecht’s, L mf.l. (2003) s. 114, Herrschell, T & Newman, P (2002) s. 24-27 
34

 Jones m.fl. (2005) Jones, M & Macleod, G (2007), Perry, B & May, T (2007), Koschatzky, K & Kroll, H (2007)  
35

 Pierre, J (2001) s. 105  
36

 Pierre, J (2001) s. 118 
37

 Giersig, N (2008)  s. 56 
38

 Giersig, N (2008)s. 53 
39

 Giersig, N (2008) s. 54 
40

 Jones, M (2007) s. 1181 
41

 Pierre, J (2001) s. 119 
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Samverkan måste därför i högre grad ske dels mellan olika institutionella nivåer, och dels mellan olika 

sektorer inom samhällsplanering.  

4.2 Teoretiska perspektiv på integrerad trafik – och samhällsplanering  
Integrerad trafik- och samhällsplanering handlar om integrering mellan transportrelaterade åtgärder 

och bebyggelserelaterade åtgärder. Det finns olika förhållningssätt om integrerad trafik- och 

samhällsplanering. Olika typer av integration kan ha olika innebörd beroende på sammanhang och 

plats. De finns olika sätt att definiera begreppet, men jag har valt att utgå från ett antal perspektiv.42 

4.2.1 Institutionell integrering  

May m.fl. (2006) diskuterar integrationen mellan trafik och samhällsplanering. Enligt May (2006) 

finns det i huvudsak två olika integrerande förhållningssätt inom området för trafik- och 

samhällsplanering; institutionell integration och strategisk integration.43  

Den institutionella integrationen sker mellan institutioner inom olika sektoriella och geografiska 

nivåer. Den kan sammanlänkas med den tidigare diskussionen om Governance och kan definieras 

som den organisatoriska integreringen. Den kan ordnas efter följande kategorier; 

 Horisontell (sektoriell) integration mellan olika instanser och avdelningar inom en administration 

 Rumslig integrering mellan närliggande lokala myndigheter 

 Vertikal integrering mellan lokal, regional, nationell och Europeisk administration
44

  

4.2.2 Strategisk integrering 

Den andra formen av integration som May (2006) menar finns handlar om ett strategiskt 

förhållningssätt till trafik- och samhällsplanering. Den strategiska integrationen handlar om mer 

konkreta åtgärder och integrerade strategier som kan användas som ett medel för att samordna 

planering av transportrelaterade åtgärder med övrig samhällsplanering. Detta kan exempelvis ske 

genom en samordning av tranportrelaterade åtgärder och markanvändningsplanering. Enligt May 

m.fl. (2008) kan den strategiska integrationen ske på fyra olika sätt: 45 

 Integration mellan policy-instrument som innefattar olika metoder/arbetsätt 

 Integration mellan policy-instrument som innefattar infrastrukturens villkor, ledning, information och 

prissättning 

 Integration mellan transportåtgärder och markanvändningsregleringar 

 Integration med andra policy-områden, så som t.ex. hälsa och utbildning 

May m.fl. (2003) men att den strategisk integration mellan trafik- och samhällsplanering syftar till att 
överkomma olika barriärer.46 De olika åtgärderna inom den strategiska integrationen kan med fördel 
kombineras med varandra för att skapa ett bättre resultat.47 Fördelarna med den strategiska 
integrationen kan även beskrivas som komplementära, då fördelarna av summan av flera åtgärder är 
större än vinsterna med de enskilda åtgärderna.48  

                                                           
42

 Svensson, T & Nilsson, J (2004)  
43

 May, A mf.l. (2003)  
44

 May m.fl. (2006) s. 320 
45

 May m.fl. (2006) s. 320 
46

 May m.fl. (2003) s. 26 
47

 May m.fl. (2006) s. 320 
48

 May m.fl. (2006) s. 326 



 

11 
 

4.3 Samordningsproblematiken – Tidigare forskning 
Det finns potentiella fördelar av att samordna planering mellan olika aktörer och verksamheter, men 

det är i praktiken svårt att realisera och implementera en integrerad trafik- och samhällsplanering. 

Integrering ställer höga krav på beslutsfattare och andra involverade aktörer, vilket i praktiken 

innebär förändrade arbetsuppgifter och bredare angreppssätt.49 En samordnad planeringsprocess 

har komplicerade förutsättningar och barriärer kan försvåra implementeringen av integrerad 

planering.50. Barriärer kan leda till att särskilda åtgärder eller strategier blir mindre effektiva. Således 

är det därför centralt att identifiera vilka potentiella barriärer som kan uppkomma vid integrerad 

trafik – och samhällsplanering.51  

Inom samverkansprojektet ”Den Goda Staden” har flera kommuner tillsammans med Boverket, 

Banverket, Vägverket samt Sveriges kommuner och landsting utvecklat en kunskap om samordad 

planering. Erfarenheter om samverkansprocessen har samlats in från olika projekt i kommunerna 

Jönköping, Norrköping och Uppsala. De samlade erfarenheterna har genererat olika rapporter om 

hur man ska ta sig förbi olika hinder och svårigheter med en samordnad planering mellan trafik- och 

samhällsplanering.52 I rapporten En samordad planering av städer och transportsystem?  (2008) har 

Tornberg & Cars utvärderat Den Goda stadens första etapp. I rapporten beskriver Tornberg & Cars att 

grundproblematiken med en samordnad trafik- och samhällsplanering handlar om att få olika 

verksamheter, agendor och planeringssystem att ”haka i varandra”. Den handlar om att synkronisera 

olika planeringssystem i tiden och rummet.53 Enligt utvärderingen är det därför centralt att diskutera 

och klargöra de formella och informella planeringsförutsättningarna inom trafik- och 

samhällsplanering.54  

De formella förutsättningarna kan handla om hur regelverk eller en projektorganisation är 

strukturerad. De finns flera potentiella barriärer som kan påverka de formella förutsättningarna, 

exempelvis juridiska och institutionella barriärer. Detta handlar om begränsningar inom 

uppdelningen av det juridiska ansvaret samt rätten att tolka och implementera beslut. Med andra 

ord handlar det om den komplexa beslutsprocessen inom samhällplaneringen som reglerar 

ansvarskyldigheten inom olika planeringspolicies.55 Generella strukturella förutsättningar regleras 

ofta genom exempelvis Plan- och bygglagen, miljöbalken, nationell lagstiftning och regional styrning. 

Detta kan återigen återkopplas till diskussionen om governance som beskriver den komplexa 

institutionella organisationen mellan offentliga och privata aktörer. Att det juridiska ansvaret är delat 

mellan flera olika politiska nivåer och beslut på den kommunala nivån påverkas ofta av lagstiftning 

eller reglering från regional, nationell och Europisk nivå. (Se bilaga 1 beskrivning av lagstiftning och 

planeringssystem).  

De informella förutsättningarna kan syfta till att identifiera eventuella kulturella barriärer . De 

kulturella barriärerna kan uppkomma när olika aktörer inom projektet har olika perspektiv eller 

synsätt, vilket kan medföra misstolkningar inom projektet. Olika tolkningar av de formella 

förutsättningarna kan tillika orsaka tröghet i planeringsprocessen, vilket i sin tur begränsar 

möjligheten att implementera integrerade åtgärder.  

                                                           
49

 Isaksson, K &  Storbjörk, S (2005) s. 141 
50

 Tornberg, J (2008) s. 72 
51

 Tornberg, J & Cars, g (2008) s.  
52

 Vägverket - Den Goda staden 
53

 Tornberg, J & Cars, G (2008) s. 64 
54

 Tornberg, J & Cars, G (2008) s. 64 
55

 Tornberg, J (2009) s. 89 
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När det kommer till den organisatoriska integreringen mellan förvaltning och andra verksamheter 

kan det uppstå revirtänkande som skapar obalans i maktförhållanden. När nya arbetsformer ska 

ersätta de traditionella kan misstänksamhet ofta uppkomma, vilket försvårar integreringen mellan 

olika förvaltningar och andra aktörer.  

För att överkomma barriärerna i planeringsprocessen och stabilisera planeringsförutsättningarna är 

det centralt att skapa gemensamma strategier. Tornberg & Cars identifierar fyra strategiska 

utmaningar som är centrala för en integrerad planering;56 

Gemensam målbild – I den invecklade planeringsprocessen med många olika aktörer är en av de 

viktigaste slutsatser att skapa en gemensam målbild som utgångspunkt för det framtida strategiska 

arbetet.57  

Stabila planeringsförutsättningar och tydliga signaler – Låsningar i planeringsprocessen kan 

uppkomma på grund av att det finns en otydlighet i rollen mellan aktörerna. Detta kan handla om 

missuppfattningar eller antaganden om andra aktörers intentioner, vilket leder till att en tröghet i 

den politiska processen och i planeringsskedet. Detta kan motverkas med tydliga signaler.58   

Intern/extern förankring – Utöver att etablera en gemensam målbild och definiera de rådande 

planeringsförutsättningar bör en samordning förankras hos berörda parter. Enligt Tornberg & Cars 

kan risken att de gemensamt etablerade planeringsförutsättningarna blir ostabila, genom att 

organisationer förändras exempelvis genom personalbyten och ledarbyten etc.  Om långsiktigheten i 

processen ska bevaras och skapa legitimitet behövs stabil förankring över målvisionens syfte hos de 

involverade aktörerna.59 

Legitimitet för ett sektorsövergripande arbete – En minst lika viktig del är att när det strategiska 

arbetet avviker från de etablerade organisationsformerna hos involverade aktörer.  Nya 

arbetsformer kan uppfattas som ett hot mot verksamheten inom exempelvis en förvaltning. Det finns 

således en risk att revirtänkande uppstår och att berörda parter försöker upprätthålla nuvarande 

organisationstillstånd.60 

Sammanfattningsvis menar Tornberg & Cars (2008) att den grundläggande utmaningen för en bättre 

samordnad planering är att skapa planeringsprocesser som är robusta och kan ge involverade aktörer 

stabila planeringsförutsättningar samtidigt som de är lagom flexibla för att kunna anpassas till 

förändrade förutsättningar. De handlar på så sätt om att få alla delar i planeringssystem att haka i 

varandra.61 

4.3.1 Integrering mellan lokal planering och regionala transportsystem 

Flera andra forskningsrapporter som studerat integreringen mellan trafikplanering och 

samhällsplanering. Flera av dem betonar vikten av att de institutionella gränserna överensstämmer 

med transportsystemets geografiska utformning. 62   

                                                           
56

 Tornberg, J & Cars, G (2008) s. 65 
57

 Tornberg, J & Cars, G (2008) s. 57 
58

 Tornberg, J & Cars, G (2008) s. 58 
59

 Tornberg, J & Cars, G (2008) s. 60 
60

 Tornberg, J & Cars, G (2008) s. 65 
61

 Tornberg, J & Cars, G (2008) s. 65 
62

 Nielsen, G (2007) Svensson, T & Nilsson, J (2004), Svensson, T (2008), HiTrans Best practice guide 1 – Public 
Transport and Land Use Planning (2005), Leite, T mf.l. (2008)  
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I Integrating Land Use and Transport Planning: Does Regional Governance Matters (2008) har Leite 
m.fl. studerat regional styrning som medel för att integrera kommunal markanvändningsplanering 
och transportrelaterade åtgärder i tre olika regioner. Studien kopplar ihop den övergripande 
planeringsprocessen med direkta åtgärder på lokal nivå, enligt följande struktur.63  
 

 Proceduriellt perspektiv syftar till hur planeringsprocessen och olika policies inom olika områden 
integreras med varandra. I ett analytiskt tillvägagångssätt betyder detta att man undersöker hur olika 
instrument påverkar integreringen mellan aktörer på olika institutionella nivåer (multilevel 
governance). Detta kan handla om hur generella policies inom markanvändning, kollektivtrafik och 
parkeringsstrategier integreras. 
 

 Substantiella perspektivet kan istället sammanvävas med konkreta åtgärder (investeringar, 
restriktioner, lokaliseringar) som ska relatera i direkta förändringar för att uppnå miljömål och 
transportpolitiska mål. De kan handla om samverkande lokaliseringsstrategier av handelsplatser, 
bostadsområden, kollektivtrafik (prioriteringar, budget) och parkeringsstrategier.  

 

Studien visade att det är nödvändigt att förstärka den regionala nivån för att minska glappet mellan 

övergripande nationella miljömål och de direkta åtgärderna på lokal nivå. Speciellt för att samordna 

lokalisering av handelsplatser och bostadsområden, som regleras genom kommunal 

markanvändningsplanering. Studien visade även att den kommunala nivån inte nödvändigtvis 

behöver försvagas i och med att den regionala nivån stärks. Istället kan kommunernas handlingskraft 

förstärkas genom en tydlig regional styrning. Den regionala nivån kan på så sätt ”säkra” lokalt 

engagemang i hållbarhetsfrågor som är nödvändiga för att skapa långsiktiga förändringar. 64 

Svensson (2008) som studerat förutsättningar för regional– och lokalkollektivtrafik genom 

Duospårväg65 i Östergötland betonar att det är viktigt att diskutera den regionala samverkan mellan 

kommuner och regioner. Svensson (2008) menar att en integrerad trafik – och samhällsplanering 

förutsätter någon typ av regional styrning och planeringsmodell eftersom den kommunala 

planeringen inte överensstämmer med trafiksystemets geografiska utformning. En regional 

planeringsmodell kräver en ökad samordning mellan involverade parter på både horisontell nivå, det 

vill säga lokal, regional och nationell, som såväl på vertikal nivå i form av lokala aktörer så som 

fastighetsförvaltare, exploatörer, lokaltrafik, skolor, företag. Svensson (2008) betonar även att den 

fysiska planering som idag regleras på kommunal nivå är avgörande för att skapa en långsiktig positiv 

förändring för kollektivtrafiken och att regionplaner, översiktsplaner och detaljplaner måste 

koordineras. Samverkande åtgärder på olika institutionella nivåer ger synenergier som gynnar 

transportsystemet i sin helhet.66 

Erfarenheterna från ett europeiskt forskningsprojekt (HiTrans, 2005) har visat att den regionala 

styrningen varit en central faktor för att organisera och koordinera kollektivtrafiken mellan olika 

administrativa enheter.67 För att integrera olika markanvändningspolicies med transportsystemet har 

den regionala planeringen varit central för att skapa tydliga styrmedel och sammanfoga mindre 

fragmenterade enheter. Studien visade också att det var centralt att utveckla ett konkret strategisk 

ramverk för regional- och lokalplanering. Långsiktighet och ett helhetsperspektiv inom den regionala 
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 Leite, T m.fl. (2008) s. 5 
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 Leite, T m.fl. (2008) s. 138  
65

 Duospårväg innebär att spårvagnarna inte bara körs i tätorter, utan också kan trafikera det vanliga 
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 Svensson, T (2008) s. 30-31, 46 
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planeringen visade sig var framgångsfaktorer för att implementera åtgärder även på lokal nivå. 

