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Abstract 

Olsson, Niklas (2013) En hållbar trafikplanering i Täby kommun?– Trafikplanering nu som 

då (Sustainable transport planning in Täby?- Trafficplanning now and then) 

Samhällsplanering, Avanceradnivå, examensarbete för masterexamen i samhällsplanering, 30 

ECTS credits 

Handledare: Tonell, Lennart 

Språk: Svenska 

I uppsatsen används plandokument och intervjuer för att studera hur trafikplaneringen i Täby 

kommuns har förändrats genom åren och hur planerare och politiker idag ser på hållbara 

transporter och kommunens trafiklösningar utifrån hållbarhetsperspektivet.  

Uppsatsen visar att strategierna för trafikplaneringen har förändrats och att det framförallt 

varit på grund av rådande ideologier som kommunen planerats som den gjort. Bilismen fick 

störst inflyttande under 50-, 60- och 70-talet, men även Roslagsbanan som kollektiv-led var 

viktig. Planerna i Täby pekade på att bilsamhället skulle förverkligas med stora parkeringsytor 

och separering tillsammans med det arkitektoniska synintrycket från motorvägen. Detta i 

likhet med tidigare forskning där bland annat Lundin påpekat att bebyggelsen fick underkasta 

sig bilens krav. Idag planerar kommunen istället för en integrerad stad, med 

funktionsblandning och ett finmaskit vägnät eftersom det möjliggör en mer naturlig 

förflyttning med mer hållbara transporter. 

Ur hållbarhetssynpunkt lyfts frågan upp som komplex och där politiker och tjänstemän hade 

olika syn på vad som är en hållbar transportlösning. 
Den generella uppfattningen är att den 

hållbara transporten är en transport som inte påverkar miljön genom utsläpp, primärt 

koldioxid, varför respondenterna uppfattar en klimatsmart bil som hållbar. Det var framförallt 

här bilden skilde sig från de mer teoretiska utgångspunkterna till begreppet som inkluderar 

betydligt fler variabler till vad som kan ses som hållbart. 

Tjänstemän och politiker ser gång- cykel- och kollektivtrafik som de främsta hållbara 

alternativen och därför lyfter de upp kommunens arbete med dessa transporter. De ser även 

säkerhet och framkomlighet för bil och oskyddade trafikanter som en del av det hållbara 

systemet.     

Nyckelord: hållbar utveckling, hållbara transporter, bilsamhälle, bilismen, Täby, 

kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, trafikplanering.  
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1. Inledning 
Idag används ordet hållbar utveckling i de flesta områden inom samhället, både som 

policymål politiskt men även inom företag och organisationer. Definitionen av begreppet 

hållbar utveckling har slagit igenom i världen sedan det publicerades i 1987 års 

Brundtlandskommission (Persson 2011:198). Begreppet har sedan dess fått olika betydelser i 

olika sammanhang. Det gemensamma för definitionerna är att den ekonomiska utvecklingen 

ska ta hänsyn till ekologiska och sociala aspekter. Olika uppfattningar kan dock finnas till hur 

samhället ska möta hållbarheten i planeringen (Campbell 2003).  

Under senare årtionden har frågor om miljön blivit viktiga för samhället att driva för att möta 

de negativa miljöeffekter som människan orsakat. Flera av dessa problem kan kopplas till 

förbränningen av fossila bränslen från transportsektorn. Detta har medfört att planeten fått ett 

överskott av koldioxid och andra skadliga ämnen i luften. Dagens transportsystem leder även 

till stora barriäreffekter för djur och människor där mycket mark idag upptas av asfalterade 

ytor. Transporter bidrar även till de buller som många människor blir påverkade av, 

framförallt i de större städerna (Selman 2000). Ett hållbart transportsystem bör därför vara en 

del av den hållbara utvecklingen och bör därför eftersträvas både på internationell-, nationell-, 

regional- och lokalnivå. Samhällsplaneringen handlar idag således mycket om en hållbar 

utveckling genom minskad energianvändning och ett klimatsmartare resande. Detta är idag ett 

politiskt mål och vår bebyggelsestruktur bör därför planeras för att uppfylla dessa, men så har 

det inte alltid varit. Bilismen var länge en stark faktor till hur vårt samhälle planerades och hur 

bebyggelsen strukturerades, detta ända sedan början på 1900-talet enligt Per Lundin (2008). 

Bilen sågs länge som det optimala färdmedlet och gav alla de positiva egenskaper som både 

järnvägen och cykel hade. Sedan länge är det däremot allmänt känt vilka negativa effekter 

som bilen fört med sig. Bebyggelse och trafikstrategierna har förändrats över tid för att idag 

sträva mot en hållbar stad, där transporten är av stor betydelse för att uppfylla de mål som 

. Trots detta hävdar Lundin och Åhrén att bilen fortfarande är det trafikslag regeringen satt upp

som gynnas av dagens planering (Åhrén et al 2010). 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 

Uppsatsen syfte är att undersöka hur synen på trafiklösningar förändrats över tid och hur det 

har påverkat bebyggelse- och markplanering inom Täby kommun från 50-talet till idag.  
Vidare är syftet även att undersöka uppfattningar hos aktörer i kommunen om ett hållbart 

transportsystem och vad de ser som hållbara lösningar. För att göra detta problematiseras 

begreppen hållbar utveckling, hållbar transportplanering och utifrån det, vilket perspektiv jag 

använder mig av i denna uppsats. Min infallsvinkel i begreppen kommer att vara holistisk, där 

definitionen av hållbar transportplanering kommer att utgå från framförallt forskarna David 

 

Banister och Stephen Wheeler (se kap 3).

De frågeställningar jag ämnar besvara är följande; 

– Hur har kommunens syn på persontransporter förändrats och kommit till uttryck i den 

bebyggda miljön i Täby från 50-talet fram till idag? 

– Vilken syn har politiker och tjänstemän i Täby kommun på hållbara transporter samt hur ser 

de på kommunens arbete med transportlösningar utifrån hållbarhetsperspektivet i kommunens 

nuvarande planering? 
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1.2 Avgränsningar 

Avgränsningar för den historiska studien har främst dragits till att studera områdena 

Näsbydal, Grindtorp och Täby-Storcentrum. 

Vad avser dagens planering har studien 

begränsats till Nya Täby Centrum, Täby Galopp och Arninge.

 

 2. Metodologi 
I kapitlet redovisas valda metoder och material för undersökningen. I uppsatsen används 

material som införskaffats genom observationer, intervjuer, offentliga planhandlingar och 

litteraturstudier. Uppsatsen bygger således på en kvalitativ undersökning av både primär- och 

sekundärkaraktär. Fallstudiens material kommer primärt från intervjuer och plandokument, 

men har även kompletterats med observationer.  

2.1 Fallstudien 

Fallstudier är lämpliga då en lång process studeras, där en djupare förståelse till ämnet 

behövs. Studien är passande då den möjliggör flertalet metoder och analysstrategier och 

därmed inte begränsar forskaren. Detta gör att lämpliga metod- och analysverktyg kan 

användas. Kvantitativ forskning är mer begränsad i möjligheten till analysmetoder då den är 

mer precis. Fallstudien används även för att skapa förståelse för ett ämne och görs ofta genom 

att studera en händelse (Gudmunsson 2003:115–118). Dessa ord ansåg jag viktiga vid valet att 

genomföra en fallstudie. Framförallt på grund av att ett stort antal valmöjligheter till metod- 

och analysverktyg möjliggjordes samt att min forskningsfråga berörde en process. Flera påstår 

att en fallstudie inte kan generalisera resultaten i en undersökning, fallstudien huvudsakliga 

mål behöver dock inte vara att koppla resultat till övergripande teorier utan kan istället bidra 

med exempel utifrån en lokal kontext. Till skillnad från kvantitativa metoder så möjliggör en 

fallstudie en djupare förståelse (Flyvbjerg 2006).
Med detta i beaktning ansåg jag att metoden 

.   
ytterligare motiverades då studien skulle gestalta exempel

Eftersom att avsikten med undersökningen var tvådelad; hur kommunens förhållande till 

trafikplanering historiskt har förändrats samt hur de arbetar med hållbara transporter idag 

ansåg jag det nödvändigt att använda både primär- och sekundärdata. För att beskriva den 

historiska utvecklingen har sekundärdata använts, där framförallt material från kommunhusets 

. 

arkiv undersökts Materialet som studerades var bland annat generalplaner och 

planbeskrivningar från tidigt 50-tal, utöver det har även andra skrifter om Täby från lokala 

biblioteket och Täby Hembygdsförening har varit en grund i arbetet.

Denna typ av data är 

 

sekundär vilket innebär att materialet redan är insamlat och kan analyseras, vilket är positivt 

ur tidssynpunkt (Clark 2005:28). Det största problemet med material är samtidigt att det redan 

finns tillgänglig och kan därmed inte ändras efter behov och frågeställningar. 

Det som finns 

tillgängligt är det som blivit arkiverat, utöver det kan det finnas information som inte är 

möjlig att nå för denna undersökning, exempelvis som historiska samtal mellan parter 

Gummesson 2003:128). 

( Denna metodik ansåg jag som lämpligast för att undersöka hur 

trafiken skulle utformas i förhållande till bebyggelsen då planerare, arkitekter och politiker 

inte längre var verksamma inom kommunen. En komplettering gjordes dock till detta material 

 

via samtalsintervju med en av de verksamma planarkitekterna under 50- och 60- talets Täby. 

Arkitekten vid namn Åke Arell jobbade då på Vattenbyggnadsbyrån som under denna tid var 

högst delaktiga i Täbys utveckling. Politiker och tjänstemän verksamma i kommunen idag 

kunde även de delge mig information om hur de trodde man tänkte som planerare förr.  
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För att idag få inblick i kommunens arbete med transporter ansåg jag det lämpligt att 

genomföra kvalitativa intervjuer. Vissa genomfördes som samtal medan andra genom 

mailintervjuer. Samtalsintervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser vilket kan 

ha både sina för- och nackdelar. Förhoppningen var att platsen skulle göra att respondenten 

kunna känna sig mer bekväm i situationen. Situationen och dess karaktär kan nämligen få 

konsekvenser på resultatet av undersökningen (Valentine 2005: 118). Vid kvalitativa 

intervjuer kan forskningsetiska problem uppkomma och min yrkesroll kan diskuteras. Har 

respondenterna kunnat känna sig bekväma eller känt sig tvingade att ställa upp? I sådant fall 

har svaren blivit anpassade efter vad de tror jag vill höra på grund av intervjuareffekten 

(Esaiasson et al 2007:301). 

Med hänsyn till detta har grundtanken varit att respondenterna 

skulle kunna känna sig bekväma.

 För att möjligöra detta har mailkontakt tagits innan 

 

genomförd intervju där jag berättat lite om mig själv och vad intervjun kommer att handla om. 