Fragmentiserade strategier på olika institutionella nivåer ledde istället till att de potentiella 

synenergierna uteblev.68 

4.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan samhällsplaneringens förändrade förutsättning förklara den ökade 

betydelsen av att integrera olika verksamheter i tid och rum. De nuvarande planeringssystemen 

kräver ökad samordning och integrering för att möta samhällets nya utmaningar på lokal, regional 

och nationell nivå. Betydelsen av samarbete och samverkan mellan olika sektoriella enheter har ökat. 

Governance kan sägas förklara de övergripande organisatoriska förutsättningarna för att integrera 

planeringen mellan olika aktörer och institutioner.  

De institutionella förutsättningarna utgör grunden för samordningsproblemtiken mellan trafik- och 

samhällsplanering. Eftersom markanvändning regleras på kommunal nivå medan kollektivtrafiken i 

de flesta fall organiseras på regional nivå.   

Det strategiska perspektivet handlar om hur olika strategier och andra samordningsåtgärder kan 

samverka för att skapa en bättre fysisk integrering mellan transportsystem och samhällets strukturer. 

Den strategiska integrationen förutsätter dock någon form av institutionell samordning mellan olika 

aktörer, institutioner, normer och värderingar.  

Sammanfattningsvis kan ett antal viktiga faktorer identifieras för relationen mellan integreringen av 

trafik- och samhällsplanering.  

 Någon form av regional styrning är viktig för att organisera trafiksystemet med 

samhällsplanering på kommunal nivå.  

 Stabila planeringsförutsättningar (formella och informella) både i den kommunala – och 

regionala samhällsplaneringen.  

 Integrerade strategier kan hjälpa till att överkomma institutionella barriärer.  
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5. Hållbar trafikplanering och planeringsprinciper  
Avsnittet fokuserar på planeringsprinciper och normer inom trafik- och samhällsplanering. 

Inledningsvis beskrivs trafikplaneringen i en historisk kontext och hur planeringsprinciperna allt mer 

förändrats mot en hållbar trafikplanering. I detta ryms även en diskussion om kollektivtrafikens roll i 

samhällsplaneringen.  

I slutet av kapitlet beskrivs exempel på olika lokaliserings– och prioriteringsprinciper som kan bidra 

till att skapa en bättre integration mellan trafik- och samhällsplanering. 

5.1 Bilsamhället 
Under större delen av 1900-talet har bilen varit en symbol för fri rörlighet och har till stor del 

påverkat utformningen av våra städer och trafiksystem. Under efterkrigstiden, speciellt under 1960 

och 70-talet, blev bilen norm för de planeringsideal som förespråkades såväl inom trafikplanering, 

som samhällsplanering.69  

Framväxten av ett bilsamhälle avhandlas av Per Lundin i Bilsamhället – Ideologi, expertis och 

regelskapande i efterkrigstidens Sverige (2008). Enligt Lundin anpassades den fysiska planeringen 

efter bilens förutsättningar, vilket berodde på vägexperternas ideologiska föreställning om bilen som 

norm.70 Experterna inom de ansvariga myndigheter liknande massbilismen med en naturkraft som 

inte kunde stoppas, vilket understödde att biltrafiken skulle utvecklas fritt. En del av vägexperternas 

rationella resonemang byggde på en föreställning om den tekniska utvecklingen som självreglerande 

och att bilen var den lösningen. Enligt Lundin lyftes även alla frågor om bilismen bort från den 

politiska sfären, för att istället överlåtas till tekniska institutioner och experter.71 

Lundin menar även att olika trafikslag hade olika logiker, där bilen var den rationella och agerande 

trafikslaget, medan exempelvis cykeln ansåg vara ett reagerande trafikslag och irrationellt 

förflyttningssätt. Experterna ansåg exempelvis att det var ofrånkomligt att spårvägstrafiken skulle 

minska och till slut helt riskera att försvinna i takt med den ökade biltätheten. Trafikslagens olika 

logik medförde även att de i största möjliga mån skulle separeras ifrån varandra. Gång – och 

cykelleder separerades i stadslandskapet så att biltrafiken inte kunde störas. Bostadsområden 

byggdes som bilfria öar med stora parkeringsanläggningar och omgivna av trafikleder.72  

Med utgångspunkt från dessa principer formades de planeringstekniska reglerna som reglerade hur 

staden skulle utformas för en trafiksäker miljö. Reglerna tillämpades i planeringen av stadskärnor, 

förortscentra, bostadsområden och vid etablerande av externa köpcentra och ny bebyggelse. En följd 

av föreställningarna om massbilismen och med inspiration från modernistisk och rationell 

planeringssyn utvecklades SCAFT 1968 - ”Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till Trafiksäkerhet” 

för skapa en trafiksäker miljö.73 Huvudprinciperna i SCAFT 1968 sammanfattas av följande fyra 

principer;74 

 Lokalisera verksamheter och funktioner så att trafikmängden minskas och antalet konflikter 
och störningar därmed reduceras. 

 Separera olika trafikslag i tid och rum. 
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73

 Lundin, P (2008) s. 273 
74

 SCAFT 1968: Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet 



 

16 
 

 Differentiera inom varje trafiknät med avseende på funktioner och egenskaper.  
 Skapa överskådlighet, enkelhet och enhetlighet i utformningen av trafikmiljön. 

  

 

Figur 5 Separering i praktiken. Illustration av separeringsprincip (Gunnarsson & Lindström, 1970, s. 63) 

Separering av biltrafik och övriga trafikslag var en grundläggande princip i planering, vilket också 

illustreras i figur 5 ovan. Grundtanken med separering var att eliminera konflikter mellan trafik med 

olika egenskaper, framförallt som det framställs i SCAFT 1968 den ”hårda” biltrafiken och den 

”mjuka” gångtrafiken.75 

Framväxten av ett bilsamhälle präglades länge av de ovan beskriva planeringsprinciperna. Sedermera 

har medvetenheten ökat kring konsekvenserna av ett samhälle utformat för bilism och till viss del har 

den modernistiska planeringen ersatts av nya värderingar och planeringsprinciper.  

5.2 Hållbar trafikplanering och kollektivtrafiken som norm 
En hållbar trafikplanering kan erbjuda ett alternativt paradigm som inkluderar alternativa färdmedel 

gentemot bilen och på så sätt gynnar en hållbar stadsutveckling. Det handlar inte om att förbjuda 

bilen som färdmedel, utan om att utforma staden så att människor behöver använda bilen så lite 

som möjligt i sin vardag. 76 

En hållbar trafikplanering går allt mer mot målstyrda planeringssystem med olika policy-paket som 

planeringsinstrument. Den viktigaste delen av detta är att involvera alla aktörer genom aktiva och 

deltagande processer. Med en öppen process kan olika aktörer inom olika sektorer involveras för att 

skapa förändringar och på så sätt vara mer effektiva jämfört med den konventionella passiva 

planeringsmodellen. Det är viktigt med tvärsektoriellt samarbete mellan transportspecialister, 

forskare, praktiker, beslutsfattare och andra aktörer i relaterade branscher för att förändra 

transportsystemet. Det finns redan idag stor kunskap om vilka policies och incitament som kan bidra 

till ett mer hållbart transportsystem, men samordningen mellan olika aktörer fungerar inte vilket i sin 

tur leder till implementeringsproblem.77 De största skillnaderna i trafikplaneringsprinciper kan 

sammanfattas på följande vis; 
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Förhållningssätt inom Trafikplaneringen 
Den traditionella trafikplaneringen Den alternativa trafikplaneringen – Hållbara transporter 
Fysisk dimension Social dimension 

Rörlighet Tillgänglighet 

Trafiken i fokus, speciellt bilen Människan i fokus  

Storskalighet Småskalighet – lokal skala 

Gatan som väg Gatan som rum 

Motoriserade transporter Alla typer av transporter  
Trafikprognoser Stadsvisioner 

Modeller som utgångspunkt Scenarioutveckling och modeller 

Ekonomisk utvärdering Multikriterieanalys (MCA) med miljö och sociala aspekter 

Resande som härledd efterfrågan Resande som värderande aktivitet så väl som härledd aktivitet 

Efterfrågestyrd Ledningsstyrd 

Öka hastigheten Minska hastigheten 

Restidsminimering Överkomliga restider och tillförlitlig restid 

Segregering av människor och trafik Integrering av människor och trafik 

Figur 6. Översikt förhållningssätt inom trafikplanering (Källa: Banister 2008) 

Övergången till ett hållbart förhållningssätt inom trafikplaneringen präglas av en social dimension 

med fokus på människor och gatan som rum. Dessutom håller en omprioritering av färdmedel på att 

ske från ett bilberoende samhälle, byggt på hög rörlighet, till en prioritering av hållbara färdmedel 

(gång, cykel och kollektivtrafik) byggt på tillgänglighet.78  

Samhällsplaneringsnormerna behöver förändras för att skapa en attraktivare och tillgängligare 

kollektivtrafik. Tre principiella punkter är nödvändiga att ta hänsyn till, för att samhället ska anpassas 

till kollektivtrafik och inte bilens framkomlighet.79  

 Tre huvudpunkter för att förändra planeringsnormen; 

 Planeringen bör inte i första hand inriktas på bilens framkomlighet, utan tillgänglighet, 

trafiksäkerhet och miljö borde sättas i fokus. Andra mått och indikatorer än enbart 

hastighetsmått bör beskriva olika åtgärder. Här kan exempelvis ytanspråk, trafiksäkerhet och 

hälsoaspekter komma in. Då kan gröna transportmedel spela ut sin konkurrensfördel. 

 Utgå ifrån ”gröna” transportmedel (kollektivtrafik, gång, cykel) i planeringen, så att rummet 

organiseras efter detta.  

 Förändringar i rummet, oberoende om det gäller själva trafikapparaten eller 

bebyggelseplanering, har konsekvenser på olika detaljnivåer. Ett gediget helhetsperspektiv är 

därför av stor vikt i hela planeringsprocessen.  

Det handlar till stor del om att förankra en planeringsnorm inom samhällsplaneringen som på olika 

sätt stöder hållbara färdmedel. Detta bör alltså ske genom att kollektivtrafiken prioriteras inom 

samhällsplaneringen för att öka attraktiviteten för hållbara färdmedel.  

5.2.1 Åtgärder för att förändra normer och värderingar 

Beteendepåverkande åtgärder har blivit en central del för att förändra resandemönster och 

inställning till olika färdmedel. Den tidigare planeringen fokuserade till stor del på tillgången av 

infrastruktur och utformningen av det tekniska trafiksystemet som medel för att förändra resvanor. 

Mobility Management (MM) handlar istället om att förändra människors attityder gentemot olika 
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färdmedel samt om integrering, samordning och kommunikation mellan organisationer.80 Den 

officiella definitionen av Mobility Management lyder som följer: 

”Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 

bilanvändning genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för 

Mobility Management är ”mjuka” åtgärder, som information och kommunikation, organisation av 

tjänster och koordination de olika partners verksamheter. ”Mjuka” åtgärder förbättrar ofta 

effektiviteten hos ”hårda” åtgärder (som t.ex. spårvagnslinjer, vägar eller cykelbanor). Mobility 

Management-åtgärder (jämfört med ”hårda” åtgärder) kräver inte nödvändigtvis stora finansiella 

investeringar och de kännetecknas samtidigt av en bra kostnads/nyttokvot.”
81

  

Mobility Management har använts som styrmedel för att förändra resvanor i flera städer både i 

Europa och i Sverige. Några exempel på praktiska åtgärder inom Mobility Management är; 

informationsåtgärder, reklamåtgärder, åtgärder inom organisering och koordinering, platsbaserade 

åtgärder, utbildningsinsatser, integrerande åtgärder, telekommunikation och flexibel tidsplanering.82 

Några praktiska exempel på dessa åtgärder presenteras i tabellen nedan.83 

Informations/reklam Integrerade/stödjande Organisation/koordinering 

Mobiltetscentrum med information 
och råd om transporter 

Parkeringsledningssystem Samåkning 

Reseinformation med hjälp ICT Trängselavgifter Bilpooler 
Marknadsföring av hållbara 
transportmedel 

Integrerade biljetter för olika 
transporter inom en region  

Anropsstyrd kollektivtrafik 

Reklamkampanjer som uppmuntrar 
människor att resa hållbart 

Samåkningssystem    

Figur 7.  Exempel på åtgärder för att förändra resvanor. (Källa: EPOOM) 

Mobility management kan ses som ett metod för att integrera planeringen av transporter och fysisk 

planering. MM-åtgärderna har visat sig varit effektiva för att förändra resvanor i ett fleratalet 

europieska städer som såväl svenska.  

5.2.2 Perspektiv på tillgänglighet 

Begreppet tillgänglighet kan ha varierande betydelse beroende på sammanhang och det finns en 

mängd olika definitioner som används på olika sätt. Enligt TRAST (Trafik för en attraktiv stad) kan 

tillgänglighet definieras som den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga 

organisationer kan nå det utbud och de aktiviteter de har behov av i samhället. Lättheten definieras 

av uppoffringen i restid, kostnader, hinder, otrygghet, tillgång till färdmedel för att nå den önskade 

platsen.84 Tillgänglighet bygger därför på samverkan mellan samhällets strukturer och trafiksystemet, 

vilket bygger på ett ”Hela resan”-perspektiv. Med detta menas att kollektivtrafikresan måste ses från 

dörr till dörr och utifrån det jämföras med bilens tillgänglighet. Det blir således viktigt att förstå 

sambandet mellan lokalisering av bostäder, service och tillgängligheten till kollektivtrafiken.85   

Diskussionen om tillgänglighet kontra rörlighet är på flera sätt central för att skapa ett hållbart 

samhälle med samordnad kollektivtrafik och bebyggelseplanering. Enligt Ross (2000) är en definition 

av begreppen rörlighet och tillgänglighet är nödvändig för att förstå relationen mellan trafikplanering 

och samhällsplanering. Rörlighet sammanlänkas ofta med den individuella rättigheten att röra sig 
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fritt i ett friktionslöst samhälle, vilket normalt sett tillgodoses mest effektivt av bilen, dock till kostnad 

i form av högre energianvändning och i vissa fall även tidsåtgång.86 Utifrån Ross (2000) kan 

tillgängligheten ses som en positiv nytta i en långsiktigt hållbar samhällsplanering, medan rörligheten 

kan ses som den faktiska kostnaden för rörelse mellan punkt A till B. Ross (2000) menar därför att det 

är nödvändigt för planerare och beslutsfattare att förstå de grundläggande skillnader i tankesättet 

när det gäller rörlighet respektive tillgänglighet. 