Detta kan ha både för- och nackdelar, men jag ansåg det lämpligt att respondenterna kände till 

temat för undersökningen.      

Med respondenterna genomförde jag semistrukturerade intervjuer som innebär att en 

intervjuguide i första hand blivit utformad. Fördelarna med den semistrukturerade intervjun är 

att den ger ett stort utbud av information, samtidigt som den möjliggör en djupare förståelse 

till det som undersöks (Valentine 2005:110). För att uppnå en hög grad av reliabilitet vid 

analys av materialet har det varit av vikt att missförstånd och oläsliga anteckningar undvikts 

(Essiasson et al 2007:70). 
Därför har jag vid alla intervjuer frågat om godkännande från 

respondenten om samtalet spelas in, för att alla aspekter ska finnas tillgängliga vid 

bearbetning av materialet.
Penna och papper har dock alltid medtagits för att komplettera 

 
inspelningarna (Valentine 2005:123–124). Samtidigt som jag alltid frågat respondenten om 

den velat vara anonym. Anonymiteten kan dock påverka trovärdigheten till rapporten då 

källorna inte kan kontrolleras (Gustafsson 2011).  

I utformningen av intervjuguiden har uppsatsens frågeställning varit avgörande. Guiden börjar 

med någon enklare frågor för att sedan avslutas mer specifikt (Se bilaga 1, intervjuguide). 

Detta främst för att göra respondenten mer avslappnad i situationen och därigenom få större 

förtroende till mig, vilket förhoppningsvis gör att svaren blir bättre (Essiasson et al 2007: 298-

301). 

Urvalet av respondenter grundade sig på Täby Kommuns hänvisningar till de personer som de 

ansåg besitta kunskap om ämnet. Detta kan liknas vid snöbollsprincipen som innebär att en 

kontakt skickar dig vidare till nästa. 

Jag ansåg detta vara lämpligt då jag ville intervjua de som 

arbetade med trafikfrågor och hade bäst kännedom i området. Jag styrde urvalet i den mån att 

jag ville intervjua både politiker och tjänstemän och lät sedan snöbollsprincipen vägleda 

 Därför ansåg jag inte att urvalet behövde väljas efter centaralitet (Esaiasson et al 

arbetet. 

2007:291). 

Utöver detta grundade sig även urvalet i mindre utsträckning på tidsaspekten samt 

vilka tjänstemän och politiker som hade tid att träffa mig, således förekom ett visst bortfall av 

personer som kunnat vara aktuella. Observationer i Täby genomfördes också för att 

komplettera mitt empiriska material med fysiska bilder för att konkret kunna visa några 

 

exempel på hur trafiksystemet har format kommunens bebyggelse.  

Analysmetoden som användes till mitt insamlade empiriska material var en kvalitativ 

textanalys. Första steget var att sammanfatta material från intervjuer och dokument. För 

kodning och analys av materialet skapade jag sedan en tabell med teman, kategorier och 

underkategorier och kan liknas Hanna Grahn Strömboms kartläggningsmetod (Esaiasson et al 

2007:306–307). Att dela in den kvalitativ data i kategorier ökar nämligen möjliga insikter som 

materialet kan generera menar Anne Ryen (2004). 
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3. Bakgrund, forskning och teoretiska 

utgångspunkter 
I kapitlet kommer bakgrund, teoretiska utgångspunkter och forskning som berör ämnet att 

lyftas fram. Först berörs bilsamhället sedan övergår detta till en forskningsöversikt på hållbar 

utveckling och teoretiska utgångspunkter kring hållbar trafikplanering och vad som 

kännetecknar ett hållbart transportsystem. 

3.1 Bilsamhällets utveckling och trafikplanering 

Under 1950- talet blomstrade Sveriges ekonomi och köpkraften hos befolkningen ökade 

samtidigt som bilen blev ”relativt billig”. Därmed kom den stora expansionen av bilen i 

Sverige under följande årtionde. Bilismens expansion ledde till trängselproblem i våra städer 

där problemen ansågs lösas genom nya, uppgraderade vägnät. Därför var generalplanerna 

under 50-talet tungt vägorienterande (Banister 2002:25). Under hela 1900-talet så 

symboliserade bilen fri rörlighet och påverkade städer och dess utformning.  Genomslagskraft 

av bilen kan ha berott på flera faktorer där statsvetaren Gunnar Falkemark pekar på beslut om 

beskattning av bilen och beslut att ta bort hastighetsgränser som några (Lundin 2008:21). 

Samhällets nyckelfaktorer som produktion, konsumtion och rekreation byggdes därför upp 

med bilen som det självklara transportmedlet (Falkemark 1997).  

 

Falkemark (2008) utpekar även självförstärkande mekanismer som en orsak till framväxten av 

det ohållbara transportsystemet. Bilanvändandet ökade i takt med att kollektivtrafiken 

minskade. Falkemark påstår även att man har större möjlighet att välja var man vill bo om 

man innehar bil. Därmed ökade möjligheten för folk att bosätta sig på olika håll, vilket gjorde 

. att städerna blev allt mer glest bebyggda När många agerar enligt detta resonemang försvagas 

 
samtidigt kollektivtrafiken vilket i sin tur gör att fler blir i behov av bilen. Vidare menar han 

att om några föräldrar börjar köra sina barn till skolan blir trafikmiljön något farligare för dem 

som går och cyklar, vilket i sin tur leder till att fler börjar köra sina barn med bil. Falkemark 

nämner även den ökade mängden stormarknader som en effekt till den ökade bilismen. 

Stormarknader etablerades i utkanten av städer vilket förutsatte att kunderna var bilburna och 

medförde att mindre, lokala dagligvarubutiker stängde. Mekanismen blev således att ju fler 

Det kan dock ifrågasättas 

stormarknader som byggdes desto mer ökade etableringen av bilen. 

vad som var orsak och verkan i detta förhållande. 

Politiska beslut var också bidragande 

orsaker till bilismens stora expansion, då exempelvis stora satsningar på motortrafikleder 

. 

genomfördes och skattelättnader införts som gynnat bilismen Det har inte bedrivits någon 

gemensam transport och bebyggelseplanering, utan planeringen har varit separerade från 

varandra och därför ser vi idag ett samhälle uppbyggt efter en ohållbar transport menar 

Falkemark (2006).

 

Under 50- talets första hälft ökade bilinnehavet i Sverige från en bil per 36 invånare till en bil 

per 13 invånare samtidigt som antalet dödsolyckor i trafiken steg till det dubbla. 50-talet blev 

bilens expansionsårtionde där nyregistrerade bilar femdubblades och Sverige uppnådde 

Europas högsta biltäthet. Lösningen var inte att anpassa bilen till det gamla samhället utan att 

bygga ett bilsamhälle vilket skulle minimera trängsel och olyckor.  Det behövdes utrymme för 

bilen och städerna kunde därmed inte längre bebyggas tätt.  Bebyggelse skulle forma öar i 

trafiklederna och parkeringsområdenas hav. 

Planerare pekade på områden i Los Angeles där 

nästan hälften av all kvartersmark utnyttjades till parkering och där utrymmena för parkering 

vid shoppingcentrum kunde vara fem gånger så stora som centrumet självt (Lundin, 2008:17–
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21). Los Angeles stadsstruktur sticker ut som ett exempel på bilens inflytande på 

stadsplanering, men hela USA:s bebyggelse mer eller mindre har utformats efter vägtrafiken 

 

(Åhrén et al 2010).       

En konferens som fick stor betydelse för bilen hölls på Kungliga Tekniska Högskolan 1956 

där arkitekt Uno Åhrén i stadsbyggnad sa flöjande: 

”Vi måste därför undersöka om det inte är befogat att bilismen leder till ett nytt 

stadsplanetänkande. Ett bra sätt att göra detta är att studera hur man skulle planera en 

bilstad, en ny stad som verkligen är utformad med hänsyn till bilismen”(Lundin 2008:30). 

Uno Åhrén var en av kritikerna till Sveriges tidigare arkitektur och traditionella 

byggnadsidéer. Han inspirerades bland annat av Le Corbusier och hans tankar om en 

funktionsuppdelad stad, där områdena skulle knytas samman med trafikleder och 

differentiering i leder och gator.  

3.1.1 Bilen som norm 

Under mitten av 1900- talet blir bilen norm och samhällsplaneringen bedrivs av tekniska 

experter som formar samhället efter bilens förutsättningar. Det applicerades normer från USA 

på det svenska samhället eftersom att USA representerade det moderna (Lundin 2008). 

Normerna byggde på trafiksäkerhet och parkeringsplatser och skulle fungera som råd för hur 

utformningen skulle ske i förhållande till bostadsbebyggelsen (Söderqvist 1999:31–31). Detta 

blev den dominerande synen på bostadsbebyggelse sedan slutet på 50-talet där separering av 

trafikslag och differentiering kom att forma samhället med bilfria grannskap. Med strategin 

avsåg man möjliggöra en kraftig trafikökning samtidigt som den skulle skiljas från 

boendemiljö (Westford 2003). Åhrén och Lundin hävdade att Sverige var tidiga i att 

verkställa bilstaden. Satellitförorter till Stockholm som Täby och Farsta blev präglade efter 

bilen och anpassades under lång tid efter bilismen (Åhrén et al 2010:14).  

 

De svenska planerna var influerade av funktionalistiska tankar när satellitstäderna växte upp. 

Principen kom att kallas ABC-staden, vilket blev modellen med uppdelade områden för 

arbete, bostad och centrum. Modellen framställde tågförbindelse och trafiksäkerhet som några 

av de viktigaste aspekterna. Under tiden gjordes stora investeringar i vägnätet och bilismen 

ökade. Uppbyggnad av transportens infrastruktur kom nu att drivas av prognostiserade 

ökningar av befolkningens bilinnehav där satelitstäderna var ett sätt att försöka effektivisera 

trafikflödena (Westford 2003). 

 
Planering genomfördes för framtida trafikvolymer även fast det redan då ansågs att antalet 

bilar ökade med ett ökat trafikutrymme. Detta till trots, ansågs det inte var möjligt ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv att inte ge utrymme för bilen, då det skulle öka antalet 

olyckor, ge högre kostnader för distribution och ge längre restider. Stadsplanerna skulle därför 

utformas så att framtida fordonstrafik kunde tillgodoses. De utrymmesnormer som 

. Ett för stillastående fordon och ett för den rörliga 

diskuterades var huvudsakligen två stycken

trafiken. Den rörliga trafikens utreddes från fall till fall, medan parkeringsnormerna ansågs 

mer lättbedömda. Uppställningsplatserna skulle inte inkräkta på den rörliga trafikens 

utrymmen och parkering längst vägar skulle därmed undvikas. Parkering skulle istället ske på 

innegårdar. Parkeringsnormerna byggde på det amerikanska samhället där biltätheten var 

högre än i Sverige. Normerna byggde på storleken på huset och användningsområdet. För ett 

visst antal kvadratmeter skulle ett visst antal parkeringsplatser planeras. Normerna byggde på 

den lokala platsens biltäthet och om en ort hade en biltäthet om 200 bilar per 1000 invånare 

angavs 10 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter våningsyta (Söderqvist 1999:31–32). I 
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flera fall påstår även Lundin (2008) att det planerades utifrån en högre biltäthet än vad 

normen krävde.  