”By understanding that accessibility and mobility are the yin and the yang of planning, planners 

are in better position to comprehend the outcomes of their policies: to increase accessibility…”
87

 

Genom att klargöra begreppet tillgänglighet kan planerare förstå kopplingen mellan trafiksystemet 

och den urbana utvecklingen.  De övergripande konsekvenserna av ett enskilt beslut blir på så sätt 

tydligare, exempelvis hur tillängligheten och rörligheten förändras vid utbyggnaden av ett nytt 

bostadsområde eller externt köpcentrum. Utgångspunkten blir att samhällsplanera utifrån en hållbar 

tillgänglighet, där nyckelfrågan blir hur samhället kan planeras så att människor och företag kan ha 

flera möjligheter med mindre rörlighet.88 

5.3 Prioriterade åtgärder och strukturerande kollektivtrafik 
De prioriteringar och normer inom planering, som tidigare beskrivits, utgör grunden för hur 

kollektivtrafiken ska öka sin attraktivitet, men utan direkta åtgärder i den fysiska strukturen kan 

prioriteringarna upplevas som rent symboliska. För att skapa en bättre tillgänglighet med 

kollektivtrafik än med bilen krävs olika fysiska åtgärder för att stärka kopplingen mellan 

samhällsplaneringen och trafiksystemet. Det finns flera konkreta planeringsstrategier och åtgärder 

för att bättre integrera trafikplanering och samhällsplanering.  89 Dessa grundar sig på ett ”hela 

resan”-perspektiv där kollektivtrafikens attraktivitet måste förbättras. 

 Restid: Restiden med kollektivtrafiken måste närma sig restiden med bil 

 Tillförlitlighet: man måste kunna lita på kollektivtrafiken, inte minst på grund av att 

acceptansen för störningar är lägre än om man kör bil. 

 Flexibilitet: kollektivtrafiken måste närma sig bilens flexibilitet i tid och rum genom 

utbudsförbättringar såsom exempelvis täta turer med regelbundna tidsintervall (styv 

tidtabell) och stomlinjer 

 Trygghet: alla resenärer ska uppleva att det tryggt att åka kollektivt, även när det är mörkt 

ute 

 Komfort: Det måste kännas bekvämt och fräscht att resa kollektivt om man ska ta andelar 

från biltrafiken.90   

Utifrån den grundläggande målbilden för att öka kollektivtrafikens marknadsandel finns ett antal 

konkreta och prioriterade åtgärder som implementeras i samhällsplaneringen. Dessa presenteras 

nedan.  

5.3.1 Prioriterad och strukturerande kollektivtrafik  

I det europeiska forskningsprojektet HiTrans Best Practice guide Public Transport and Land Use 

Planning (2005) har ett flertal europiska städer med högvärdig kollektivtrafik studerats. Högvärdig 
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kollektivtrafik kan i detta fall likställas med spårvagnar och högprioriterad busstrafik som kan anses 

ha möjlighet att konkurrera med bilen.91 För att gynna kollektivtrafiken på både ett lokalt och 

regionalt plan kan kollektivtrafiken planeras utefter starka stråk. Utifrån detta kan införande av 

stomlinjenät ses som direkt åtgärd för att återigen stärka kopplingen mellan bebyggelse och 

trafiksystem. Genom att integrera stadstrafikens stomnät med liknande strukturen i den regionala 

trafiken kan kopplingen ytterligare förstärkas (Se figur 8).92 

Stomlinjenät har visat sig vara en viktig del i att utveckla kollektivtrafikens attraktionskraft i flera 

svenska, som såväl europiska städer.93 Stomlinjekonceptet beskrivs ofta i termen ”Tänk spårvagn, kör 

buss”, vilket betyder att bussen till största möjliga mån ska ges företräde trafiken. Detta kan ske 

genom att bussen går på delvis separata körfält eller helt egen körbana. Dessutom bör bussen 

prioriteras vid trafiksignal för ytterligare högre framkomlighet.94  

I t.ex. Karlstad har ett stomlinjenät skapats. Omläggningen från stadsbussystem till stomlinjenät har 

varit en viktig del för att förbättra attraktionen och marknadsandelen för kollektivtrafiken. 

Omläggningen i nätet ledde till att resande med kollektivtrafiken i staden ökade med 30 % samt att 

kundnöjdheten ökade.95  

 

 

Figur 8. Planeringsprincip för strukturerande kollektivtrafik. Integrering mellan lokal stadstrafik och regional 
kollektivtrafik. (Källa: Sävfestad, 2007)  
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Figur 9. Högprioriterad busstrafik - Zuidtangent. Exempel på regionalt system för prioriterad busstrafik och Bus Rapid 
Transit. Zuidtangent är en lång bussbana i Amsterdamregionen som är helt reserverad för busstrafik.  

5.3.2 Lokaliseringsstrategier 

Det finns idag inga konkreta riktlinjer i Sverige som fastställer hur lokalisering och förtätning ska ske i 

förhållande till transportsystemet. Trafik för en attraktiv stad (TRAST 2004) kan dock ses som ett 

strategidokument som ska understödja planerare i kommuner och nationella myndigheter i deras 

arbete att sammanfoga trafiksystemet med stadsplaneringen. TRAST har tagits fram i samarbete 

mellan Boverket, Banverket, Vägverket och Sveriges kommuner och landsting. Planeringsprinciperna 

i TRAST utgår från att trafiksystemet ska vara välanpassat till stadens förhållanden och på så vis bidra 

till att skapa hållbara städer. Enligt TRAST är det centralt att utgå från ett helhetsperspektiv där flera 

aspekter inom stadsplaneringen sammanvävs för att skapa ett balanserat trafiksystem.96  

Olika lokaliseringsstrategier kan användas som incitament inom samhällsplanering för att stärka 

kollektivtrafikens attraktion; 

 Lokalisering av viktiga knutpunkter för byte mellan olika trafikslag. 
 Lokalisering av hållplatser i förhållande till bostäder, handel och service. 
 Lokalisering av parkeringsplatser. 
 Integrerade bytespunkter mellan olika färdmedel. 
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Figur 10. Integrerad bytespunkt i Freiburg (Littenweiler). Ett exempel på hur en bytespunkt kan utformas för smidiga 
byten mellan olika färdmedel. 

BAST-principen (Bostäder, Arbetsplatser, Service och Trafikering) är en lokaliseringsstrategi som 

bygger på att samordna bebyggelsen med viktiga knutpunkter i kollektivtrafiksystemet. 

Lokaliseringsstrategin har använts i Köpenhamnområdet som ett verktyg för att samordna 

markanvändning och stadsutveckling. I Köpenhamns fall har stadsutvecklingen skett efter flera 

stycken radiella stråk utifrån Köpenhamns centrum.97  Genom lokalisering av bebyggelse och 

servicefunktioner kring resecentrum kan detta stärka staden som knutpunkt samtidigt som det 

gynnar den regionala tågtrafikens förutsättningar. I Köpenhamn har man använt en 

lokaliseringsstrategi där service placeras i direktanslutning till stationen, medan arbetsplatser 

lokaliseras inom 500 meter (fågelavstånd) och slutligen bostäder inom en radie på två km från 

stationen.98 I Skåneregionen pågår ett liknande projekt för att förbättra den regionala 

tillgängligheten och för att utveckla städer utmed regionala kollektivtrafikstråk.99 

Dessa principer diskuteras även i TRAST och enligt den utvärderingen borde stationsnäraprincipen 

kunna användas i både mindre och större orter. BAST-principen präglas av trafikplaneringsprincipen 

om ett samordnat rörelsemönster där man lokaliserar ny bebyggelse, service och andra viktiga 

målpunkter så att de sammanfogas med trafiksystemets uppbyggnad. Enligt TRAST bör utformningen 

av respektive trafiknät ske i relation till ortens resecentrum och följande principer bör understödja en 

positiv utveckling; 

 Gång och cykeltrafik har störst betydelse på 2-3 km från resecentrum, för att avta nästan helt 

efter 4-5 km. 

 Busstrafik har betydelse för anslutningsresor över 2 km. 
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 Anslutningsresor med bil och pendlarparkering har betydelse på små orter med stora omland 

och stora avstånd till större orter. 

 Samordnad avgiftspolicy för parkering och kollektivtrafikresor är väsentlig i större orter för 

att kunna påverka färdmedelsvalet. 

För lokalisering av bytespunkter och hållplatser kan olika strategier användas. En viktig aspekt är att 

prioritera hållplatsens läge i samhällsplaneringen och speciellt i förhållande till bilens 

parkeringsmöjlighet. Detta kan handla om att prioritera hållplatsens läge vid ett köpcentrum, istället 

för att i första hand prioritera parkeringsplatsens läge. Företrädelsevis kan ofta placering av 

hållplatsen kombineras med parkeringsrelaterade åtgärder.100  

5.5 Sammanfattning  
Litteraturstudien har visat att det ur ett strategiskt perspektiv är viktig att kollektivtrafiken är norm i 

samhällsplaneringen. Den tidigare separeringen av trafik- och samhällsplanering präglades av bilen 

som norm. Kollektivtrafiken och andra gröna färdmedel har haft en sekundär roll i planering.  

En central del i den hållbara trafikplaneringen är att integrera transportrelaterade åtgärder med 

fysisk planering och om att samhällsplanera efter kollektivtrafikens förutsättningar. Högprioriterad 

kollektivtrafik kan vara exempel på hur bebyggelseplanering och trafiksystem kan sammanfogas på 

ett tydligare sätt. Kollektivtrafiken får på så sätt en strukturerande effekt på staden.  
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6. Fallstudie Örebro – Kumla – Hallsberg 
De tre kommunerna Örebro, Kumla och Hallsberg ingår i den fallstudie som genomförts. I första 

delen beskriv geografiska förutsättningar och kollektivtrafikutbudet inom stråket. I andra delen 

beskriv regionala planer och aktörer och i den tredje delen beskrivs kommunernas planering.  

6.1 Geografiska förutsättningar 
Örebro, Kumla och Hallsberg tillhör ett centralt stråk i Örebroregionen. De största vägarna som 

passerar är E18, E20 och riksväg 50. Örebro utgör en viktig medelpunkt för regionala tåg på 

Mälarbanan mot Västerås och Stockholm. Förbindelse från Stockholm är också möjlig via 

Svealandsbanan. Örebro tillsammans med Hallsberg viktiga knutpunkter på västra stambanan.  

 

Hallsberg är en viktig omlastningspunkt mellan västra stambanan (Stockholm-Göteborg) och 

godstråket genom bergslagen (Mjölby-Storvik). På grund av det geografiska läget längs västra 

stambanan och bergslagens godsstråk har Hallsberg en av Nordens största kombiterminaler som 

årligen hanterar omkring 65 000 containrar, växelflak och trailers. Sammanlagt passerar ungefär 350 

tåg Hallsbergs station per dygn, där omkring 150 tåg utgörs av persontransporter. Kumla är direkt 

angränsade kommun till Örebro och sammanbinds med staden genom E20 samt genom tåg via 

Bergslagsbanan.  

 

Se figur 13 på nästa sida för en mer detaljerad karta över tätorterna i regionen. 

 

 

Figur 11. Översikt över södra delen av Örebro Län. Inklusive länsgränser och kommungränsen. Den blå markeringen visar 
de tre kommunerna inom stråket Örebro, Kumla och Hallsberg.  
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                                 Figur 12. Översiktkarta över Örebro, Kumla och Hallsberg.  
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6.1.1 Trafikering 

Tågtrafiken inom stråket trafikeras av SJ och Tåg i Bergslagen (TiB).101 Tåg i Bergslagen är ett 

samarbete mellan länstrafikbolagen Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas och Örebro län.  Västtrafik 

trafikerar linjen Lidköping - Örebro.102 I övrigt finns det inte någon regional pendeltågstrafik inom 

länet, men det pågår utredningar om en ny länspendel mellan Nora – Örebro – Kumla – Hallsberg – 

Laxå. Trafikverket genomför en förstudie om projektet i samarbete med berörda kommuner och 

länstrafikens projekt Merkoll.103 

 

Figur 13. Schematisk kart över tågtrafiken i Örebro Län. Blå linje trafikering med tåg. Streckad röd linje illustrerar ett 
förslag om ny länspendel mellan Hällefors – Nora - Örebro-Laxå.  

I Örebro infördes ett nytt stomlinjenät den 1 april 2010 som trafikeras med sammanlagt åtta linjer. 

Utöver de åtta stomlinjerna kompletteras busstrafiken av sex stadslinjer och flextrafik (anropsstyrd 

trafik inom vissa områden i tätorten).  

I Kumla finns två stadslinjer medan Hallsberg har en stadslinje (Se figur 23, s. 45).104   

Förutom stadstrafiken i respektive tätort finns det två regionala busslinjer (701, 709) som trafikerar 

sträckan Örebro – Kumla – Hallsberg. På sträckan Kumla – Hallsberg trafikeringar även linje 702.105 

I figur 15 nedan redovisar samtliga busslinjer och turtäthet inom de tre kommunerna. 