Under åren reviderades normerna och 1968 byggde normerna på ett behovstal där man skulle 

planera för antalet parkeringsmöjligheter 20 år fram i tiden.(se figur 1) Under denna tid 

började stor kritik att riktas mot normerna och Aftonbladet skrev att varje bil skulle enligt 

normerna behöva 1,75 parkeringsplatser vilket årligen skulle kosta samhället stora summor 

(Lundin 2008: 77-150). 

Parkeringsnormer 

Normdokument Antal parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter 

våningsyta 

1960 års byggnorm 11 

1960 års planeringsnorm 22 

1968 års behovstal, grannskapscentrum 40 

1968 års behovstal, stadsdelscentrum  60 

1968 års behovstal, utanförliggande 

köpcentrum 

70 

Figur 1: Parkeringsnormer Källa: Lundin 

Parkeringsnormerna infördes på nybyggnationer och idealen slutade med att vi fick ett 

motorvägslandskap med externa köpcentrum, bostäder, och stora omkringliggande 

parkeringsytor (Lundin 2008) som resulterade i barriärer för djur och människor med det 

amerikanska samhället som förebild.  

3.1.2 Trafikseparering 

Under 50- och 60-talet ökade antalet olyckor och lösningen blev trafikseparering då olyckorna 

troddes bero på dålig planering (Lundin 2008: 160). Arkitekt Sune Lindström menade att allt 

för stora mängder av olika trafikslag blandades och att lösningen var att skilja dem åt. Redan 

under 30- talet hade liknande idéer presenterats, då dock inte ur trafiksäkerhetssynpunkt utan 

mer som krav för ökad framkomlighet för biltrafiken där bland annat Le Corbusiers var en av 

förespråkarna.  

Radburnplanen och Grannskapsenheten var två ideologier som växte fram i USA under 1900-

talet för att bygga ett samhälle anpassat efter bilen. Radburnplanen utformades efter tre 

principer; superkvarter, återvändsgränder och en hierarkisk gatustruktur där bebyggelsen 

lokaliserades i superkvarter vilket omgavs av trafikleder som matade trafiken till 

återvändsgränder. Planen innebar en nästan fullständig separering av gång- och biltrafik, där 

parklandskap planerades bort från vägnätet. Grannskapsenhetens grundläggande tanke var att 

leda trafiken runt bostadsområden och inte genom dem (Lundin 2008:169–177) och inom 

grannskapen skulle områden vara bilfria (Hagson 1997:312). 

Under 60-talet började ett SCAFT- program att utvecklas i Sverige av bland annat Sune 

Lindström, programmet presenterades färdigt 1968. Programmet byggde på 

trafiksäkerhetsforskning och grannskapsplanering och skulle användas som vägledande 

handböcker vid trafikplanering. Programmet skilde helt på gång- och motortrafik och varje 

bostad skulle på ena sidan leda ut till gångled och andra sidan till en motortrafikled. 

Motorleder skulle finnas i ytterkanten av bostadskvarteren och leda in mot dem medan 

gångtrafik skulle ledas på insidan och ut till bostäderna. Förslaget innebar även att trottoarer 

förkastades och att parkering helst skulle ligga mellan bostaden och trafikleden. Entréer från 
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hållplatser, affärer, skolor skulle ledas direkt ut till gångvägar och korsningar skulle helst 

utformas planskilt. Systemet byggde på hierarkin med Fjärrled (130 km/h), Primärled (90 

km/h), Sekundärled,(70 km/h) Matarled (50km/h) och Angörningsgata (30 km/h) (Lundin 

2008:220–240) där matarleden ofta var formad som en ring runt bebyggelsen för att mata 

bilen till sin destination (Åhrén et al 2010:15). 

På sekundär- och matarleder föreslog dokumentet att busshållplatser skulle lokaliseras.  

Lokaltrafikföreningen såg dock detta som ett problem då gångavstånd till hållplatser blev 

stora och därmed kritiserade de SCAFT-systemet då de ansåg att kollektivtrafiken skulle 

passera genom bostadsområden och inte ledas runt dem (Lundin 2008:258). Efter 

miljonprogrammets era (1965-1974) så konstaterade civilingenjör Lars Markstedt att de flesta 

bostadsområden hade planerats i enlighet med riktlinjer i SCAFT. 

Antalet olyckor kom i och 

med detta att minska under miljonprogramsåren, detta dock på bekostnad av bebyggelsen som 

fick underkasta sig bilens ”krav”(Lundin 2008:260–262). Miljonprogramsområdens yttre karaktär kom att domineras av parkeringsytor, innergårdar 

med lekplatser och gångstråk separerad från biltrafiken. Orienteringstavlor var även ett 

resultat av planeringen då områdenas karaktär ofta gjorde det svårt att orientera sig där (Viden 

1999:50–52). Under perioden byggdes ungefär 65 procent av landets bostäder och därmed 

utformades många utifrån ideologin om bilen. Framförallt miljonprogramsområden som 

utformades med normer rörande parkering och trafiksäkerhet (Lundin 2008:31–33). Dessa 

normer gjorde att avstånden till bilen alltid var kortare än till buss eller tågförbindelser med 

ett fåtal undantag (Sturesson 1998:90). 
De bostadsområden som växte upp under 60- och 70-

talet kom därför sedan att få kritik, framförallt de storskaliga betongbostäderna men även mot 

det sätt som biltrafiken läts dominera.   

 ”Bebyggelsen växte fram i symbios med kommunikationssystemet och bildade ett utglesat, 

men förenat stadslandskap. Det är där, i ett anonymt stadslandskap bestående av schematiskt 

planerade bostads- och verksamhetsbebyggelse, som vi finner bilstadens förverkligande” 

(Åhrén et al 2010:15).  

3.1.3 Trafikplanering och New Urbanism  

De grundläggande principerna för SCAFT kom under 80- och 90- talet att överföras till ett 

nytt dokument vid namn Tråd med råd för trafikplanering. Råden i dokument byggde på 

trafiksäkerhet, sundhet, trevnad och skönhet. Dokumentet kompletterade SCAFT- principerna 

med råd för planering av busslinjenät och en bättre miljö med avseende på luft, skönhet, 

buller med mera. Dokumentet kom senare även att tillföras analyser av livsrumsmodeller, 

utveckling av orienterbarhet och tydlighet i tätorter. År 1995 infördes även en analysmetod 

för trafikens barriäreffekter. 

1998 kom Svenska Kommunförbundet med boken Lugna Gatan som gav råd om utformning 

av trafiknätet i de konfliktpunkter där olika trafikslag möttes. Dokumentet fokuserade på 

trivsammare, vackrare, säkrare och miljövänligare tätortsgator. Under 2000- talet har sedan 

flertalet olika handböcker utvecklats bland annat Den goda staden med fokus på städer och 

trafik. Dokumentets fokus var på den blandade staden där olika verksamheter fanns inom ett 

och samma område för att samverka och bidra till ett rikare stadsliv. Gaturummen föreslogs 

bland annat tillåta blandad trafik med låga hastigheter (Hagson 2004).  

 

TRAST  2007 (trafik för en attraktivare stad) var den senast handboken med konkretta mål för 

trafikplaneringen. Dokumentet framhöll en tät stadsstruktur där biltrafiken skulle anpassas 

efter de oskyddade trafikanterna. Gång- och cykeltrafik lyftes fram tillsammans med 
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kollektivtrafiken där en integrering i gaturummet betonades. Staden skulle upplevas utifrån de 

oskyddade trafikanterna och därför skulle städer utformas promenadvänligt. Handboken 

påpekade därför att bilen inte längre skulle komma i första hand. Dokumentet framhävde även 

vikten av att planeringen skulle utformas av personer med olika kompetenser för att 

därigenom ge miljöaspekter ett större fokus. 

Planerare skulle därmed inte låsa planeringen vid 

tunga vägprojekt utan istället verka för mångfald i trafiksystemet och en blandad bebyggelse 

 

Sveriges Kommuner och Landsting et al 2007).

 

Under 1990- talet växte nya rörelser fram som förespråkade förebilder från den äldre 

tidsepoken. New Urbanism hämtade ideal från Ebenezer Howards trägårdsstad och annan 

traditionell bebyggelse. New Urbanismen utgick från problembilden i det amerikanska 

samhället som utglesning i bilismens ljus, funktionsseparering, barriäreffekter, social 

segregation samt ensidig visuell fattig miljö. Enligt ideologin skulle fokus istället vara på god 

livsmiljö, lokalsamhälle och social integration och promenadvänliga förhållanden. Ideologin 

framhöll funktionsblandning, måttlig lokal täthet, bebyggelsekoncentration och ett 

kontinuerligt gatunät (Westford 2004

) precis på samma sätt som de senaste svenska 

trafikstrategierna gjorde.       
3.2  Bilens effekt på miljön 

De senaste 40 åren har mobiliteten ökat på grund av ett ökat bilägande, detta har fått 

konsekvenser i städer som blivit allt mer glest bebyggda (urban sprawl). Det är framförallt en 

effekt av samhällets satsningar på vägbyggen vilket orsakat ett ökat resande (Selman 

2000,Steen et al 1997:62). Detta illustreras i figur två som beskriver den teoretiska 

anknytningen mellan trafiksystemets utformning, tillgänglighet, markanvändning och 

resmönster. En kapacitetstärkning i trafiksystemet i form av en ny väg ökar tillgängligheten. 

Det går således att arbeta och bo på längre avstånd fast med samma restid. Detta gör att nya 

lokaliseringar möjliggörs vilket med tiden medför en annan markanvändning och efter en tid 

nya resmönster (Nyström et al 2012:162).  

Figur 2 Teoretisk anknytning- transport, tillgänglighet, markanvändning                                      

och resmönster Källa: Nyström et al 2012 

Människor reser ungefär dubbelt så långt med bil idag jämfört med för 25 år sedan och 

bilresenärerna har sedan 50 år tillbaka ungefär växt till det tiodubbla (Wheeler 2004:7). Bilen 

står för omkring 80 procent av transporterna i de europeiska städerna där vägar och gator idag 

utgör ungefär 17 procent av den bebyggda ytan i Stockholms län (Nyström et al 2012:27). 