 

 

 

 

                                                           
101

 Länstrafiken (1) 
102

 Ruus, Kaire (2010)  
103

 MerKoll (3) 
104

 Länstrafiken (2) 
105

 Länstrafiken (2) 



 

27 
 

Linje Sträckning Hög Dag Kväll Lör Sön 

Örebro Stomlinjer 

1 Lundby – Universitetet  30 30 60 30 (60) 30 (60) 

2 Lundby – Brickebacken  30 30 60 30 (60) 30 (60) 

3 Mellringe – Brickebacken  30 30 60 30 (60) 30 (60) 

4 Mellringe – Universitetet  30 30 60 30 (60) 30 (60) 

5 Björkhaga – Hovsta 30 30 60 30 (60) 30 (60) 

6 Björkhaga – USÖ 30 30 60 30 (60) 30 (60) 

7 Karlslund – USÖ  30 30 60 30 (60) 30 (60) 

8 Karlslund – Hovsta  30 30 60 30 (60) 30 (60) 

 Stadslinjer 

21 Berglunda – Rynninge 30 60 - 31 (62) 31 (62) 

22 Mariebergs köpcentrum – USÖ 30 60 60 30 (60) 30 (60) 

23 Mosås – USÖ  30 60 60 30 (60) 30 (60) 

24 Adolfsberg – Lillån 30 60 60 30 (60) 30 (60) 

25 Adolfsberg – Wadköping  30 60 60 30 (60) 30 (60) 

26 Hjärsta – Tybble vårdcentral 30 60 60 30 (60) 30 (60) 

Kumla  stadslinjer 

780 Kumla busstation - Kumlaby 4 turer/ dag  

781 Kumla busstation – Åbystorps skola 2 turer/dag  

Hallsberg    

10 Hardemovägen – Hallsbergs vårdscentral 4 turer/dag  

                                                                Regionbusslinjer – Landsortslinje                                 Restid 

701 Örebro Universitets sjukhus – Kumla - Hallsberg 20 - 65 60 min 

709 Örebro – Kumla – Hallsberg (sjukhuslinje) 4 turer/dag 50 min 

702 Kumla – Ekeby – Järsjö - Hallsberg 5 turer/dag 30 min 

Figur 14. Sammanställning av busslinjer och turtäthet för stadstrafiken i Örebro, samt tätortstrafik i Kumla och Hallsberg. 
Regionbusslinjer som trafikerar stråket är även redovisade. (Källa: Länstrafiken) 

6.1.2 Pendling och resvanor 

Den senaste resvaneundersökningen genomfördes 2004, där delar Örebro län och Värmlands län 

ingick. Kumla och Hallsberg berördes dock ej i undersökningen. Resvaneundersökningen visade att 

totalt 234 000 resor genomfördes under ett genomsnittligt dygn i Örebro. Färdmedelfördelning var 

följande; till fots 11 %, cykel 28 %, bil 54 %, buss 5 %, tåg 0 %, annat 2 %. 106 

Stråket Hallsberg – Kumla – Örebro är det tyngsta pendlingsstråket i Örebro län. Trots relativt hög 

andel pendlande mellan städerna uppvisar kollektivtrafiken svag marknadsandel. Endast 15-17 % av 

alla pendlingsresor sker med kollektivtrafik. Pendlingen mellan Kumla och Örebro som är högst i 

länet och har en marknadsandel på 11 %. Restiden med kollektivtrafik i stråket från Hallsberg och 

Kumla till Örebro anses som bra.107 Restiden är dock beräknad från de centrala stationerna, vilket gör 

att restiden med kollektivtrafiken inte kan jämföras med rörligheten med bil. Utifrån ett ”hela resan-

perspektiv” speglar inte restidskvoten tillgängligheten med kollektivtrafik. I Örebros Transportplan 

förklaras kollektivtrafikens låga marknadsandel på sträckan Kumla – Örebro av att kollektivtrafiken 

har svårt att konkurrera med bilens flexibilitet på grund av motorvägens smidighet och att sträckan 

är relativt kort mellan orterna. En annan anledning som anges är lokalisering av Mariebergs 

köpcentrum som kräver bil.108 

 

                                                           
106

Attityd och resvaneundersökning RVU (2004)   
107

 Målbild för 2015 och 2030 för Kollektivtrafiken i Örebroregionen  
108

 Örebro Transportplan (2008) 



 

28 
 

 Utpendlare Inpendlare Marknadsandel 

Kumla 1522 3311 13 % 
Hallsberg 1191 1723 Ingen uppgift 
Figur 15. Inpendling respektive utpendling Örebro. Marknadsandel för kollektivtrafik (Källa: Sammanställning statstik 
Örebro Kommun, 2007. Tranportplan Örebro, 2007) 

Den totala pendlingen till och från Örebro kommun i relation till Hallsberg och Kumla. 

6.1.3 Befolkning  

Befolkningen i Örebroregionen har totalt sett ökad under perioden 1990-2005. Tillväxten har till stor 

del skett till Örebro kommun. Tydligt är att befolkningen centrerats till Örebro kommun och till 

angränsade kommuner så som Kumla och Nora.  

Ortstyp 2005 Förändring 1990-2005 

Örebro 98 237 14,4 % 

Stationsorter 47 985 -7,2 

Övriga kommunhuvudorter 44 793 - 9,9  

Övriga tätorter mindre 200 inv. 34 183 -5,3  

Landsbygd 48 923 -0,4 

Totalt Örebro Län 274 121  
Figur 16. Folkmängd (2005) uppdelad på ortstyp och befolkningsutveckling 1995-2005 i Örebroregionen. (Källa: 
Regionförbundet, Eliasson) 

Idag har Örebro kommun 134 006 invånare och är Sveriges sjunde största kommun. Örebro har en 

viktig funktion som centralort i regionen, inte minst på grund av att regionen saknar andra större 

tätorter (Karlskoga nästa störst med 29 000). Enligt kommunens befolkningsscenario förväntas en 

fortsatt befolkningstillväxt de närmaste åren. Kommunen redovisar ett försiktigt scenario med en 

förmodad ökning till minst 150 000 invånare till 2035, medan det mer positiva scenariot redovisar en 

ökning till omkring 170 000 invånare.109  

Kumla har liksom Örebro haft en positiv befolkningstillväxt de senaste åren. Kumla har följt Örebros 

trend och total sett har antalet invånare i kommunen ökad med ungefär 1 300 den sista 

tioårsperioden.  Kommunen passerade under 2009 gränsen för 20 000 invånare och enligt 

kommunens egen prognos kommer befolkningen fortsätta att växa de närmaste åren. Kommunens 

mål är att vara 25 000 invånare till 2025.110 

 

Hallsbergs kommun har 15 589 (2009) invånare. I de sju tätorterna utanför Hallsberg bor 3 430 

personer, vilket motsvarar 22 % av kommunens totala invånareantal.111 Kommunen har under de 

senaste tio åren haft en negativ befolkningsutveckling och totalt har invånarantalet minskat med 

1000 personer. Enligt en befolkningsprognos som genomfördes 2003 kommer kommunen i 

framtiden uppvisa ett positivt inflyttningsnetto på 40 invånare/år. Enligt prognosen borde Hallsberg 

öka med 223 invånare fram till 2015, vilket skulle göra att antalet invånare ökade till 15 812.112 
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Kommun 1999 2002 2005 2009 

Hallsberg 15775 15651 15315 15235 

Kumla 18932 19015 19473 20214 

Örebro 123503 125520 127733 134006 

Totalt 158210 160186 162521 169455 

Örebro Län 273615 273412 274121 278882 

Figur 17. Befolkningsutveckling i de tre kommunerna och i Örebro Län. (Källa: SCB-befolkning) 

Tabellen ovan redovisar befolkningsutvecklingen inom respektive kommun i fallstudieområdet, samt 

den totala befolkningsmängden. Stråket Örebro, Kumla och Hallsberg är en tydlig kärna i 

Örebroregionen och så även den befolkningstätaste delen.  

6.3 Regionala planeringsförutsättningar 
Tidigare forskning har belyst behovet av att samordna och integrera samhällsplanering och 

trafikplanering mellan olika geografiska nivåer. Den regionala nivån har framhållits som en viktig 

aktör för att integrera samhällsplanering på kommunal nivå och regional trafikplanering. En del av 

den processen handlar om att förankra gemensamma strategier och målbilder både på den 

kommunala och den regionala nivån. Det har därför varit nödvändigt att analysera vilka 

samordningsåtgärder och pågående planeringsprocesser som pågår på regional nivå. Nedan 

presenteras de centrala aktörerna i Örebroregionen och de övergripande strategierna. 

6.3.1 Trafikverket 

Från och med den 1 april 2010 ersattes Banverket och Vägverket av det gemensamma Trafikverket. 

Det nya verket ska ansvara för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik och 

järnvägstrafik, samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Den nya myndigheten är 

fördelad på sex regionkontor som ansvarar för den regionala verksamheten. Örebroregionen tillhör 

Region Öst och har ett lokalkontor i Örebro. Huvudkontoret ligger i Eskilstuna.113 

Trafikverkets verksamhetsidé bygger på att delta mer aktivt i samhällsbyggnadsprocessen genom att 

planera och förvalta ett samhällsekonomiskt effektivt och hållbart transportsystem. Detta enligt de 

nya transportpolitiska målen om ett tillgängligt transportssystem (se beskrivning kapitel 3.2) Det 

handlar även om att göra en samlad bedömning av infrastruktursatsningar för både vägar och 

järnvägar.114  

6.3.2 Länstrafiken 

Länstrafiken Örebro är ansvarig för trafikplanering, marknad. information och ekonomi för 

kollektivtrafiken i Örebro län.  Länstrafiken i Örebro ägs till 50 % av landstinget och till 50 % av länets 

kommuner.115 Länstrafiken ansvarar idag för stadstrafiken i Örebro, Kumla, Hallsberg, Karlskoga och 

Lindesberg. Örebro kommun ansvarar själva över stadstrafiken och planerar linjenätet, trafikutbud 

och taxa. Trafikplanering beställs därefter av Länstrafiken Örebro som upphandlar trafiken av ett 

kollektivtrafikbolag. För närvarande drivs stadstrafiken av Nobina (Tidigare Swebus).116   

Utöver detta planerar även länstrafiken ungefär 90 regionala landsortslinjer och tåg i länet. 

Tågtrafiken planeras i samverkan med SJ, Tåg i Mälardalen (TiM) och Tåg i Bergslagen (TiB).117 
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Västtrafik trafikerar linjen mellan Lidköping - Hallsberg. Värmlandstrafiken trafikerar den regionala 

linjen Oslo – Charlottenberg – Karlstad - Degerfors samt Kristinehamn – Hällefors – Ludvika. 

6.3.3.1 Samverkan för bättre kollektivtrafik – Mer Koll 

Projektet Mer Koll syftar till att skapa nya samarbetsformer för att utveckla kollektivtrafiken och 

infrastrukturen samt att ta fram underlag till standardlösningar för trafikering i regionen.118 Projektet 

delfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond (sammanlagt 13.8 miljoner/sek) samt av 

Länstrafiken Mälardalen som är projektägare. Utöver dessa aktörer finansieras projektet av samtliga 

kommuner i Örebro län och Västmanlands län samt Eskilstuna kommun, Regionförbundet Örebro, 

Länsstyrelsen Västmanlands län, Vägverket region Mälardalen och Banverket.119  

Generellt har det strategiska arbetet fördelats på tre områden; Marknad, Starka Stråk och 

Infrastruktur. Målet med den kommande treårsperioden är att bygga ett ramverk för en välutvecklad 

kund- och marknadsorienterad kollektivtrafik, samt att skapa ett underlag för framtida investeringar i 

infrastrukturen i regionen.120 Detta ska i sin tur leda till att successivt öka kollektivtrafikens 

marknadsandelar i Örebro län.121 Detaljerade utredningar, förstudier och förslag till åtgärder 

genomförs under projektperioden 2008-2012. Flera olika insatser pågår i länet och förutom 

utredningen ”Länspendeln” pågår utredningar om resecentrumen i Örebro och Kumla ska 

utvecklas.122 

6.3.3 Länsstyrelsen i Örebro 

Länsstyrelsens uppgift är att ansvara för att beslut från regering och riksdag genomförs på regional 

nivå. Huvuduppdraget för länsstyrelsen är att verka för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle i 

Örebro län. Länsstyrelsen får varje år ett regleringsbrev från regeringen som fastställer kommande 

uppdrag. Generellt arbetar myndigheten relativt brett inom olika samhällsområden, men 

organisationen är fördelad på tre olika verksamhetsområden; Service, Samhälle och Miljö.  Inom 

verksamhetsområdet Samhälle finns enheten plan och kultur som handlägger frågor rörande 

samhällsplanering. Det kan handla om prövningar av strandskydd samt tillsyn av kommunernas 

boendeplanering och planläggning. Länsstyrelsen kan även meddela särskilda trafikregler genom 

lokala föreskrifter som exempelvis hastighetsbegränsningar inom särskilda områden och 

begränsningar av transporter med farligt gods. Länsstyrelsen samordnar även klimatstrategiskt 

arbete med kommuner och andra aktörer i länet. 123 

6.3.4 Regionförbundet Örebro 

Regionförbundet Örebro är en samarbetsorganisation där Örebro läns tolv kommuner och Örebro 

läns landsting är medlemmar. Regionförbundet är ett samverkansorgan för länet, vilket innebär 

ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och för prioriteringar av satsningar på infrastruktur. 

Regionförbundet ansvarar också för fördelning av vissa statliga medel för regional utveckling.124  

Regionförbundet ska driva den gemensamma utvecklingen i Örebroregionen och ska verka brett 

inom området regional utveckling. Detta innebär att förbundet verkar i frågor som rör 
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näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, infrastruktur, arbetsmarknad, miljö och 

samhällsbyggnad.125 Enligt Regionförbundets övergripande verksamhetsidé ska regionförbundet;126 

 Ta initiativ, leda, samordna och delta aktivt i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet 

 Använda omvärldskunskap, analys, dialog, samarbete och finansiering som redskap 

 Hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela regionen 

Regionförbundet har det övergripande ansvaret för den strategiska planeringen i länet. Det 

kommande avsnittet beskriver de pågående regionala planernas betydelse. 

6.3.4.1 Regionala målbilder och strategisk planering 

Delstrategiområdet infrastruktur och kollektivtrafik förenas under den samlade satsningen om ”Den 

tillgängliga regionen”. Det huvudsakliga målet med strategin är att verka för en mer tillgänglig region 

och att en regionförstoring bör fortsätta, men till minsta möjliga miljöbelastning. Prioriteringarna bör 

enligt regionen därför vara att satsa mer på att förbättra kollektivtrafiken och infrastrukturen. För att 

maximera nyttan av en förbättrad kollektivtrafik understryker Regionförbundet vikten av att åtgärder 

inom transportområdet även ska samordnas med utvecklingen av bostäder och arbetsplatser. Detta 

för att skapa bättre tillgänglighet.127 Målet om den tillgängliga regionen ska mätas enligt två 

effektmål; 

Effektmål  Våra viktigaste infrastrukturprojekt finns med i kommande nationella planer 

Indikatorer  Det finns samförstånd kring prioriteringar av infrastrukturprojekt 
 Det finns samförstånd kring medfinansiering av infrastrukturprojekt 

Effektmål  Örebroregionen finns tydligt med i planeringen av den storregionala kollektivtrafiken 

Indikatorer  Fler och effektivare förbindelser till större grannstäder 
 Nöjdare resenärer 

 

Det övergripande målet om den tillgängliga regionen understöds även av strategidokumentet 

Målbild 2015 och 2030 för kollektivtrafiken i Örebroregionen. Målbilden är en sammanställning av 

regionens samlade ambitioner och visioner om hur transportsystemet och kollektivtrafiken bör se ut 

2015 respektive 2030. De övergripande visionerna har framarbetats av politiker i länets kommuner 

och landsting.128  

I målbilden beskrivs att regionen vill tydliggöra trafiksystemets struktur. Detta kan ske genom en 

strukturerad trafikering på fyra olika nivåer; stomnät, (regionala) storregionala stråk och närtrafik. 

Stomnäten ska trafikeras av tåg eller expressbussar. Enligt Målbilden borde också expressbussar 

utformas som ”tåg på gummihjul” (Högprioriterad kollektivtrafik) med få stopp och hög 

medelhastighet. Tanken är även att trafikera tåg och buss i samma stråk, där bussen utgör ett 

komplement till tågtrafiken. Stomlinjenätet förväntas få en strukturerande effekt på bostads- och 

verksamhetsområden i regionen som helhet.129  
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Figur 18. Målbild för kollektivtrafiken i Örebro Län. (Källa: Regionförbundet i Örebro – Målbild för 2015 och 2020 för 
kollektivtrafiken i Örebroregionen, 2008) 

Huvudmålet i målbilden är att vidga arbetsmarknaden till flera städer utanför regionen. Till 2030 är 

målet att ha restider till Stockholm och Linköping på strax under en timme. Kollektivtrafikens 

marknadsandel för pendling mellan tätorter ska öka från dagens 18 % till 25 % till 2015. Övriga resor 

längre än 3 km ska öka från 10 % till 12 %. Fram till 2030 är målet 40 % för arbetspendling mellan 

tätorter och för samtliga resor 20 % (över 3 km).130  

Målbild/år Arbetspendling mellan tätorter Totala resandet regionen 

2009 18 % 10 % 

2015 25 % 12 %  

2030 40 % 20 % 

Sammanställning - Målbild för marknadsandelar för kollektivtrafik i Örebroregionen 

6.3.4.2 Regional utvecklingsplanering 

Inom den regionala utvecklingsstrategin håller Örebroregionen på att utveckla ett nytt 

planeringsunderlag på regional nivå genom att upprätta en regional översiktsplan för länet. Den 

regionala översiktsplanen ska läggas till ett rumsligt perspektiv på det övriga regionala 

utvecklingsarbetet. Den regionala översiktsplanen kommer inte att juridiskt knytas till Plan – och 
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bygglagen, utan kommer istället att ses som en avsiktsförklarning där den regionala nivån lämnar 

rekommendationer och pekar på vad som strategisk viktigt för hela regionen.131 Ett remissförslag på 

planen kommer läggas fram under 2010 och remissen kommer pågå mellan juni till september. Målet 

är att planen ska vara politisk förankrad i regionen i december 2010.132 

Fredrik Eliasson som är omvärldsanalytiker på Regionförbundet i Örebro har medverkat i 

framtagandet av underlaget för den regionala översiktsplanen. Enligt Eliasson kan framtagandet av 

planen ses som en motreaktion mot omvärldens konkurrens och behovet av att positionera sig 

gentemot övriga städer och regioner i omlandet. Syftet med planen är att den ska fungera som stöd 

för kommunernas översiktsplanering och klargöra att kommunen är beroende av sitt omland. Planen 

ska även vara ett stöd för hur kommunerna kan prioritera i sin kommunala planering och hur 

kommunerna kan integrera en regional diskussion i framtagande av sina översiktsplaner.  

Enligt Eliasson har syftet med arbetet varit att lyfta fram en fysisk dimension inom den regionala 

utvecklingsplaneringen och komplettera den strategiska delen som saknats i kommunernas 

översiktsplaner. Enligt planeringsunderlaget från regionförbundet ska detta också bidra till att 

tydliggöra kommunernas roll och identitet i regionen.133 Eliasson menar även att mycket av dagens 

funktioner går över kommungränserna och därför bör man också ta hänsyn till det när man planerar. 

Själva grundtanken med detta är att hitta någon slags minsta gemensamma nämnare för hur länet 

ska planeras, så att inte alla kommunala översiktsplaner spretar åt olika håll.134  

Målet med den regionala översiktsplanen är att den ska innehålla rekommendationer som 

kommunerna bör ta hänsyn till i sin översiktsplanering. Under 2010 pågår därför ett arbete med att 

förankra planen politiskt i regionen. Dessutom diskuteras vilka rekommendationer och prioriteringar 

som planen ska innehålla. Nedan summeras de mest centrala punkterna;135  

 Koncentrera bebyggelse och företagsetablering nära resecentrum 

 Prioritera orter längs kollektivtrafikens regionala stomnät  

 Peka ut viktiga stationslägen längs befintliga kollektivtrafikstråk och ny järnväg 

 Begränsa tillväxten av externa handelscentrum  

Notera att detta endast är exempel på vilka strategiska åtgärder som den regionala översiktsplanen 

kan innehålla. Eliasson menar att det är nödvändigt både för kommunerna i länet och för regionen 

att samlas kring en gemensam strategi för att möta utmaningarna. Regionen behöver prioritera om 

man ska bibehålla något slags serviceunderlag och hur regionen ska prioritera planer om var 

bostäder, service och handel etableras i förhållande till kollektivtrafikens regionala stomnät. Eliasson 

medger att kommunerna givetvis har planeringsmonopol, vilket gör att kommunerna i slutändan tar 

det slutgiltiga beslutet när gäller detaljplaneringen. Utifrån ett kommunalt perspektiv kan det vara 

svårt att planera för etablering kring resecentrum och förtätning kring stadskärnan. Många 

kommuner upplever att deras attraktionskraft ligger i boende på landsbygden eller möjligheten till 

strandnära boende istället för i centrumnära lägen.136   
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Från Regionförbundets sida arbetar man även med att ta fram en planeringsmodell för att stärka 

samverkan mellan länstrafik, regionförbund, kommuner och trafikverk. Regionförbundet ansvarar för 

prioriteringarna inom infrastruktur gentemot Trafikverket och har därför utvecklat en modell för hur 

ett samarbete ska förbättra dialogen om vilka planeringsförutsättningar, planer och önskemål 

regionen har inför kommande infrastrukturplaneringsperiod.137 

Fredrik Idevall, ansvarig för infrastrukturinvesteringar vid Regionförbundet, beskriver att tanken med 

modellen är att kommunerna ska få reda på vad regionförbundet har för mål och att regionförbundet 

kan få reda på vad kommunerna har för synpunkter kring kommande regional planering. Idevall 

menar att det är viktigt att det finns ett systematiserat informationsutbyte mellan den regionala och 

kommunala nivån för att skapa en bättre samverkan kring frågor om transportsystemet. Genom att 

förankra arbetet i regionen på ett tydligare sätt och ha en rullande process där kommuner och 

regionen samverkar, kan regionen som helhet presentera konkreta önskemål till Trafikverket.138 

6.3 Kommunala planeringsförutsättningar  
Nedan presenteras den pågående översiktsplaneringen i Örebro, Kumla och Hallsbergs kommun. I 

första hand beskrivs framtida planer och var lokalisering av bostäder, handel och service kommer ske 

samt vilka planeringsprinciper kommunerna tillämpar. Dessutom beskriv kommunernas övergripande 

mål som berör hållbar utveckling, miljömål och transportsystemet. Kommunernas strategiska arbete 

med trafikplanering beskrivs även. Fokus ligger generellt på kommunernas strategiska planer och 

policies. 

6.3.1  Örebro kommun – Översiktsplanering  

Örebro kommun har under våren 2010 antaget en ny översiktsplan. Utöver detta har kommunen 

antaget ett flertal policies och planer som berör arbetet med hållbar utveckling. Nedan redovisas en 

sammanställning av de policies som berör frågor om samhällsplanering och ett hållbart 

transportsystem.  

Örebro har ett övergripande miljömål som bygger på de nationellt uppställda miljömålen (se kapitel 

3). Kommunen har angett ett antal prioriterade områden för att fokusera arbetet med klimatfrågor. 

Under programperioden prioriteras arbetet inom tre områden; begränsad miljöpåverkan, giftfri miljö 

och ”alla har ett ansvar”. I området för begränsad miljöpåverkan betonas vikten av att ställa om 

dagens trafiksystem till ett ekologiskt hållbart trafiksystem. Ett av de centrala delmålen i miljöpolicyn 

är;139  

”År 2050 baseras energitillförseln i Örebro kommun som geografiskt område på förnybara 

energikällor. Energianvändningen är effektiv i samhällets alla delar och användningen av fossila 

bränslen är minimal.”
140

 

För att nå målet om att energitillförsel ska bestå av förnyelsebara bränslen 2050 krävs stora 

förändringar i dagens trafiksystem. Det krävs även grundläggande förändringar i dagens 

samhällsstruktur och det ställer krav på kommunen att samhällsplanera effektivt för att skapa ett 

miljöanpassat transportssystem.141  
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6.3.1.1 Framtida bebyggelse och planeringsprinciper  

Örebro kommuns befolkning förväntas växa från 132 000 invånare till och omkring 150 000 invånare 

2035. Mot den bakgrunden har kommunen planberedskap att bygga uppskattningsvis 15 000 nya 

bostäder.  

Den stora delen av den nya bebyggelsen förväntas ske inom Örebro tätort, men nya bostäder 

planeras även i de mindre tätorterna. I översiktplanen tar kommunen ställning för en förtätning av 

staden, vilket grundar sig i att kommunen vill minska transporter i staden. Här sammanlänkas även 

översiktsplanens mål om att förtäta staden med Örebros Transportplan som innehåller målet om en 

ökad förtätning till 25 invånare per hektar. 2004 års förtätningsnivå var 22,6 invånare per hektar. De 

utbyggnadsområden som inte ingår i centrala Örebro kommer i första hand att ske i redan etablerade 

stadsdelar som Marieberg, Mosås, Lillån och Hovsta (Se figur 20) . Det finns en medveten strategi att 

lokalisera bebyggelse i dessa områden då det finns tankar om öppna nya pendeltågsstationer längs 

järnvägsstråket som går genom städerna. I stadsdelarna utanför stadskärnan finns det enligt 

översiktsplanen stor potential till förtätning. Tanken är att dessa stadsdelar ska stärkas och bli viktiga 

knutpunkter för gång, cykel – och kollektivtrafik.142  

Staden har definierat en geografisk randzon för tätortens framtida tillväxt. Randzonen syftar till 

definiera stadens gräns där ett högt bebyggelsetryck förväntas Inom randzonen anser kommunen att 

det är nödvändigt att hushålla med mark och att samordna samtliga fysiska aspekter. I randzonen 

måste detaljplaner upprättas där man sammanväger prioriteringar mellan olika intressen för 

markanvändning. Detta innebär att bebyggelsemönster, vägar, buller och kollektivtrafik måste 

samlas inom en gemensam bedömning.143 I figur 20 redovisas nuvarande bebyggelse och framtida 

planer i Örebro tätort. Stadens randzon illustreras genom den gröna linjen. 

6.3.1.2 Lokalisering av handel, service och andra verksamheter 

Lokaliseringen av ny handel har främst skett till de stora handelsområdena framförallt kring Örebro 

centrum, vid det externa handelscentrumet Marieberg i den södra delen av staden samt till 

Boglundsängen norrut. Dessa tre handelscentra utgör grunden för fortsatt utveckling av staden (se 

figur 21).144   

Kommunen har även utvecklat en handelspolicy som bygger på att skapa en hållbar utveckling 

genom strategiska etableringar av nya handelsverksamheter. Policyn följer också kommunen 

övergripande strategi om handelsetableringar i staden. Några principer presenteras nedan;145 

 Örebro kommun ska aktivt arbeta med att skapa etableringslägen med lågt bilresande 

 Inga nya externa handelsområden ska etableras. 

 Kommunen är positiv till nya handelslägen som medför en total minskning av bilresandet 

 Handelsetableringens trafiklösningar ska planeras så att den är tillgänglig även för 

fotgängare, cyklister och bussresenärer.  
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Figur 19. Översiktskarta Örebro tätort. Illustrerar nuvarande bebyggelse och framtida planering. (Källa: Örebro 
Översiktsplan, 2008)  
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Figur 20. Översiktskarta utbyggnadsområden för handel och andra verksamheter (Källa: Översiktsplan Örebro)   
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6.3.1.3 Trafikplanering och kollektivtrafik 

I kommunens allmänna miljömål och i översiktsplanen framkommer det tydligt att transportsystemet 

har en viktig betydelse för stadens utveckling framöver. Flera aspekter som berör transporternas 

betydelse lyfts i lokaliseringsstrategin;146 

 Samtliga nya områden för bostäder ska lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen eller på sådana 

platser att de förstärker underlaget för kollektivtrafik för befintliga bostäder 

 Samtliga nya områden för bostäder ska ha ett väl fungerande cykelvägnät 

En stor del av de bostadsområden som byggts under perioden 1950-2000 har planerats efter 

trafikseparering och differentieringsprinciper (Se förklarning Kapitel 5.1.1). Nu försöker Örebro på 

olika sätt åtgärda de problem som denna planering skapat genom att sammanbinda de olika 

områdena med varandra.147 

Anita Iversen, Översiktsplanerare på Örebro kommun, menar att kommunen inte ser trafikplanering 

och översiktplanering som separata delar. Det har skett en omvärdering av planeringsprinciperna i 

kommunen och nu arbetar man efter ett stadsutvecklingskoncept. Iversen understryker det som 

tidigare beskrivits i översiktsplanen att man vill utveckla staden utefter det nya stomlinjenätet som 

precis införts. Stomlinjenätet har därför varit en viktig del i framtagandet av översiktsplanen och att 

det ska få en strukturerande effekt på stadens utveckling.148  

Separerade bussgator diskuteras även på olika platser i staden, men än finns inga fastställda beslut 

om detta. På sikt hoppas man dock att kunna förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken.149  
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6.3.2 Kumla kommun – Översiktsplanering  

Kumlas gällande översiktsplan är från 1999, men en ny är framtagen och för närvarande under 

samråd (19 april- 7 juni). Kumlas framtida planering styrs av kommunens övergripande vision om att 

om ha 25 000 invånare till 2025 (20 200 inv. 2010). Kommunen kommer fortsätta att planera för en 

fortsatt positiv befolkningsutveckling.150  

Utöver visionen om 25 000 invånare 2025 har kommunen tagit fram flera olika strategier och planer 

som berör framtiden. Grönplan, Miljöprogram och Klimatstrategi är några exempel.   