Generellt anses bilen påverka miljön inom fyra områden: 

1.  upptar mycket mark med asfalterade ytor (Persson 2011:81)  

2.  barriärer för arter, förändringar i arternas levnadsmiljöer  
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3.  utsläpp av växthusgaser, partiklar, bränsle, orsak till buller och vibrationer   

4.  påverkar grundvatten- och dagvatten (Selman 2000) 

Bil och lastbilstrafik står för ungefär 40 procent av koldioxidutsläppen i Sverige och ungefär 

två tredjedelar av detta står persontransporterna för (Nilsson 2012, föreläsning). Problemet 

med bilen slutar inte där utan via förbränningen bildas även restprodukter av andra skadliga 

ämnen. Svavel– och kväveoxider är två restprodukter som kan leda till försurning av mark 

och vattendrag (Johansson 2012, föreläsning). Bilen är även den största orsaken till buller i 

våra samhällen. 

Buller som kan leda till försämrad koncentrationsförmåga, ökad stress och 

. Bilen orsakar även problem genom att bidra till partikelbildning, detta 

sömnsvårigheter

framförallt från dubbdäck som sliter på vägbanan. Dödsfall i trafikrelaterade olyckor är också 

ett problem.

År 2010 dog 33 personer i Stockholms län i trafikolyckor, samma år antas 

, 

trafiken genererat ytterligare 430 personers död genom utsläpp (Zachariadis 2012

föreläsning). Räknas skadorna som bilen genererar om till kostnader inser man hur dyr den är. 

Ekonomer har därför ofta ansätt att en lösning på problemet med bilismen är att den ska stå 

för ”alla” sina kostnader (Tengström 1998a:191). Beloppen kan bli stora där exempelvis 

trafikolyckorna i USA år 2004 beräknades kosta samhället 175,18 miljarder dollar (Talberth 

et al 2010: 30-38).  

Miljömål är något som riksdagen beslutat sig för att Sverige ska sträva mot, bland annat på . Målen kan läsas mer om på Naturvårsverkets hemsida där 
grund av ovanstående problemframförallt målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggdmiljö och Bara naturlig 

försurning är de som berör trafikfrågan (Naturvårdsverket, 2012a). Politiskt har det även 

utformats ett transportpolitiskt mål där den övergripande tanken är att ” säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och 

näringsliv i hela landet” (Regeringskansliet 2011).  

3.3 Hållbar utveckling 
Definitionen av uttrycket ”Hållbar utveckling” blev välkänt 1987 då det publicerades i FN:s 

Brundtlandrapport

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan 
 

att äventyra kommande genrationers att uppfylla sina egna”. Betydelsen av en hållbar 

utveckling brukar inom samhällsplanering beskrivas som relationen mellan sociala, 

ekologiska och ekonomiska intressen. Hållbarheten anses finnas i mitten av triangeln som 

aspekterna bildar (Se figur 3). Definitionen av ordet är inte teoretiskt så svår att förstå men att 

nå dit i praktiskt är desto svårare (Campbell 2003). 

Figur 3. Hållbar utveckling, Källa: Innovatum.se 
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Forskare kan ha olika syn på hur variablerna är kopplade till varandra och ger dem olika 

roller. Definitionen kan därmed variera men det gemensamma är den holistiska synen med 

ekonomi, miljö och sociala faktorer i fokus (Wheeler 2004:23–27). Definitioner av begreppet 

har sin bakgrund i olika personers grundläggande synsätt på aspekterna och samhället (Corell 

et al 2005:34) där troligen en miljövetare anser att miljöaspekten är viktigast och därför bör ha 

en överordnad roll.  

Begreppet syftar till att på ett ansvartfullt sätt hushålla med resurser så att kommande 

generationer kan bruka dem. Idag är detta dock sällan fallet då samhällen förbrukar icke-

förnybara resurser, framförallt fossila bränslen och den ekonomiska utvecklingen bär därför 

sällan hela den ekologiska- eller sociala kostnaden vilket resulterar i social orättvisa och 

miljöförstöring (Bjarnestam 2011:14).  

Mellan varje aspekt uppstår konflikter rörande jordens resurser, tillgångar och utveckling.(se 

figur 4) Konflikten mellan de sociala aspekterna och de ekonomiska är en ägandekonflikt. 

Konflikten grundar sig i att olika anspråk görs på ägandet. Det kan exempelvis vara så vid 

statlig inblandning där reglerade hyror krävs för att hitta bostäder till låginkomsttagare. Det i 

sin tur är positivt och genererar social rättvisa men drabbar bostadsbolagen och deras 

ekonomi. Den andra konflikten är utvecklingskonflikten mellan de miljömässiga och sociala 

intressena. Konflikten handlar framförallt om människors olika syn på naturmiljön och dess 

betydelse för olika folkgrupper. Tredje konflikten står mellan den ekologiska- och 

ekonomiska nyttan och är definierad som en resurskonflikt där marknadskrafter och de privata 

ofta står i konflikt till bevarande av natur. Konflikten står således ofta mellan utvecklade 

städer och naturmiljön (Campbell 2003). 

 

Figur 4. Konflikter i hållbarhetstriangeln Källa: Campbell 

Campbell menar även att det finns olika vägar att arbeta för att uppnå en hållbar utveckling 

och där planerarens roll är mycket viktig i sammanhanget.  

”The role of the planners is therefore to engage the current challenge of sustainable 

development whit a dual, interactive strategy: (1) to manage and resolve conflict; and (2) to 

promote creative technical, architectural, and institutional solutions. Planners must both 

negotiate the procedures of the conflict and promote a substantive vision of sustainable 

development.” 
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Innebörden är således att planeraren ska arbeta fram vad som är den mest hållbara lösningen. 

Campbell (2003) menar att detta ska ske genom förhandling mellan de olika intressenterna, 

 Hållbar 

men att även tekniska innovationer kan vara ett steg på vägen mot det hållbara.

utveckling är en dialog och process som kräver arbete, kompromisser och en vilja till 

förändring.  

1. Ta inte ämnen ur jordskorpan i snabbare takt än att de återbildas.  

2. Använd inte onaturliga ämnen 

3. Bevara växter, djur och hela den biologiska mångfalden 

4. Slösa inte jordens resurser(Persson et al 2011:8–11) 

Ekologiskt handlar hållbarheten om att hitta en balans mellan förbrukade naturresurser och 

återväxten av desamma (Persson et al 2011). Ekologer ser staden som en konsument av 

naturens resurser. Staden ses mer eller mindre alltid som ett hot mot miljön utifrån de 

ekologiska värderingarna (Campbell 2003). Wheeler (2004:16–17) menar att detta blivit allt 

mer accepterat och därför har perspektivet övergått från ett mer ekonomiskt till ett ekologiskt 

för att möta den hållbara utvecklingen (se figur 5). Ekologer ser på människan som en del i 

miljön och försöker få en förståelse för vilken roll människans har och vilka konsekvenser 

dess handlande får på naturen. Ekologi handlar om ”läran om huset”. Det kan beskrivas som 

samspelet mellan organismer och deras levnadsmiljöer.  

 

Figur 5 Förändring från ekonomisk till ekologiskt perspektiv Källa: Wheeler 

Ekologiskt handlar hållbarhet om att störa ekosystemen så lite som möjligt vilket syftar på 

samspelet mellan ett områdes natur, dess organismer och den fysiska miljön. Ekosystemet 

utgör områdets arter, den flora och fauna som bygger upp systemet. Systemet innehåller en 

mängd olika organismer som konkurrerar och samverkar där vissa är konsumenter 

och andra 

Inom ekologin används 

producenter, där människan i det samanhanget ses som konsument. 

ofta ekologiskt fotavtryck som ett mått på att beräkna människans påverkan på miljön och 

människors uttag av dess resurser. Jorden har en biokapacitet (carrying capacity) vilket kan 

jämföras med en budget och om ett land gör av med mer resurser än landet har tillgång till så 

överskrids budgeten. Ett hållbart system måste därför uppfylla kraven på ekosystemet 

(Persson 2011: 103, Venetoulis et al 2010).   

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser. De 

ekonomiska aktörerna ser på samhället som en plats där konsumtion, produktion och 

innovation verkställs. 

Samhället ses som en plats för handel, samt marknader och motorvägar 

. Sociala aspekten 

som ett sätt att locka till sig nya industrier för att kunna konkurrera
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behandlar jämställdehetsfrågor, segregation och andra grundläggande mänskliga behov. 

Aktörer inom denna gren anser att konkurrens finns mellan olika grupper i samhället och 

präglas av tillgänglighet och segregation. Staden är en plats för lokalisering av konflikter där 

samhället ses som en social plats av fackföreningar och organisationer som framhäver 

orättvisa villkor (Campbell 2003).  

3.4 Hållbara transporter och trafikplanering 

1996 undertecknade Sverige EU kommissonens konvention om klimatförändringar vilket 

innebar att åtgärder behövde vidtas för att reducera emissionerna av koldioxid och andra 

växthusgaser. Krav ställdes även på integrering av planering för bebyggelse och transport. 

Detta medförde att flertalet forskningsprojekt rörande hållbara transportsystem utreddes. 

Trafikens problembild beskrevs omfatta frågan om koldioxidutsläpp och dess betydelse för 

växthuseffekten samt luftföroreningar, buller, olyckor, trängsel, barriäreffekter, 

infrastrukturens intrång i värdefulla naturmiljöer samt bebyggelseutglesning med 

tillgänglighetsförluster och bilberoende som följd. Konsekvenserna för samhället framhävdes 

vara såväl sociala som ekonomiska och miljömässiga. Uppfattningen blev således att nya 

metoder behövde utarbetas för att uppnå ett hållbart transportsystem (Westford 2004).       

Williams (2005) skriver i inledningen av sin bok Spatial Planning, Urban Form and 

Sustainable Transport att det är en allmän överenskommelse att dagens nivåer av 

bilanvändande, bränslekonsumtion och utsläpp är ohållbart och måste förändras. Detta 

eftersom att vår resande har stor påverkan på hållbarheten av planeten. I boken beskrivs ett 

hållbart transportsystem bland annat som: 

”One in which fuel consumption, emissions, safety, congestion, and social and economic 

access are of such levels that they can be sustained into the indefinite future without causing 

great or irreparable harm to future generations of people throughout the world”(Williams 

2005:4). 

I samma kapitel lyfter även Williams upp EU-rådets beskrivning: 

 ”Allows the basic access and development needs of individuals, companies and 

society to be met safely and in a manner consistent with human and ecosystem health, 

and promotes equity within and between successive generations. 

 Is affordable, operates fairly and efficiently, offers a choice of transport mode, and 

supports a competitive economy, as well as balanced regional development. 

 Limits emissions and waste within the planet´s ability to absorb them, uses renewable 

resources at or below the rates of development of renewable substitutes, while 

minimizing the impact on the use of land and the generation of noise.”(Williams 

2005:5). 