6.3.2.1 Framtida bebyggelse och planeringsprinciper  

Kumlas nuvarande bebyggelse består till stor del av villabebyggelse. Tätortens centrala delar har en 

tydligare karaktär av stad med flerbostadshus upp till fem våningar. På grund av Kumlas positiva 

befolkningsutveckling har det under de senaste tio åren byggts 70 nya bostäder varje år. Hälften av 

bostäder som tillkommit har varit villabebyggelse som främst lokaliserats till Smedstorp och 

Skogstorp. Båda områden är belägna norrut från stadskärnan i riktning mot Örebro och i nära 

anslutning till E20. Under samma period tillkom det 346 nya lägenheter i de centrala delarna av 

tätorten.151   

Den fortsatta bebyggelseutvecklingen inriktas mot de norra delarna av staden och till 

förtätningsområden i centrala eller halvcentrala delar. Enligt den nya översiktsplanen förväntas mer 

villabebyggelse till de redan etablerade stadsdelarna (Sörby, Skogsgläntan, Kumla-Ekeby) i riktning 

mot Örebro och österut mot Brånsta-Sånnersta (Se figur 22). I dessa områden ska 

bebyggelsekaraktären fortsatt vara småskaliga.152 I Brånsta-Sånnersta planeras ungefär 1 000 radhus. 

Den kommande planeringsperioden planeras 2 000 nya lägenheter i Kumla tätort, vilket motsvarar en 

utbyggnadstakt med 100 lägenheter per år. Karaktären på bostäderna i de centrala delarna ska i 

huvudsak bestå av stadsmässig bebyggelse med fyra till fem våningshus.153 I översiktsplanen 

framhävs att det är viktig för Kumla kommun att ta hänsyn till en hållbar ortstruktur: 

”Med hänsyn till en långsiktigt hållbar ortstruktur, marknadsmässiga förutsättningar och närhet 

till resecentra och den långsiktiga urbaniseringsprocessen beräknas minst 80 procent av 

bostadsbebyggelsen koncentreras till Kumla tätort.”
154

 

Enligt Kurt Larsson, stadsarkitekt i Kumla kommun, är tanken att hälften av bostäderna ska vara 

villorna som byggs i tätortens ytterkanter, medan resterande hälft ska byggas som flerbostadshus i 

centrum. Stadsarkitekten menar att många äldre vill bo kvar i Kumla tätort när de flyttar från villan, 

därför gäller det kunna erbjuda kvaliteter som närhet till service och kollektivtrafik. Larsson beskriver 

även att det kan vara svårt att balansera bebyggelseutvecklingen i kommunen mellan förtätning och 

glesare villaexploatering. Kommunens attraktivitet ligger i att kunna erbjuda attraktiva villatomter till 

konkurrenskraftiga priser, men man är medveten om att dessa är svåra att försörja utifrån 

kollektivtrafikresande. Larsson understryker även att det svårt att locka människor som verkligen vill 

bo i en stadsmässig miljö till Kumla med tanke på närheten till Örebro.155  
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I figur 21 illustreras nuvarande tätortsstruktur och framtida bebyggelse. 

6.3.2.2 Lokalisering av handel, service och andra verksamheter 

Det mesta av servicefunktionerna är lokaliserade till stadskärnan nära centralstationen. Den 

generella trenden i Kumla är att handel med sällanköpsvaror minskar, medan dagligvaruhandeln har 

varit mera stabil. Sällanköpshandeln i kommunen är starkt konkurrensutsatt från Mariebergs 

köpcentrum i Örebro som endast ligger cirka 15 minuter med bil från tätorten. Det påverkar starkt 

möjligheten att utveckla handelsutbudet. Viktiga målpunkter i dagligvaruhandeln är ICA MAXI 

centralt beläget i staden och av Lidl norr om stadskärnan i riktning mot Örebro i närheten av 

Smedstorp.156 

Industriella verksamheter planeras i områden som Via, Sörby och Norra Mos i Kumla tätort. Utanför 

tätorten är Hällabrottet och Kvarntorp viktiga industriområden där fortsatt etablering planeras. 

Kommunen planerar även att lokalisera ett 300 ha stort verksamhetsområde i ett bilorienterat läge 

intill E20 i Steneskogen väster om Sickelsta rastplats.157  

 

Figur 21. Översiktskarta Kumla tätort. Illustrerar nuvarande bebyggelse och framtida planer. (Källa: Kumla Översiktsplan 
(Del 2 – samrådsförslag, 2010. Egen bearbetning) 
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6.3.2.3 Trafikplanering och kollektivtrafik 

I de övergripande riktlinjerna framgår det att kommunen strävar efter att anpassa den fysiska 

planeringen för att minska transportbehoven. 

”Genom den fysiska planeringen styra utvecklingen så att transportbehoven minskar och 
alternativ till biltrafik kan nyttjas. Genom den fysiska planeringen styra utvecklingen så att 
transportbehoven minskar och alternativ till biltrafik kan.”

158
 

Kommunen presenterar även i översiktsplanen flera åtgärder för hur samhällsplaneringen ska bidra 

till en bilsnål planering. Enligt detta ska staden förtätas kring den befintliga bebyggelsen och särskilt 

nära stationslägen. Utbyggnaden bör inte ske längre än 3 km (fågelvägen) från stadens centrum för 

att skapa goda underlag för kollektivtrafiken och cykling.159 Ytterligare åtgärdsförslag presenteras i 

översiktsplanen: 

 Utveckla befintliga och framtida knutpunkter för att underlätta byte mellan bil, buss, tåg och 

cykel – ”Hela resan”-perspektivet. 

 Begränsa byggandet där kollektivtrafikens möjligheter är små och begränsa utbredningen av 

externhandel.  

 Lokalisera besöksintensiva och/eller personaltäta verksamheter till kollektivtrafikstråk.  

 Lokalisera bostäder inom cykelavstånd från stora arbetsplatser.   

Kumla kommun har ett förhållandevis välutbyggt väg- och gatunät. Tanken i den nya översiktplanen 

är därför att åtgärder bör prioriteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Prioriteringen ska därför 

fokuseras på ökad trafiksäkerhet, god miljö, gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. 160 Viktiga 

styrdokument för den här utvecklingen är följande; 

 Gång- och cykelvägsplan (2002)  

 Trafikplan (2000) 

 Resepolicy (Ny genomarbetas 2010) 

 Trafiksäkerhetsprogram (1997) 

En viktig del i kommande planering är att skapa bättre förutsättningar för gång- och cykel i 

kommunen. Stadsarkitekten i Kumla menar att cykel- och gångåtgärder är viktiga i det fortsatta 

strategiska arbetet, när det svårt att skapa bra underlag för kollektivtrafiken.161 Kommunen har idag 

relativt goda förutsättningar för cykel- och gångtrafik och sammanlagt har man 48 750 km gång- och 

cykelväg. Det är dock nödvändigt att skapa bättre förutsättningar för gång- och cykelstråk för att 

binda ihop stadens olika delar. I den nya planen redovisas 70 km nya gång- och cykelvägar. Under 

2009 invigdes ett cykelstråk mellan Kumla-Örebro (via Mosås) som syftade till att förbättra 

möjligheten att cykla mellan tätorterna. Det planeras en fortsatt utveckling av liknande projekt som 

förutsetts fungerar som ortsammanbindande för de omkringliggande tätorterna.162 
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6.3.3 Hallsbergs kommun – Översiktsplanering  

Hallsbergs kommun håller för närvarande på att ta fram en ny översiktsplan. Den gällande 

översiktplanen är från 1993 och den senaste aktualitetsprövningen skedde 1997. Den nya planen har 

varit under samråd och samrådredogörelsen presenterades under februari 2010. Kommunen har 

godkänt samrådsredogörelsen och planerar att fortsätta arbetet med den slutgiltiga versionen. Den 

föreslagna översiktsplanen innehåller fyra delar; Vår gemensamma framtid, Kommunomfattande 

markanvändningsplan, Fördjupning av översiktsplan och Riktlinjer för bebyggelse utveckling.163  

 

Översiktsplanens första del fokuserar på att beskriva pågående förändringar och andra centrala 

trender som påverkar Hallsberg på olika sätt. Hållbar utveckling beskrivs tillika som en central 

bakgrund för kommunens utveckling och de nationella miljömålen beskrivs utförligt.164 Utöver detta 

har kommunen fem huvudmål för sin verksamhet där det första målet är att ”kommunens arbete ska 

syfta till att uppnå det uthålliga samhället”.165   

6.3.3.1  Framtida bebyggelse och planeringsprinciper 

Kommunen planerar nya bostäder både i centralorten Hallsberg och i övriga omkringliggande 

tätorter. Huvudvisionen för kommunen är att utveckla fler attraktiva bostäder och bostadsområden. 

Med attraktiva bostäder avses att erbjuda boende nära naturen i form av till exempel sjönära 

boende. Det handlar även om en utbyggnad av nya bostäder i de centrala delarna av Hallsberg.166 

Kommunens allmänna ståndpunkt är att: 

”Hallsbergs kommun antar en positiv och generös inställning till att öka boendet i attraktiva 

lägen.”
167

 

Översiktsplanens innehåller inte konkreta strategier för hur kommunen ska utveckla sin 

bebyggelsestruktur. Stadsarkitekt, Hans Lindberg, i Hallsbergs kommun understryker att planen har 

störst fokus på markanvändningsplanering och inte på någon ny aktualitet om visioner eller 

strategisk tänkande. Detta betyder att det både ska finnas möjligheter att bo i flerfamiljshus och 

villor, och att kommunen ska ha en beredskap att bygga både bostadsrätter och hyresrätter.168 

Lindberg beskriver att stor del av översiktsplanering har präglats av satsningarna på att bli ett 

logistikcentrum och många utav planerna tar stor hänsyn till utvecklingen av industriell mark för att 

tillgodose behov av framtida etablering av nya logistikcentraler. Bostadsplanering och planerna för 

industriområden har separerats för att undvika potentiella målkonflikter.169   

Det finns en tanke om att utveckla centrala Hallsberg eftersom det i dagsläget finns få alternativ för 

invånare som vill flytta från villan till de centralare delarna av staden. Enligt Lindberg finns det ingen 

uttalad strategi att bygga nära resecentrum, men man eftersträvar att bygga nära servicefunktioner. 

Lindberg anser att det kan vara svårt för Hallsberg att bygga nära resecentrum när kommunens 

attraktivitet ligger i att erbjuda bra bostadsmiljöer nära naturen. Därför kan det vara problematiskt 

att styra utvecklingen mot stationsnära lägen. Dessutom ryms hela tätorten inom tre kilometer.170 
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Kommundirektör Ola Sjölin menar dock att de finns planer på att förtäta i stadskärnan kring 

resecentrum och fastigheter kan komma att rivas för att bygga attraktivare bostäder nära 

stationsläget. Detta för att kunna erbjuda bostäder nära goda kommunikationer. Sjölin menar även 

att kommunen måste få ordning på bostadsplaneringen för att fler människor ska attraheras att 

flytta till Hallsberg. Det måste vara orimligt att så många som arbetar i Hallsberg väljer att bosätta sig 

Örebro istället.171  

Den negativa befolkningsutvecklingen i Hallsberg beror till stor del på att staden inte kan erbjuda 

attraktiva boendemiljöer. Detta beror på att det kommunala bostadsbolaget haft ekonomiska 

bekymmer under lång tid, vilket har påverkat utvecklingen av hyresrätter.172  

Enligt översiktsplanen kommer kommunen att bygga nya bostäder i den mån det finns efterfrågan, 

vilket illustrerar den utveckling som Sjölin och Lindberg tidigare beskrivit. Kommunen har möjlighet 

att bygga flera nya bostäder om efterfrågan finns. Mark finns tillgänglig dels i norra delen av 

Hallsberg i kvarteren Vikatorp och Vargen, och dels utmed den södra delen av staden i de planlagda 

områdena Samsala och Viktorp. Utöver planlagda områdena föreslås två kompletterande 

utbyggnadsriktningar. En norr om järnvägen väster ut längs Hardemovägen och nära det planlagda 

området Vikatorp. Den andra planeras söder om järnvägen med utbyggnad åt öster mot Samsala.173 

Översiktsplanen innehåller även förslag till möjliga förtätningar söder om järnvägen i området 

Loviseberg och Lycketorp. Den antagna förtätningsgraden på två lägenheter/ha medger möjlighet till 

120 nya bostäder i området.  

Den nuvarande bebyggelsen och framtida områden för möjlig exploatering i kommunen redovisas i 

figur 23 nedan. Planlagda områden redovisas i figuren, vilket inkluderar planerad bebyggelse i de 

centrala delarna av Hallsberg, Krokvägens förlängning, Vikatorp, Vibytorp samt Samtala.  

6.3.3.2 Lokalisering av handel, service och andra verksamheter 

De flesta servicefunktionerna är lokaliserade centralt eller i nära anslutning till Hallsbergs centrum. 

Den affärsinriktade servicen finns främst i centrum och på gång- och cykelavstånd från både 

resecentrum och tätortens bostäder. En viktig affärsinriktad verksamhet som är belägna i de centrala 

delarna av Hallsberg är mataffären Lidl. Kulturutbud och allmän service finns i form av bibliotek, 

Folkets hus, kommunal förvaltning, skattemyndighet, arbetsförmedling etc. De flesta av 

serviceinstanserna återfinns längs Västra Torggatan som löper parallellt med järnvägens sträckning 

genom staden. 

Enligt kommunens egna analys i översiktsplanen finner kommunen expanderingen av serviceutbudet 

begränsad. På grund av vikande befolkningsunderlag och en ökad konkurrens från exempelvis 

externa handelsområden i Örebro (Marieberg) finns inte underlag till att utveckla serviceutbudet i 

dagsläget.174  

Flera nyetableringar har skett av industriella aktörer som exempelvis Volvo och Cargonet. Dessutom 

diskuterar även Posten att etablera sin sorteringsterminal i Hallsberg, vilket skulle innebära ungefär 

350 nya arbetstillfällen.175  

                                                           
171

 Sjölin, Ola (2010-03-30) 
172

 Sjölin, Ola (2010) Intervju 
173

 Hallsbergs Översiktsplan – Samrådsförslag (Del 3) Fördjupning av översiktsplan Hallsberg (2009) s. 54 
174

 Hallsbergs Översiktsplan – Samrådsförslag (Del 3) Fördjupnings av översiktsplan Hallsberg (2009) s. 51 
175

 Hallsbergs Terminalen (2010), Nerikes Allehanda (2009)   



 

44 
 

 

Figur 22. Översiktskarta över Hallsbergs tätort. Illustrerar nuvarande bebyggelse och markanvändning. Innehåller även 
sträckning för den lokala tätortslinjen. Linje 10 trafikerar endast i tätorten på sträckan Lidl – Esplanaden – Resecentrum . 
Vårdcentralen (turtäthet – 4 turer/riktning). (Källa: Hallsbergs Översiktsplan – Samrådsförslag (Del 3) Fördjupning av 
översiktsplan Hallsberg, 2009. Egen bearbetning) 

6.3.3.3 Trafikplanering och kollektivtrafik 

Kommunen har i dagsläget inte någon trafikstrategi eller mål för att öka kollektivtrafiken. Däremot 

upprättade kommunen en trafikplan (2003) enligt Lugna Gatan. Trafikplanen syftade till att göra 

tätorten mer trafiksäker och miljövänligare.176 

I övrigt har kommunen inte haft några strategiska tankar kring kollektivtrafik och Lindberg menar att 

trafikplaneringen varit en komplex fråga. Kommunens geografiska struktur är relativt fragmenterad 

med flera mindre tätorter utanför Hallsbergs tätort. Lindberg menar att kollektivtrafiken är uppbyggd 

på ett sådant sätt att den prioriterar transporter till stadens centrum. Kommunen anser sig behöva 

arbeta mera med trafikplanering och kollektivtrafik samt behöver hitta nya metoder för att förbättra 

kollektivtrafiken. Lindberg beskriver att det är svårt att skapa underlag i kollektivtrafiken i kommunen 

när centralorten är så pass liten och när kommunens geografiska utbredning är fragmenterad. 

Kommunen arbetar med åtgärder för att förbättra och säkra gång- och cykelstråk i staden. Enligt 

Lindberg är det främst cykelåtgärder som kan vara viktiga att tillgodose eftersom avstånden i 

tätorten oftast inte överskrider 3 km.177  
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6.4 Analys - Fallstudie 
Fallstudien analyseras genom en SWOT -analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 

SWOT -analysen kan ses som samlad analys av fallstudieområdets styrkor och svagheter. Analysen 

genomförs i syfte att lyfta fram positiva och negativa trender samt för att skapa ett underlag till 

uppsatsens diskussion och slutsats. Analysen baseras på de teoretiska utgångspunkter och på 

litteraturstudien. Analysen visar på vilka barriärer och möjligheter som finns för att anpassa 

samhällsplaneringen till ett mer hållbart resande. Målet är att samhällsplanering ska stärka 

kollektivtrafikens attraktionskraft. 

De första punkterna under respektive del av SWOT - analysen lyfter fram generella aspekter som 

berör alla kommunerna i stråket och även de regionala planerna. I de sista punkterna på varje del 

lyfts enskilda aspekter för varje kommun fram.  (Se kapitel 2.1 för metoddiskussion)  

6.4.1 SWOT - Analys  

Styrkor 

 Starkt regionalt stråk – pendlingsstråket genom de tre kommunerna är det starkaste i 

regionen och utgör en central kärna för regionens utveckling som helhet.  

 Goda tågförbindelser i stråket – Alla kommunerna har goda förbindelser med tåg, både i ett 

regionalt och i ett nationellt perspektiv.  

 Målbild för kollektivtrafiken - Regionförbundet har utvecklat en tydlig målbild för regionens 

framtida kollektivtrafik och en modell för samverkan kring framtida 

infrastrukturinvesteringar. 

 Samverkansprojekt om kollektivtrafik - MerKoll kan bidra till ökad samordning mellan 

länstrafiken och olika insatser i kommunerna.  

 Örebro  

- Kollektivtrafiken utgör norm för samhällsplaneringen.  

- Introducerat nytt stomlinjenät och planer att strukturera staden kring viktiga 

knutpunkter i kollektivtrafiken.  

- Lokaliseringsstrategi och handelspolicy om att begränsa etableringar av ny externhandel.  

 Kumla  

- Samhällsplaneringen ska bidra till bilsnål planering där staden ska förtätas kring viktiga 

målpunkter i kollektivtrafiken.  

- En grundläggande princip om att tänka på ”hela resan-perspektivet” i samhällsplanering. 

- Lokaliseringsstrategi att begränsa utbredning av extern handel.  

 Hallsberg  

- Gynnsamt geografiskt läge.  

- Goda förbindelser med tåg för både persontransporter och godstransporter. 

- Logistikcentrum med många arbetsplatser.  

Svagheter  

 Låg marknadsandel för kollektivtrafik - Utifrån ett hela resan perspektiv kan inte 

kollektivtrafiken konkurrera med bilens flexibilitet mellan och inom de tre kommunerna. 

Nuvarande samhällsstrukturer är uppbyggda kring bilen som norm i samhällsplaneringen. 

 Inga kommunala mål om att öka marknadsandel för kollektivtrafik – De finns övergripande 

mål både på nationell nivå och regional om att öka kollektivtrafikens marknadsandel. Detta 

lyfts inte fram i den kommunala planeringen.  
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 Nuvarande lokalisering av service och handel - Lokaliseringen av Mariebergs köpcentrum 

försvårar möjligheten att skapa bra tillgänglighet med kollektivtrafik. Detta påverkar hela 

länet, men service och handel i Kumla och Hallsberg är speciellt konkurrensutsatt. 

 Örebro  

- Många bostadsområden planerade efter trafikseparering och differentieringsprincipen. 

- För närvarande inga separata bussgator och prioriterade körfält för kollektivtrafik.  

 Kumla  

- Svårt att styra bebyggelseutveckling mot stationsnära lägen.  

- Attraktiviteten ligger i att kunna erbjuda villatomter och kommunen planerar för fler 

villaområden som är svåra att försörja med kollektivtrafik.  

- Närheten till Örebro gör det svårt att konkurrera med stadsmässiga miljöer.  

 Hallsberg  

- Planeringen är fokuserad på markanvändning och präglas av att utveckla logistik- och 

industriell verksamhet.  

- Instabila förutsättningar på den lokala bostadsmarknaden och en negativ 

befolkningsutveckling försvårar exempelvis möjligheten för kommunen att styra 

lokalisering av bostäder.  

Möjligheter 

 Regional översiktsplan under förankring - Förslaget om en regional översiktsplan har 

möjlighet att skapa goda förutsättningar för att samordna regional och kommunal planering. 

 Ny länspendel – Framtida planer om att öppna nya pendeltågsstationer skulle ge tätare och 

mer regelbunden kollektivtrafik. Handel, service och ny bebyggelse kan lokaliseras i närheten 

av stationerna.  

 Utveckla stationsnära längs stråket – Potential att stärka kollektivtrafiken genom att 

etablera stationsnära och förtäta kring befintliga eller helt nya stationer. Kräver dock ökad 

samverkan både mellan kommunerna och med övriga aktörer på regional nivå.  

 Högprioriterad kollektivtrafik och integrerad planering – Undersöka möjligheterna till 

strukturerande och högprioriterad kollektivtrafik mellan kommunerna. Detta kan kombineras 

med lokalisering av bostäder och handel. Mariebergs köpcentrum är en viktig målpunkt. 

 Örebro  

- Stomlinjenätet får en strukturerande effekt på staden och leder till att 

samhällsplaneringen anpassas till kollektivtrafiken även i praktiken. 

 Kumla  

- Utvecklingen av resecentrum kan öka attraktiviteten av Kumla tätort och vara ett 

boendealternativ även för den som arbetar i Örebro.  

 Hallsberg  

- Utnyttjar sitt redan goda geografiska läge och sin styrka som logistikcentrum. Finns hög 

potential att utveckla stationsnära, med tanke på kommunens goda tågförbindelser. 

Hot 

 Fortsatt expansion av extern handel – Riskerar att utarma lokala centrum i alla kommunerna 

och även handel i andra delar av länet. Försvårar möjligheten att skapa en konkurrenskraftig 

kollektivtrafik utifrån ”hela resan”-perspektivet.  
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 Fortsatt exploatering av nya bostadsområden i bilorienterade lägen – Kan leda till 

ytterligare problem med att försörja olika områden med kollektivtrafik och en mer 

fragmenterad planering inom respektive kommun. 

 Oförändrat kollektivtrafikutbud – Riskerar att leda till att det kommer fortsatta att vara lågt 

kollektivtrafikresande i stråket.  

 Örebro  

- Det finns en risk att de planerade åtgärderna som gynnar kollektivtrafikens 

framkomlighet och attraktivitet inte genomförs. 

 Kumla  

- Om bebyggelsen fortsatt lokaliseras i bilorienterade lägen försvåras möjligheten 

ytterligare att skapa gott underlag med kollektivtrafiken.  

 Hallsberg  

- Fortsatt expandering av logistikcentrumet och för stort fokus på att tillgodose industriell 

exploatering begränsar möjligheten att utveckla stationsnära bostadsbebyggelse.   
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7. Diskussion och slutsatser 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur integrerad trafik- och samhällsplanering kan bidra till ett mer 

hållbart transportsystem. För att besvara syftet ställdes följande: 

 Vilka hinder och barriärer uppkommer integrerad av trafik- och samhällsplanering? 

 Vilka principer och strategier i samhällsplaneringen kan stödja en integrerad planering för att 

stärka kollektivtrafikens attraktionskraft?  

I avsnittet som följer diskuteras dessa frågor och de olika perspektiven på integrerad trafik- och 

samhällsplanering. Det empiriska materialet från fallstudien används för att förklara och diskutera 

olika förutsättningar för att skapa ett mer hållbart transportsystem.  

7.1 Förutsättningar och barriärer 
I det teoretiska avsnittet diskuterades samhällsplaneringens förändrade förutsättningar och hur 

detta har lett till att våra städer och regioner har blivit allt mer fragmenterade system. Detta 

återspeglas även genom att allt fler aktörer och institutioner är involverade i planeringsprocessen. 

Begreppet governance kan förklara den nya formen av planeringsprocess som karaktäriseras av en 

mer komplex sammansättning av olika aktörer och institutioner. En konsekvens av den nya formen 

av planeringsprocess är att det krävs ökad samordning, interaktion och dialog mellan olika aktörer. 

En integrerad planering kan delvis ses som en reaktion mot en fragmenterad planering då den istället 

avser att skapa en helhetssyn inom samhällsplaneringen.  

I den integrerade planeringen uppkommer olika hinder som försvårar möjligheten att genomföra 

olika åtgärder. Den integrerade planeringen påverkas av formella, som såväl informella 

förutsättningar. De rent strukturella förutsättningarna, såsom Plan- och bygglagen, Miljöbalken och 

Kollektivtrafiklagen, påverkar även på olika sätt möjligheten till att integrera olika 

planeringsverksamheter. Eftersom den fysiska planeringen regleras på kommunal nivå och inte följer 

transportsystemet geografiska utformning, behöver olika planeringsprocesser och planeringssystem 

integreras. 

Det institutionella perspektivet på integrerad trafik- och samhällsplanering handlar om den 

organisatoriska samordningen. Integreringen kan ske inom kommuner och mellan olika sektoriella 

enheter samt mellan flera olika kommuner på en rumslig nivå. Integreringen kan även ske mellan 

institutionella nivåer på både lokal, regional och nationell nivå. De institutionella förutsättningarna 

blir viktiga för att kunna genomföra rent strategiska åtgärder inom samhällsplaneringen. Vidare 

sätter den ramen för hur trafikplanering och samhällsplanering kan integreras. Den integrerade 

planeringen av trafiksystem och samhällsplanering kräver en bredare helhetssyn inom 

samhällsplanering samtidigt som den ställer högre krav på samverkan mellan olika aktörer och 

verksamheter, både inom den kommunala planeringen och i samspelet med den regionala 

utvecklingsplaneringen. 

7.1.1 Lokala planeringsförutsättningar spelar en viktig roll 

Varje kommun utgår från sina egna förutsättningar och planerar i första hand för markanvändningen 

i sin egen kommun. Detta illutreras även i fallstudien där kommunernas översiktplanering utgår från 

olika förutsättningar. Översiktsplanerna har tagits fram mer eller mindre under samma tidsperiod, 

men de kan snarare ses som helt skilda och separerade planprocesser. Dessutom fäster de olika 

översiktsplanerna olika vikt vid transportsystemets utveckling. Ur ett integrerat perspektiv kan det 
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kort sammanfattas som en relativt fragmenterad planering av bebyggelsestruktur och 

transportsystem. 

De lokala förutsättningarna skiljer sig avsevärt i möjligheterna att integrera trafikplanering och 

samhällsplanering. Örebro är den största staden i regionen, medan Kumla och Hallsberg är betydligt 

mindre. Örebro framhäver i sin översiktsplan att det är viktigt att inrikta stadens utveckling efter det 

nyss införda stomlinjenätet och i större mån påverka lokalisering av nya bostäder, service och 

handel. Örebro har en transportplan och andra strategidokument som sätter inriktningen på 

trafikplaneringen. Örebro arbetar på flera sätt med att förbättra kollektivtrafiken i staden och den 

nya översiktsplanen visar att det finns intentioner att planera med kollektivtrafiken som norm.  

De mindre kommunerna Kumla och Hallsberg är organisationsmässigt svåra att jämföra med Örebro 

när det gäller planeringsresurser. Kumla och Hallsberg skiljer sig även från Örebro när det gäller 

trafikplanering. Örebro planerar sitt eget busslinjenät, medan de lokala busslinjerna i Kumla och 

Hallsberg planeras av Länstrafiken i Örebro. Detta gäller även för de regionala linjerna i stråket som 

planeras av Länstrafiken i Örebro Län.   