Det gemensamma i definitionerna är att det hållbara transportsystemet möter ekonomiska- 

samt samhällets mobilitetsbehov, samtidigt refererar det till social rättvisa med element som 

säkerhet, tillgänglighet och prisvärdhet. Hållbara transporter tar miljön i beaktning både vad 

gäller ”carrying capacity” och att undvika miljöförstöring av naturliga resurser som land och 

luft (Williams 2005:4-5). 

3.4.1 Forskning och hållbar trafikplanering 

Stephan Marshall har utformat en tabell som Wheeler(2005: 72-76) och Banister(2011) 

använder för att beskriva skillnaden mellan den traditionell trafikplanering och en hållbar 
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trafikplanering (se figur 6). Traditionell trafikplanering som bedrivits menar de har verkställts 

av tekniska experter där fokus legat på trafikflöden, bilen samt vägbyggande. Bilden har länge 

varit att vägen är ett rum för bilen och därmed har olika trafikslag separerats. Hållbara 

trafikplaneringen innebär istället en mer holistisk syn på hur och vilka som ska bedriva 

planeringen. Tekniska experter är inte längre de som ska styra. Hållbar trafikplanering 

inkluderar även miljövetare och stadsplanerare vilket gör att miljö-, sociala- och 

ekonomiskafaktorer vägs in i planeringen. Planeringen blir således mer miljöorienterad och 

tar större hänsyn till människor och dess omvärld. Det hållbara transportsystemet väger även 

tyngre för att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik där bilen inte längre ska stå i första 

hand. Gaturummen separeras inte heller i samma utsträckning som tidigare och vägen ses som 

en plats för alla trafikslag. Den hållbara trafikplaneringen innebär även ett aktivt arbete för att 

försöka minska resandet och få fler att välja andra färdsätt än bilen. 

 

 Figur 6. Skillnad mellan Traditionell- och Hållbar trafikplanering, Källa: Wheeler och Banister  

Det hållbara transportsystemet handlar inte om att bilanvändande och andra typer av fordon 

drivna på fossila bränslen behöver upphöra direkt. Transporter behöver dock användas i 

mindre utsträckning än idag, framförallt i relation till antalet fordonsmil per person behöver 

minska. Wheeler anser detta kan göras på tre olika sätt: 

1. “Providing good alternative modes of travel, in particular stressing mobility by 

walking, bicycling, and public transit; 

2. Changing land use and urban design policies to support these alternative modes and 

to reduce the number and length of trips that people need to take every day; and 

Changing approaches to transportation planning 

Traditional approach Sustainability- oriented approach 

Engineering perspective More holistic perspective 

"Traffic oriented" "People oriented" 

Focus on large-scale movements, often 

ignoring local trips 

Concern for local movements, small-scale 

accessibility 

Automobile as the priority Pedestrians, bicycles, and transit as priorities 

The street as traffic artery The street as public space with multiple uses 

Economic criteria for decision-making Environmental and social criteria as well 

Increase road capacity to handle projected 

demand 

Transportation demand management (TDM) 

programs to reduce demand 

Consider road-user costs and benefits Consider other costs and benefits as well 

Focus on facilitating traffic flow Calming/slowing traffic where necessary 

Segregate pedestrians and vehicles 

  

Integrate pedestrian and vehicular space where 

appropriate through careful design (e.g. 

boulevards) 
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3. Reforming transportation pricing to incorporate the full social and environmental 

costs of driving into the price of fuel, road use, parking, motors vehicles, and vehicle 

registration”(Wheeler 2004:72).  

Första åtgärden innebär bättre möjligheter för mer klimatsmarta transporter som buss, järnväg, 

tunnelbana, gång och cykeltrafik men även genom nya teknologier som ”bus rapid transit” 

som innebär att bussar har egna körfiler. Gång- och cykeltrafik är det färdmedel som bör 

lyftas fram då dessa anses vara mest hållbara och även är de ekonomiskt billigaste färdmedlet 

att bygga för. Utformningen av vägnätet i förhållande till gående och cyklister är även av vikt 

för att underlätta för de trafikanterna. Vägsystem i den hållbara staden bör i det perspektivet 

utformas efter ett rutnätssystem av mindre vägar med låga hastigheter och inte ett fåtal större. 

Det underlättar nämligen för gående och cyklister som då får en bättre överblickbarhet i 

staden samtidigt som säkerheten ökar för de oskyddade trafikanterna (Wheeler 2004:174–

176). 

Andra åtgärden innebär att ny bebyggels byggs kompakt med hög densitet, och med en stor 

variation av verksamheter. Längden på resor blir i en kompakt stad kortare då avstånd mellan 

bostäder, arbetsplats och service blir kortare. Detta i sin tur gynnar de hållbara transporterna 

då bilen inte behövs lika mycket (Wheeler 2004: 72-75). På samma sätt visar forskning att ju 

glesare städer byggs desto större blir bilinnehavet och desto mindre blir användandet av andra 

mer hållbara transporter (Hagson 1997:315).  

Sista åtgärden innebär ökade kostnader för att ta bilen, exempelvis genom tullar, 

parkeringsavgifter, skatter med mera samtidigt som det behövs subventioner för den 

kollektiva trafiken (Wheeler 2004:72–75). Extra kostnader för bilen som exempelvis tullar 

kan dock tros påverkar företags ekonomiska tillväxt på längre sikt negativt. Detta är dock 

något som undersökts i London och resultaten visar att företagen inte blivit påverkade och 

tullar har både i Stockholm och London visat sig vara mycket effektiva och minskat 

innerstadstrafiken med omkring 20 procent (Bjarnestam 2011:20–21).  

Samanhang gör det även viktigt att tala om transportens betydelse för den hållbara 

stadsutvecklingen. Ekonomisk hållbar stadsutveckling har länge förknippats med 

transportsystemet. Transporter är starkt förknippat till ekonomisk utveckling då det möjliggör 

förflytning av varor och människor. Transporten möjliggör arbetstillfällen, investeringar, 

konkurrenskraftiga priser och tillgänglighet. Investeringar i infrastrukturen har därför sätts 

som positivt för den ekonomiska utvecklingen. För att åstadkomma en hållbar stadsutveckling 

är det därför viktigt att inkludera transportsektorn i politiskamål framförallt biltrafiken så att 

den inte växer i samma utsträckning som den ekonomiska. Detta kan endast göras om 

hållbarhetsmål inkluderas i planering och beslutsprocesser. Viktigt är således att ha hög 

befolkningstäthet som resulterar i lägre resursförbrukning och kortare resor. Detta gynnar 

både den ekonomiska hållbarheten som den ekologiska genom ett minskat resebehov 

(Banister 2005). 

Socialt så spelar transporten en roll kring rättvisa genom att möjliggöra för invånare att få 

tillgång till samma geografiska platser oavsett social ställning. En social hållbar 

statsutveckling är således ett transportsystem som är tillgängligt för alla. De som idag är 

missgynnade av transportsystemet är ofta låginkomsttagare, kvinnor, handikappade och 

etniska minoriteter. Mobiliteten är således en resurs som inte alla har samma tillgång till. 

Banister påstår även att själva bilen är en social orättvisa, har man ingen bil så har man inte 

tillgång till samma geografiska platser som dem som har bil. Det är även de som inte har bil 

som får ta konsekvenserna av bilen i form av försämrad luftkvalité, trafiksäkerhet och buller. 

En miljöbil är därmed också mer eller mindre ohållbar eftersom den ändå bullrar, bidrar till 
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partiklar, tar stor plats med trängsel som följd. Den hållbara transporten måste därför beakta 

frågor om trängsel, luftföroreningar, buller, säkerhet, landutnyttjande, global uppvärmning, 

rumslig separering, globalisering och decentralisering menar Banister (Bjarnestam 2011:20–

28).         

Transporten bör inte längre ses som endast tidsödande som forskning förr hävdade och att 

resenärerna alltid ville minimera tidsåtgången. En hållbar planering bör istället vidhålla att 

resan i sig själv kan värdesättas som aktivitet och att restiden kan användas för arbete och 

telefonsamtal (Bjarnestam 2011:26). Förr sågs transporttiden som en ekonomisk kostnad och 

därför skulle restiden vara kort. På kollektivtrafiken idag kan dock restiden användas av 

individen och därmed övergår förhållandet till transporten till mer positivt värdeladdad än 

bara en kostnad. Trafikplanering bör därför inte längre bedrivas genom framtida prognoser 

utan mer efter en vision om staden, där minimerade restider inte bör vara den största faktorn 

utan istället rimliga restider (Banister 2005). Den hållbara transportplaneringen behöver även 

förändra synen på hur man ska lösa problem med köbildning och trafikstockning. Dessa 

åkommor har lett till uppfattningen om att nya trafikleder och motorvägssatsningar behövs, 

istället för att göra satsningar på den kollektiva trafiken, gående eller cyklister (Bjarnstam 

2011:25).   

Enligt Andreasson räcker det inte att förbättra kollektivtrafikens standard genom 

stadsplanepolitiken även om dessa åtgärder är viktiga för att få fler att resa hållbart. Utan 

planeringen bör även utgå från en analys av sociala och kulturella aspekter av bilåkandet för 

att försöka ändra relationen mellan bil- och kollektiva resor. Bilen är för många en plats där 

de kan vara sig själva, den symboliserar något, status och välfärd. Bilanvändandet leder även 

till dagliga vannor och rutinner för arbetspendling där individen får en avkopplande stund från 

en stressig vardag. Bilen är inte bara ett transportmedel som många andra utan en social och 

kulturell artefakt som sociologer kallar modernitet (Tengström 1998b:219–220). Forskning 

har även visat att kvinnor är mer benägna att använda sig av mer hållbara transporter där ofta 

bilen står för något maskulint (Polk 1998). Eftersom att bilen inte bara kan ses som ett 

transportmedel är det viktigt att politiker inleder en intensiv dialog med medborgarna. Att 

implementera en radikal transportpolitik mot väljarnas motstånd är dömt att misslyckas. 

Transportpolitiken måste röra sig mot allmänheten och inte ses som en underordnad 

sektorfråga. Sker detta kommer medborgare i högre grad att reflektera över sitt eget resande 

och förhållande till bilen. Befolkningen kommer även då lättare kunna acceptera radikala 

beslut och det kommer underlätta formandet av ett hållbart transportsystem som samtidigt är 

effektivt, säkert och tillgängligt för alla (Tengström 1998b:227).   