Under rådande förutsättningar är det också svårt styra lokalisering av bebyggelse och handel. Kumla 

och Hallsberg har intentioner att exploatera tätare och i stationsnära lägen, men har svårt hindra en 

glesare villaexploatering i bilorienterade lägen eftersom det är villor i naturnära lägen som är 

efterfrågas.  

7.1.2 Rörlighet kontra tillgänglighet 

Den tidigare planeringslogiken byggde på en separering av olika trafikslag i tid och rum, där bilen 

utgjorde normen för hur samhället skulle utformas. Bilen ansågs vara det rationella trafikslaget, 

medan kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafikanter åsidosattes i planeringen. Dagens strukturer är 

därför till stor del utformade för rörlighet med bil, där kollektivtrafiken har svårt att konkurrera 

utifrån ett ”hela resan”- perspektiv.  

Den nuvarande bebyggelsestrukturen i stråket (Örebro, Kumla och Hallsberg) och trafiksystemets 

utformning ger exempel på hur problematiskt det är att öka kollektivtrafikens marknadsandel. 

Trafiksystemet i stråket är till stora delar samhällsplanerat efter den tidigare konventionella 

trafikplaneringen, vilket i första hand gynnar rörlighet med bil. Planeringen av kollektivtrafiknära 

bostadsområden är begränsad och de regionala busslinjerna i stråket kan inte konkurrera med bilens 

flexibilitet. 

Lokaliseringen av handel och service är även viktig ur ett ”hela resan”- perspektiv, vilket illustreras av 

det geografiska läget av Mariebergs köpcentrum. Lokaliseringen av köpcentrumet leder till en ökad 

rörlighet med bil och försämrad tillgänglighet med kollektivtrafik. Regionförbundet Örebro och 

Örebro kommun är medvetna om problematiken och har infört olika restriktioner för nya 

etableringar av externa köpcentrum, men det är svårt att begränsa en fortsatt expandering av 

handelsområdet.  Detta försvårar för den fortsatta planeringen för alla kommunerna och för 

möjligheten att skapa ett hållbart transportsystem.  

7.2 Planeringsprinciper och integrerade strategier 
Övergången till ett synsätt där trafikplanering och samhällsplanering sammanfogas i en helhet kräver 

att samhället planeras med en ny planeringsnorm. Genom att kommuner strategiskt 

samhällsplanerar med kollektivtrafiken som norm, kan den fysiska planeringen anpassas till 

kollektivtrafikens förutsättningar. Detta bidrar till målet om en hållbar tillgänglighet och möjligheten 
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till att stärka kollektivtrafiken ur ett ”hela resan”-perspektiv. Kollektivtrafikens flexibilitet kan öka och 

restiderna kan förkortas genom integration av kollektivtrafiksystemets utformning med 

lokaliseringsåtgärder och prioriteringsåtgärder på kommunal nivå.  

Prioriterad kollektivtrafik, så som spårvagn och högprioriterad busstrafik (stomlinjenät), kan ses som 

ett medel i samhällsplaneringen för att anpassa staden efter kollektivtrafik. På samma sätt som bilen 

utgjort normen för planering sedan 1960-talet borde kollektivtrafiken prioriteras och ses som en del 

av stadsutvecklingen.  

För att förbättra förutsättningar för att integrera kollektivtrafiken i samhällsplaneringen och för att 

överkomma de barriärer, som tidigare beskrivits, är en gemensam strategisk planering bland 

involverade aktörer och institutioner en viktig grund. En integrerad strategisk planering kan syfta till 

att stabilisera planeringsförutsättningar och integrera kollektivtrafiken med olika konkreta åtgärder 

på kommunal nivå.  

Den tidigare forskningen har visat att det är centralt att klargöra planeringsförutsättningar både på 

lokal och på regional nivå. För att överkomma de institutionella barriärerna i dagens separering av 

markanvändningsplanering på kommunal nivå och kollektivtrafikplanering krävs en ökad integrering 

mellan planeringssystemen. Det handlar framförallt om ökad samordning mellan de involverade 

aktörerna, eftersom de formella förutsättningarna begränsar en ytterligare institutionell integrering.  

I Örebro län kan den pågående planeringen om en regional översiktsplan ses som ett medel för att 

sammanlänka kommunal översiktsplanering med regional utvecklingsplanering. Förslaget om en 

regional översiktsplan illustrerar den strategiska betydelsen av att integrera trafik- och 

samhällsplaneringen i ett regionalt perspektiv. Även om den kommande planen endast innehåller 

övergripande riktlinjer och avsikter borde den kunna bidra till att stärka den strategiska integrationen 

i regionen. Syftet med den pågående planprocessen är att den ska vara ett stöd för den kommunala 

planeringen och integrera en regional dimension i översiktsplanerna. Detta kan hjälpa till att 

stabilisera de kommunala och regionala planeringsförutsättningarna. Målbilden för kollektivtrafiken i 

Örebroregionen lyfter även fram konkreta mål för marknadsandelen för kollektivtrafiken ska öka och 

möjligheten att strukturera kollektivtrafiken längs regionala stomlinjenät. Detta kan ge långsiktigt 

positiva effekter genom att kollektivtrafiken får en strukturerande effekt på bebyggelse, handel och 

service. 

7.3 Slutsatser 
En integrerad trafik- och samhällsplanering bygger på att sammanfoga bebyggelseplaneringen och 

transportsystemet till en helhet. Det handlar om att integrera kollektivtrafiken i samhällsplanering 

både på kommunal och regional nivå.   

Fallstudien visar att de rådande strukturerna, både rumsliga och institutionella, försvårar möjligheten 

att stärka kopplingen mellan bebyggelsestrukturerna och transportsystemet utformning i regionalt 

perspektiv. Transportssystemet är till stor del utformat för rörlighet med bil och kollektivtrafiken har 

svårt att konkurrera utifrån ett ”hela resan”- perspektiv. Även om kollektivtrafiken är norm i 

planeringen, krävs ytterligare åtgärder som understöder målet om ett hållbart transportsystem. För 

att öka kollektivtrafikens marknadsandelar, gentemot bilen, behövs möjligtvis andra typer av 

prioriterade kollektivtrafiksystem som integreras med lokaliseringen av bostäder, handel och service. 

Högprioriterad kollektivtrafik och trafikering i starka stråk (lokala- och regionala stomlinjenät) kan 
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bidra till att öka kollektivtrafikens attraktionskraft och få en strukturerande effekt på staden samt 

bidra till ett mer hållbart transportsystem.  

Detta är dock inte helt lätt att genomföra i praktiken och förutsätter en stabilisering av planeringen 

mellan kommunal planering och regionala utvecklingsplaneringen. De olika förutsättningarna inom 

kommunerna försvårar möjligheten att skapa ett mer hållbart transportsystem. Ökad samordning 

mellan kommunal och regional planering är en viktig förutsättning för att förbättra integreringen 

mellan transportrelaterade åtgärder och samhällsplanering. 
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10. Bilaga 

 
Planeringssystemet  

Planeringsprocessen sker i samspel mellan olika aktörer på olika geografiska nivåer kommunal, 

regional och nationell. Olika riktlinjer och lagstiftningar påverkar planeringsprocessen. Plansystemet 

består idag av fyra former av planer: regionplan, översiktsplan, detaljplan och fastighetsplan. Utöver 

återfinns regleringar för kollektivtrafik.178 

 

Övergripande lagstiftning och riktlinjer 

Den övergripande lagstiftningen som reglerar planläggningen på kommunal nivå är Plan – och 

bygglagen (1987). Den innehåller bestämmelser om mark, vatten och byggande och fastställer att det 

är en kommunal angelägenhet att upprätta en översiktsplan enligt bestämmelserna. Huvudsyftet är 

enligt PBL att ”enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle 

och för kommande generationer”.179 Det ska tilläggas PBL är under en reformeringsprocess där 

lagstiftning och planeringsprocessen håller på utvärderas. Det handlar till stor del om att förenkla och 

förtydliga lagstiftningen. Plan- och bygglagen är även kopplad till miljöbalken som syftar till att främja 

en hållbar utveckling och hälsosam och god miljö.180 

Regional planering - Regionplan/regional utvecklingsplan 

Sveriges saknar idag i stort sett en samordnad reglering inom regional planering.181 Det är endast 

Stockholm (första upprättades 1958) som har en regionplan som har en ledande och styrande 

funktion för översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.182 I förordningen (2007:713) 

om regionalt tillväxtarbete finns däremot bestämmelser om den regionala utvecklingsplaneringen 

funktion. Ofta handlar detta om skapa en regional utvecklingsplan som syftar till att sätta riktlinjer 

för regionalt tillväxt arbete och hållbar utveckling. Det finns en stadga om att den regionala nivån ska 

samverka med den kommunala översiktsplaneringen.183  

Kommunal planering - Översiktsplanering 

Fysisk planering på kommunal regleras i första hand av översiktsplanen (ÖP) som ska vägleda 

kommunens planering. Översiktsplanen innehåller övergripande förutsättningar för markanvändning 

och byggelse i kommunen. Översiktsplanen utgör underlag för både detaljplaner och andra 

områdesbestämmelser inom den kommunala planeringen.184 Översiktplanen regleras av Plan – och 

Bygglagen (PBL) som i detalj styr de riktlinjer kommunen måste ta hänsyn till. Riksintressen och 

miljökvalitetsnormer måste tillgodoses i planen, men även allmänhetens intresse ska vägas in. Planen 

är dock inte juridiskt bindande.185 Antagen översiktsplan kan sedan 2008 ändras genom en 

fördjupning eller tillägg. En ändring av översiktplanen kan ske när kommunen anser att det finns skäl 
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för att förändra rådande översiktsplan. Ofta betyder detta att kommunen utarbetar än mer 

detaljerad redovisning av ställningstaganden inom särskilt geografiskt område. Enligt Boverket kan 

detta vara lämpligt vid särskilda planeringsförhållanden, som exempelvis komplexa landskapsavsnitt, 

turistanläggningar, stadsdelar och tätorter, kustområden samt externa handelsområden/andra 

verksamheter.186 Syftet med fördjupningar och tillägg är att anpassa översiktsplanen till samhällets 

förändringar och på så sätt hålla den aktuell till rådande planeringsförutsättningar. Enligt Boverkets 

rekommendationer ska detta ske enligt ”rullande planering” där översiktsplanen kontinuerligt 

utvärderas i förhållande till nuvarande förutsättningar.187 Framtagande av en översiktsplan kan delas 

in olika planeringsskeden som illustreras i figuren nedan.  

Detaljplanering 

Detaljplan upprättas när det ska byggas ett nytt bostadsområde inom kommunen. Detaljplanen ska 

innehålla en detaljerad struktur över planområdet och tydligt definiera markanvändning och 

bebyggelse inom området. Detaljplanen redovisas normalt i form av en plankarta. Till skillnad från 

översiktsplanen finns det bestämmelser i detaljplanen som är juridiskt bindande. Detaljplanen ska 

åtminstone definiera gränserna och markanvändningen:188 

1. offentliga platser 

2. Områden för byggnader, sport- och fritidsanläggningar, trafikinstallationer, vattenförsörjning, osv 

3. vattenområden 

Kollektivtrafikens organisation och förslag om en ny lagstiftning 

Enligt svensk förvaltningslag (1983) är länen ansvariga trafikhuvudmän, vilket betyder att de ansvarar 

för trafikens funktion och utförande inom sitt län. Länstrafikens verksamheter styrs av politiker i 

landstinget eller blandad sammansättning av regionala och kommunala politiker från länet. Ägande 

kan fördelas mellan flera instanser på både kommunal och regional nivå. Den länstrafikansvariga 

funktionen överlämnar ofta själva utförandet till en trafikhuvudman, genom att upprätta ett 

länstrafikbolag eller en förvaltning. Oavsett om organisation är ett bolag eller förvaltning brukar de 

dock ändå gemensamt kallas för trafikhuvudman.189 Det vanliga är länstrafikbolaget ansvarar 

planering av kollektivtrafiken och biljettsystem, men överlåter driften av busstrafiken till andra 

privata eller kommunala bussbolag. Överlåtande sker i form av en offentlig upphandling mellan olika 

entreprenörer.190  

 

Kollektivtrafikens organisation har under senaste åren utretts av den särskilda utredaren Ulf Lundin 

och den 5 maj lämnade Lundin över sitt remissförlag om ny kollektivtrafiklag. Utifrån utredningen har 

regeringen beslutat att om ny lagrådsremiss som förväntas träda i kraft från och med 1 januari 2012. 

Förslaget handlar om en omorganisation av kollektivtrafikens struktur och nya reglerar för hur 

ansvaret fördelas mellan kommuner och lansting, samt vilket krav som ska ställas på 

kollektivtrafikföretag.191 Ansvarsfördelningen mellan kommuner, landsting och kollektivtrafikföretag 

anses vara central del förändras enligt den nya lagstiftningen. Den största förändringen som 

förväntas träda i kraft är att dagens kommunala inom respektive län som idag utgörs 

trafikhuvudmän, ersätts med en ny regional kollektivtrafik myndighet. Det strategiska beslut som 
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idag till stor del fattas hos länstrafikhuvudmännen, ska istället fatta på en politisk nivå för att enligt 

utredningen öka insynen och samordningen med annan samhällsplanering. Den operativa 

verksamheten som att sköta upphandlingar kollektivtrafik i regionen ska kunna genomföras av de 

enskilda kommunerna eller av ett aktiebolag. Den nya regionala kollektivtrafikmyndigheten ska 

ansvara för att bestämma vilken kollektivtrafik som behövs inom länet och se till att den är tillräcklig. 

Huvuddragen i förslaget sammanfattas nedan;192 

 

 Myndigheten ska betala för trafik som inte företag vill sköta men som är nödvändig för att 

samhället ska fungera. 

 Myndigheten ska bestämma och planera framtida kollektivtrafik. Myndigheten ska då också 

ta hänsyn till bostäder, affärer, kontor osv. ska byggas. Därför behöver Plan- och bygglagen 

även förändras. 

 Kollektivtrafikmyndigheter i respektive län ska samverka kring kollektivtrafik mellan län. 

 Ett gemensamt system för trafikkantinformation ska även upprättas. Oavsett om trafiken 

bedrivs av olika kollektivtrafikföretag, kommer de ha skyldighet att lämna trafikkantutbud till 

ett gemensamt system för trafikantinformation.193  
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