3.4.2 Myndigheter, koncept och hållbar transportplanering 

Boverket och Sveriges kommuner och Landsting har också poängterar transportens vikt för 

det hållbara samhället där Boverker ansett att grunden till att uppnå hållbarhet är genom bra 

strategier:   

- Minska förbrukningen av ändliga resurser 

- Minskad användningen av fossila bränslen 

- Minska bilanvändningen 

- Förbättra för gång- cykel och kollektivtrafik 

- Begränsa parkeringstillstånd   

- Minska förbrukningen av material vid fordonstillverkning och utbyggnad av 

infrastruktur, öka återvinning med mera 

(Boverket 2006:11) 
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Uppfattningen att nya vägar skulle leda till mindre köer är ingen planering som bedrivs. Detta 

är något som människor i Stockholm tror men enligt Trafikverkets prognoser kommer andelen 

bilar i kö att öka i Stockholmsområdet trots satsningar på förbifarter (Nilsson 2012 

föreläsning). Istället borde satsningarna göras på att få fler att resa med andra transporter. 

Inom såväl forskning som i policy dokument rekommenderas en rad åtgärder för att begränsa 

biltrafiken. De vanligaste är förtätning, utformning av cykel- och gångvägar, lokalisering av 

bebyggelse i nära anslutning till kollektiva knutpunkter. Detta både bland forskare och 

verksamheter som Boverker och Sveriges kommuner och Landsting (se TRAST). 

Val av färdmedel 

Valet av färdmedel beror på vart individen bor, tillgänglighet till olika transporter, inkomst 

och kostnader. Undersökningar har bland annat konstaterat att sänkta priser för den kollektiva 

trafiken gör den mer attraktiv tillsammans med investeringar. Valet baseras ofta på 

effektivitet, säkerhet, kvalité, pålitlighet och ekonomi (Selman 2000:235). Det grundläger sig 

även på avståndet mellan konsumtions och produktionsplatsen, arbete och hem (Boverket 

2010:7).  

Det finns fem nycklar att arbeta med för att få fler att resa hållbart dessa är: investeringar, 

ekonomiska incitament, lagstiftning, planering, beteende och information. Det är alltså en 

komplex fråga och samverkan mellan dessa verktyg är lösningen (Boverket 2010:33). 

Åtgärder kan fungera som morötter eller piskor och kan läsas om i rapporten Steg på vägen 

(Naturvårdsverket 2012b: 82-105) Ekonomiska incitament kan exempelvis vara införande av 

tullar, parkeringsavgifter eller ökade skatter. Ur ett hållbart perspektiv kan dock detta 

diskuteras då det blir en fråga om etik och rättviseperspektiv. För är det verkligen rättvist att 

de som har resurser för att betala ska kunna betala sig fria från att ta ett ekologiskt ansvar 

(Berger et al 2005). Mycket tyder dock på att bilresenärer är relativt okänsliga för 

prisförändringar medan resenärer som reser kollektivt är mer priskänsliga (Anell et al 

1997:123).  

Lagstiftning kan innebära att införa en begränsning av parkeringsplatser och normer gällande 

kollektivtrafik och cykelparkeringar. Beteende och information handlar om att delge kunskap 

om miljön, genom exempelvis rådgivning och utbildning (Boverket 2010). Rådgivning och 

utbildning anser Banister (2005) är viktigt och påpekar att områden i Australien och Europa 

har likande åtgärder använts och minskat bilanvändandet med omkring 10 procent.  

Investeringar är en självklar åtgärd som innebär satsningar på det mer hållbara transporterna. 

Genom exempelvis ökad tillgänglighet, fler cykelparkeringar, bättre cykelbanor eller 

bekvämare kollektivtrafik. Vid planering av gång och cykeltrafik är frågor om komfort, 

säkerhet, och trygghet viktigt för att attrahera. Cykeln är framförallt ett färdmedel för att 

ersätta bilen på korta resor (Boverket 2010: 20-26). På medellånga och långa resor är det 

istället kollektivtrafiken som står i fokus där tillgänglighet, säkerhet, bekvämlighet, snabbhet 

och enkelhet är viktigt (Boverket 2010:50). Prioriteras kollektiv-, gång- och cykeltrafik leder 

det ofta till en naturlig begränsning för biltrafiken där farthinder ytterligare kan användas vid 

behov för att få ner hastigheter och öka säkerheten hos andra trafikslag. Vid planering bör 

även ny bebyggelse lokaliseras runt kollektiva knutpunkter då det stödjer en naturlig 

förflyttning med mer hållbara transporter (Boverket 2006).   

Fyrstegsprincipen 

Principen är framtagen av Trafikverket och rekommenderas att använda vid alla 

infrastrukturplanering med fokus på hållbar utveckling. Principen är framtagen som en 
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arbetsstrategi för att omöjligt kunna undvika nybyggnationer och istället lösa problemen 

genom att effektivisera redan befintlig infrastruktur. Planeringsunderlaget använder guidens 

fyra steg uppifrån och ner där framförallt steg ett och två är de som kan ses som mest hållbara.  

1. Tänka om, åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transport. Steget 

handlar om att göra satsningar och informera människor om tillexempel varför man ska åka 

kollektivt, cykla eller gå. För att förhoppningsvis ändra folks attityder och välja ett mer 

hållbart resande.  

2. Optimera, åtgärd som gör befintlig transport mer effektiv. Kan exempelvis vara att sänka 

hastighet på befintliga vägar för att därmed minska utsläpp och buller.   

3. Bygga om, begränsade ombyggnadsåtgärder med små förändringar av befintlig 

infrastruktur. Kan bland annat vara i form av en ny busstation eller nytt mitträcka för att öka 

tillgänglighet och säkerhet.  

4. Bygga nytt, nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. Detta steg ska infrias om 

problem inte kan lösas vid tidigare steg och kan innebära exempelvis en helt ny väg 

(Trafikverket, 2012a). 

Mobility Management 

Mobility management är ett koncept för att förändra människors attityder och beteenden i 

valet av transportmedel och då framförallt användandet av bilen. Konceptet bygger på att få 

fler att resa hållbart och lämna bilen hem och istället resa kollektivt, cykla eller gå. Mobility 

management är ett koncept av mjuka åtgärder som kan användas för att påverka resan innan 

den påbörjats. Mobility management vill uppmuntra till ett miljöanpassat sätt att resa 

framförallt genom information och kommunikation och därigenom så anses konceptet 

förstärka effekterna av mer hårda åtgärder som byggen av nya järnvägar, cykelvägar etcetera. 

För att påverka människor genom mjuka åtgärder finns det flertalet olika sätt och det som 

framförallt är positivt är att det jämfört med andra åtgärder är billigt. Det kan exempelvis 

bedriva kampanjer för ett hållbart resande, ges personlig rådgivning och utbildning man ska 

sitt bilberoende (Söderström 2012 föreläsning). 

Frågan kvarstår dock hur planeringen idag bedrivs och om bilen är det normgivande 

trafikslaget? Det hävdar Lundin och Åhrén fortfarande är fallet även om politiker och 

planerare bör bedriva en hållbar planering. Forskarna hänvisar bland annat till att 

Stockholmsstad höjt parkeringsnormerna från 0,75 till 1.0 samtidigt som staden har bedrivit 

stora ekonomiska satsningar reserverade för vägtrafik som exempelvis förslag till nya Slussen 

och förbifart Stockholm. Detta anser de fortsatt kommer att bädda för ett högt bilinnehav och 

inte ett hållbart transportsystem (Åhrén et al 2010:16).  
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4. Fallstudie Täby kommun 
I kapitlet redogörs hur perspektiven på trafiksystemet har förändrats över tid och hur det har 

påverkat bebyggelsens utformning i Täby. Sedan redogörs aktörers uppfattningar om vad som 

utgör ett hållbart transportsystem och hur de arbetar med detta i Täby idag. 

4.1 Täby bebyggelseutveckling och transportlösningar 
År 1947 upprättades en generalplan för de norra förortskommunerna. Generalplanen byggde 

på bebyggelsegrupper och förutsatte goda kommunikationer och tillväxt. Gångavståndet 

beskrevs som viktigt och det fick inte vara för långt till centrum, skola eller kommunikationer 

(Söderqvist 1999:44). Planen förutsågs en framtida befolkning på 70 000 invånare och den 

största tillväxten skulle ske med enfamiljshus och lämpliga platser för flerfamiljsbostäder 

förutsågs runt dagens område för Täby Centrum. Enligt kommunen talade flera faktorer för en 

koncentrerad bebyggelse, bland annat ”bättre trafikservice” med vilket de syftade på 

kollektivtrafiken (Söderqvist 1999:43). Kommunen ansåg att tillväxten var möjlig framförallt 

då goda kommunikationer som Roslagsbanan och den planerade Norrtäljevägen (E18) 

passerade genom kommunen. Planen omfattade även tankar om ett lokalt affärscentrum och 

lämpligt läge för affärscentret pekades ut till Ella framförallt på grund av dess läge i 

förhållande till Roslagsbanan. Det var dock ganska klart att författaren av generalplanen 

generaliserade då området låg hela en kilometer från stationen placering (Söderqvist 

1999:110). 

Längst den planerade Norrtäljevägen ansågs att en skyddszon om 20-50 meter skulle vara 

lämplig. Grönbältet skulle bevaras för skydd mot buller och liknande reservationer ansågs 

passande även vid Roslagsbanan. Planerad Norrtäljeväg antog ges en bredd på 25 - 30 meter 

med planskilda korsningar (Generalplan 1947). Kommunen var positiva till motorvägen och 

förutsåg en kraftig expansion av bilismen från en bil på 25 invånare till en bil på 8 invånare 

(Sainz et al 2012). 

”Butiks- och kulturcentrum, lokaler för småhantverk, parkeringsplatser och andra 

anläggningar, som draga mycket folk och trafik, få ges en sådan placering i samhällenas 

centrum, att även här trafik kan flyta fram relativt ostört. Det är sålunda mindre lämpligt, att 

butiker placeras utmed en kraftig trafikgata, då trafiken blir störd av parkerande och 

svängande fordon, fotgängare o.s.v. och olycksrisken äro stora… form av gångtunnlar m.m. 

göras för fotgängarna, så att de praktiskt taget kunna gå från centrum till sin bostad utan att 

komma i beröring med trafiken”(Generalplan 1947). 

Generalplanens fokus ur trafiksynpunkt låg på den tilltänkta ökade bilismen och tecken 

pekade på att kommunen ville vidta åtgärder för att tillgodose bilens behov, framförallt vid 

detaljplanering. Bilens betydels i kommunen framhävdes än mer i Förslag till planläggning 

och utbyggnadsprogram för södra delen av Täby Köping där det stod ”köpingen torde böra 

ägna speciellt stor uppmärksamhet åt problemet att tillgodose de krav den ställer”. 

Generalplanen gav även förslag om nya busslinjer även om det inte tog lika stor plats som 

bilen. Något som beskrevs som centralt var dock att utbyggnaden av Täby skulle ske längst 

redan befintlig Roslagsbana (Generalplan 1947). 

1948 fanns det 9000 invånare i kommunen men följande 25 år hände mycket. Täby gick då 

från att vara landet till att bli ”stan” på landet. Den första stora bebyggelsen av lägenheter 

exploaterades vid Viggbyholms station och var klara 1950 (Sainz 2012: 28). Samma år 

invigdes kommunalhuset i Roslags-Näsby och från år 1952 fram till 64 byggdes 1143 
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Figur 7 Näsbydal och Grindtorp 

Källa: Täby kommunarkiv 

lägenheter i Hägernässtaden. Bilen var då i fokus och i Djursholms tidning från 1957 kan 

läsas att området hade planerats med 835 parkeringsplatser. Prognoserna poängterade att 

bilarna skulle vara en på fem när området var färdigställt och därför krävdes minst 750 

parkeringsplatser (Roslagsposten 1957). Trots detta så byggdes det fler än vad området ansågs 

behöva precis som Per Lundin påstått var fallen vid flertalet tillfällen i de svenska samhället 

(se kap 3.1).  

År 1957 blev första centrumet klart i Roslags-Näsby och omgavs av fem niovåningspunkthus 

och samma år blev även motorvägen till Täby klar vilket var Sveriges andra motorväg som 

blev byggd (Sainz mm 2012: 29). Tanken var att platsen skulle bli en centralort i Täby 

(Jarneberg 1995). Motorvägen kom att dela kommunen i två delar och förändrade många av 

kommuninvånarnas resvanor. Många såg den som en livsviktig pulsåder för utveckling och 

tillväxt medan andra såg en barriär som delade kommunen (Socialdemokraterna 2011:13).  

Regionplan 

Enligt 1958 års regionplan skulle fjorton nya stadsdelscentrum finnas i Stor-Stockholm 1990 

och ett av dessa skulle exploateras i Täby. Enligt planen var det viktigt att kundunderlag fanns 

på gångavstånd och kunder från andra delar skulle använda kollektivtrafiken fram till att 

bilismen hade ökat. De andra centrumen som var regionala skulle även locka kunde från andra 

kommuner och därför skulle dessa bybyggas i obebyggda områden dit kunderna skulle resa 

med bil. De regionala centrumen skulle därför anläggas i senare skedde då biltrafiken blivit 

mer betydande och motorvägar byggts ut (Söderqvist 1999:43). Under 1950-talet minskade 

antalet pendlingsresor med den spårbundna trafiken i Täby och det trodde man berodde på att 

fler valde bilen och där nya motorvägen var en stor faktor till detta (Moregård 1961). 

4.1.1 Näsbydal  

Bostadsområdet Näsbydal stod klart 1959 och rymde 

900 lägenheter i form av åtta funktionalistiska 

punkthus placerade i en cirkel (Täby kommun 2012c). 

Husen ritades av Åke Arell och Alf Bydén och var 

sjutton våningar höga (Sainz mm 2012: 29)(Se figur 7). 

I förslaget till stadsplanen för Näsbydalområdets kan 

läsas om hur tanken var att strukturera bebyggelsen i 

förhållande till trafiksystemet. 

”Den betydelse vägen kommer att upptaga i framtiden 

har föranlett att den efter ingående överläggning med 

Vägförvaltningen upptagits med en bredd som medger 

antingen gångbanor, cykelbanor och 2 körfiler eller 

gångbanor och 4 körfiler. Den väntade omfattande 

trafiken på denna väg motiverar även en gångtunnel nära Kanalvägen” 

(Vattenbyggnadsbyrån 1955a).   

Detta poängterar att framtida prognoser på biltrafiken var styrande för vilket utrymme 

vägarna skulle ta i anspråk precis som Lundin hävdat i kapitel tre. 

I planerna för Näsbydal reserverade kommunen mark för två bensinstationer och en 

bilverkstad. Det poängterades även att invånare i området via den nya motorvägen skulle med 

expressbussar kunna resa till Stockholm på 20 minuter. Den totala kostnaden för gator och 

parkeringsåtgärder beräknades till 3, 85 miljoner kronor (Vattenbyggnadsbyrån 1955a) där 

gång och cykelvägar stod för 530 000 kronor plus 100 000 för en gångport under 
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Centralvägen. Resterande kostnader var till de anslutande matargatorna och den lokala 

parkerings och bostadsgatan (Lindström 1958). Ekonomiskt så visar detta att de framförallt 

var bilen som prioriterades. 

Bostadsgatan i Näsbydal planerades och byggdes med gångbana och cykelbana närmast 

höghusen, därefter kom en gata med kantstensparkering att forma området tillsammans med 

parkeringsytan utanför. Det totala antalet parkeringsplatserplatser i planskedet var 900 vilket 

motsvarade en plats per lägenhet (Lindström 1958).  

4.1.2 Grindtorp 

Efter Näsbydal följde bygget utav Grindtorp där planerna kom att rymma 1549 lägenheter  

(Schenling granskad 2013). Bebyggelsen i Grindtorp planerades som en ”borg” i 

halvcirkelformade huskroppar med grönområden runtom. Inuti borgen tänkte arkitekten sig en 

”intensiv stadsmiljö med folkliv, kiosker och bilar”(Tordmar 2008) (Se figur 8). När 

bostäderna sedan bebyggdes så förlades dock bilparkeringen utanför ”borgen” (Jarneberg 

1996:45). 

 

 

Figur 8. Grindtorp- planerad innergård med parkering, folkliv och kiosker Källa: Täby Kommunarkiv 

Grintorp planerades med 1800 parkeringsplatser och den totala gatuarealen på 23 600 

kvadratmeter. I hela Grindtorp- och Näsbydalområdet beräknades den totala gatuarealen bli 

110 000 kvadratmeter stor och skulle därmed uppta mycket av områdets totala yta. Den lokala 

bostads- och parkeringsgatan i Grindtorp hade beräknats till en kostnad av en miljon kronor 

med en extra kostnad på 300 000 kronor för anslutande grindtorpväg.  Gång- och cykelvägar i 

området beräknades skulle kosta 20 00 kronor (Vattenbyggnadsbyrån 1955b). Det visar sig 

även här hur lite ekonomiskt resurser som gick till gång- och cykeltrafik jämfört med vägar 

för bilen. 

Sune Lindström arkitekten för området poängterade även vikten av att förlägga Grindtorp 

nära motorvägen. Lindström menade att modern stadsplanering av denna storlek skulle 

bybyggelse skapa direkta anslutningar med närliggande snabbleder. Detta ansåg han göra 

körning bekväm och nedbringa körtider (Lindström 1958). I förhållande till den nya 

motorvägen ansåg Lindström även att en nya av- och påfart mellan Grindtorp och planerade 

Täby Galopp behövdes då området vid evenemang skulle evakuera nära 5000 fordon.  Han 

ansåg att evakuering över lokala gator i området skulle medföra tidspill och skapa irritation då 

många av tävlingarna hölls kvällstid och bullerstörningar skulle då uppkomma 

(Vattenbyggnadsbyrån 1954). Denna idé kom dock inte att förverkligas i Täby utan istället 

byggdes avfarter norr och söder om området. 

Tecknen på att det framförallt var bilisten och tiden det tog att resa som var Lindströms 

huvudargument för olika åtgärder framgår. Precis som forskare hävdat så kännetecknade 

dåtidens ideal om att körtiden skulle vara kort vilket bekräftas i stycket ovanför. Det framgår i 
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exemplet även att det framförallt vara bilisten som var viktig och därför låg fokus på 

trafikflödet vilket var den typiska traditionella trafikplaneringen (se kap 3). Jag skulle ändå 

vilja påpeka att det även finns ett fokus utifrån de boende med tanken på att Lindström 

använder buller som ett argument. Tanken var således inte bara trafikflöden för bättre 

framkomlighet som styrde utan att förslag även grundade sig på en bättre boendemiljö.    

Varför exploaterades Täby som det gjorde? 

”I Täby hade under 40-talet utarbetats generalplaner som fastslog att köpingscentrum kulle 

ligga någonstans vid Roslags-Näsby. När sedan stadsplanen skulle upprättas i mitten på 50-

talet var det naturligt för mig att då tänka mig en stark bebyggelsekoncentration just där, 

nära hållplatser och centrumbutiker. Det resulterade i planerna för åtta punkthus i Näsbydal 

och båghusen upp på berget i Grindtorp. När sedan regionplanen kom i slutet på 50-talet så 

hade istället Täby förlagts med ett regionalt centrum och inte bara ett centrum för Täby utan 

för hela Stockholmsregionen. Det förklara varför dessa områden kanske inte är helt så 

anknutna till centrum som man i och för sig skulle kunna önskat sig ” bevarade Lindström 

frågan till varför Täby exploaterades som det gjorde (Byggnadsindustrin 1968: 28). 

Kommunen ansåg samtidigt som flerbostadshusen planerades att det var tveksamt om 

villaägare ville bo nära hyreshusbebyggelsen. Kommunen menade istället att de som bosatte 

sig i villor hellre underkastade sig besväret med kommunikationer för att bo mer i kontakt 

med naturen och därför planerades flerbostadshusen separerat från villaområdena 

(Vattenbyggnadsbyrån 1955a) där framförallt hyreshusen var de som planerades närmast 

Roslagsbanans hållplatser.  

Utifrån detta kan påstås att flerbostadshusens läge var förknippade med god tillgänglighet till 

hållplatser som idag är en bärande tanken för en hållbar transportplanering (se kap3.3). Det 

var således inte endast bilen som var i fokus även om den var viktig och som flera 

respondenter som jag intervjuade även uttryckte, att bilen var det som stod i centrum under 

dåtidens planering (Politiker 2013, Tjänstemän 2013). Tecknen är även tydliga att 

kollektivtrafiken var i fokus och att bebyggelsen egentligen inte skulle ha blivit så utspridd 

som den blev med anknytande bil- och cykelvägar. Det var snarare ett resultat av att planerna 

komma att förändras då centrumet inte längre endast skulle var till för Täbyborna enligt 

Lindström. Uppfattningen under denna tid verkar även ha varit att de som bosatte sig i villor 

inte behövde lika utbredda kommunikationer och därför fokuserade kommunen på de mer 

centralt delarna, både när det gäller kollektivtrafik och biltrafik. Villaområdena borde därmed 

ha blivit mer beroende av bilen än de som bosatte sig i flerbostadshusen. Något som 

påpekades under samtalet med en av dagens politiker var att planerarna under denna tid bara 

verkade ha” slängt ut” bebyggelse när respondenten tittade på en karta från Generalplanen 

1947 och pekar på området Gribbylund (Politiker (M) 2013). Område påpekas även av en 

annan respondent ligga väldigt dåligt till i förhållande till kollektiva färdmedel då det inte har 

någon koppling till Roslagsbanan (Politiker (C) 2013). 

Efter Grindtorp byggdes mindre storskaliga områden upp fram till år 1965 samtidigt som 

kommunen invånarantal ökade till 30 000. I slutet av 50-talet började storplanerna om Täby-

Storcentrum att diskuteras. Kommunfullmäktige ansåg då att Ella inte var det lämpligaste 

området för exploatering för affärscentrumet på grund av bristande kommunikationer. 

Exploateringen ansågs istället skulle ske i området närmre Roslagsbanan samtidigt som 

HSB:s utredare menade att det inte skulle vara ett problem att exploatera centrumet 650 meter 

från järnvägsstation då de flesta kunder skulle vara bilburna (Söderqvist 1999a: 48-49). 

Kommunen verkar således ha varit mer inriktade på att centrumet skulle kunna nås lätt även 

med kollektiva medel till skillnad från andra där fokus var mer på bilen.  
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4.1.3 Täby-Storcentrum 

Åke Arell berättade att mycket av inspirationen till Täby-Storcentrum togs från USA och där 

han bland annat under en tid rest och studerade höghus i Boston och Detroit till 

centrumanläggningar i Minneapolis. Från resa sammanställdes sedan ett dokument som delvis 

låg tillgrund för planerna i Täby (Arell 2013). Storstugan som ingick i planerna för 

affärscentrumet ritades av Arell själv och han berättade att under denna tid var det 

storskalighet som var det moderna. Planen innebar ett stort höghuskomplex med 25 våningar 

där ett antal plan var avsedda för service. Le Corbusier var en av förebild när bostäderna 

utformades samtidigt som miljonprogramsområdena mycket präglades av funktionalismen 

vilket fick ett starkt fokus (Arell 2013). 

”Det var väl funktionalismen på den tiden och vi var inga moståndare till det ”(Arell 2013). 

Storstugans höga planstandard innebar att man skulle kunna parkera nära huset och ta hissen 

direkt upp i bostaden. Tankar om att förlägga parkeringen direkt under husen i 

parkeringsgarage fanns inte, det var för dyrt på den tiden men något som blivit mycket 

populärt idag (Arell 2013).  

Grundidén till Täby-Storcentrum kom 1959 och planerna var upprättade av Alf Bydén, Sven 

Månsson, Sune Lindström och Åke Arell. Planerna omfattade mellan 20- till 25- tusen 

kvadratmeter affärscentrum, 4000 parkeringsplatser och omkringligande bostäder för 9700 

personer (Söderqvist 1999a: 50). Affärscentrat var orsaken till bostadsområdenas utformning 

detta eftersom att områdena exploaterades för att kunna ge butikscentrumet ett stort 

kundunderlag (Söderqvist 1999b:113).  

Parkering, vägar och kollektivtrafik 

Parkeringsytan vid affärscentrat planerades bli 90 000 kvadratmeter och beräknas till en 

kostnad på 3,63 miljoner kronor där första hälften skulle bebyggas samtidigt som centrumet 

och resterande inom tio år. Det användes tre centrum som måttstock för att beräkna antalet 

parkeringsplatser i Täby och dessa var Eastland och Northland i USA och Vällingby i 

Sverige. Planerarna antog att beräkna parkeringsytan i relation till centrumets totala 

våningsyta där Täby ansågs i många fall skulle ligga mellan Vällingby och de Amerikanska 

centrumen. Planerarna förutsåg i Täby en biltäthet om 300 bilar per 1000 invånare 1970. De 

förutsåg att 35 procent av kunderna fanns inom gångavstånd (700 m) och av dessa skulle 20 

procent ta bilen. Av övriga förutsattes att 80 procent skulle komma med bil och antalet 

personer per bil i Sverige antogs till två. Bilplatsbehovet blev därför 1000 platser och planerna 

adderade även parkering för anställda och en variation i maxtimmarna. Totala resulterade 

beräkningarna i 1600 platser år 1970 och 2000 platser 1990 (Vattenbyggnadsbyrån 1961). 

På likande sätt beräknades parkeringsplatser i området för kontor, bostäder, skolor där 

byggnadsstyrelsens normer var vägledande. Bilinnehavet skulle öka från 300 bilar per 1000 

invånare till 500 bilar år 1990. Detta resulterade i 320 och 530 platser för kontorslokaler, 900 

planerades vid Storstugan där mark reserverades för ytterligare 500. 2100 platser ansågs 

behövdes inom området för Åkerbyvägen- och Marknadsvägens bostadsbebyggelse. På 

liknande sätt beräknades trafiktillströmningen på matargatorna till centrumet och flertalet 

föreslog utformas med fyrfiliga körfält (Vattenbyggnadsbyrån 1961). 

”det här centrat det är klart att det baserades på mycket biltrafik, så det skapade en del trafik 

verkligen… Man försökte ju ha busstrafik å sådant under denna tid även om bilen var stor, 

det kräver ju utbyggnad av vägar då dessa blir överbelastade”(Arell 2013).  
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Enligt uttalandet av arkitekten kan det antas att inte lika stort fokus gavs till den kollektiva 

trafiken. Uppfattningen och attityden till bilen verkar fortfarande hos arkitekten vara att nya 

vägar behövs för att lösa problemen med överbelastning och att centrumet framförallt 

baserades på bilen. Arkitekten tror samtidigt att planerna medförde till att skapa ökade 

bilmängder och detta kan liknas vid Falkemark som menar att affärscentrumen var en orsak 

till att antalet bilar steg, då centrumen förutsatte att kunderna var bilburna. Täby Centrum ska 

dock påpekas kan nås smidigt även med Roslagsbanan och bussar. 

Vägutbyggnaden i området motsvarade 62 800 kvadratmeter till en kostnad på 4,05 miljoner 

kronor. Gångtunnel under järnväg till området från Grindtorp beräknades att kosta 0.20 

miljoner samtidigt som kostnader för järnvägsstationer skulle kunna tillkomma på 1,55 

miljoner (Täby Storcentrum 1959b). Den totala kostnaden för hela områdets vägsystem 

(Grindtorp-Näsbydal-Storcentrum) slutade på 60 miljoner där kommunen bland annat fick 

bekosta anslutningar till Norrtäljevägen (Byggnadsindustrin nr 20 1968: 33).  

”Trots den allmänna nedgången i den kollektiva trafiken, som har sin huvudsakliga orsak i 

den ökade privatbilismen, måste man alltjämt räkna med behov av kollektiva trafikmedel vid 

utbyggnad av bostads-, affärs- och industriområden”(Täby Storcentrum 1959a). 

Diskussioner pågick i kommunen och hur de skulle förbättra den kollektiva trafiken (Täby 

Storcentrum 1959b). Utformningar av hållplatser och spåranordningar undersöktes därför 

längst Roslagsbanans sträckning. En ny station diskuterades vid Centrum och en annan vid 

Tibble. Fokus var på bästa möjliga turtäthet och snabba byten. En eventuell vänthall 

dikuterades vid affärscentrum samt att båda hållplatserna skulle förläggas med dubbelspår för 

att kunna öka kapaciteten på spåret (Täby-Storcentrum 1959a). Dessa hållplatser kom sedan 

att förverkligas när affärscentrumet byggdes.  

Remisser och bygget 

År 1961 inkommer det remisser om Täby-Storcentrum som bland annat poängterade att 

antalet parkeringsplatser var för få till gällande normer (Söderqvist 1999:54–58). 

Diskussionerna handlade om avstånd till kollektiva hållplatser, parkeringsmöjligheter och den 

storskaliga bebyggelsen. Järnvägstyrelsen påpekade att det var 450 meter från 

kollektivstationen till det nya centrumet och ansåg att kommunen borde avvakta bygget tills 

järnvägsutredningen var klar. Frågan om parkering kvarstod också eftersom planerna inte 

uppfyllde normerna men parkeringsmöjligheterna ansågs samtidigt kunde blivit lösta genom 

överdäckning menade både experter från Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers. 

Länsstyrelsen ansåg dock att antalet parkeringsplatser var tillräckliga och därmed fanns det en 

varierenade syn på frågan. Enligt byggnadsstyrelsens normer skulle planen krävt 6200 till 

7700 parkeringsplatser beroende på vilken biltäthet man räknade på. Täby Centrum hade 

planerats för 3000 platser som kunde utökas med ytterligare 1700 om överdäckning 

genomfördes (Söderqvist 1999:60–61). Täby verkar således inte låtit normerna varit lika 

styrande som Lundin hävdat i tidigare kapitel även om det styrde mycket av planerna. Istället 

planerades centrumet efter lägre parkeringsnormer än vad många sågs som lämpligt och 

därmed blev inte Täby-Storcentrum riktigt det bilscentrum som det hade kunnat bli.   

Kungliga Byggnadsstyrelsen hade flera negativa åsikter rörande centrumplanerna och 

framförallt de planerade 25- våningshuset.   

”höghusbyggande har blivit en förutsättning för den överexploatering som allt oftare kan 

konstateras vid det nutida samhällsbyggandet. De vinster man kunnat göra i friytor har ofta 

blivit tämligen fiktiva. Till största delen har de åtgått för att möta bilismens ständigt växande 
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parkeringsbehov….trots de väsentligt reducerade parkeringsnormer som här tillämpats har 

parkeringen lagt beslag på det mesta av den friyta som man med den valda bebyggelsetypen 

lyckats åstadkomma.… Parkeringsanläggningar med deras sterila markbehandling och 

störningsrisker av olika slag icke anses tillfredsställande. Vill man lätta parkeringstrycket på 

friliggande ytor kring de centrala bostadshusen, torde en minskning av volymen hos dessa hus 

vara den enda framkomliga utvägen”(Kungliga byggnadsstyrelsens 1963). 

Byggnadsstyrelsen poängterade således både att parkeringsnormerna inte följdes och att de 

understigit de rekommenderade värdena. De ansåg samtidigt att miljön runt Storstugan med 

parkeringsområde upptog allt för stora ytor och verktyget mot detta vara att minskning 

bostadens storlek (Kungliga byggnadsstyrelsens 1963). Bostadsstyrelsen och 

Byggnadsstyrelsen var negativa medan Länsstyrelsen var positiv till 25- våningshuset, dock 

var det byggaren Mattson som blev rädda och hävdade att det skulle bli dyrt att bygga över 17 

våningar och det var därför som Storstugan endast kom att bli 17 våningar hög (Arell 2013). 

År 1962 ställdes stadsplanen ut för Täby-Storcentrum och antogs samma år (Söderqvist 

1999:54–58). Bygget Täby-Storcentrum började med Åkerby- och Marknadsvägen år 1967 

och sedan butikscentrumet. 1970 stod höghuset Storstugan klara med 704 lägenheter och 

Täby Centrum blev Europas första inglasade affärscentrum och gick under devisen ”Den 

europeiska stadens idé ”(Täby kommun 2012 c). I tidningen byggnadsindustri skrev 

planförfattaren Lindström om det dåliga med ett storcentrum av amerikansk modell. ”Ett 

enormt centrum i ett hav av parkeringsplatser.” Trots detta så liknade resultatet av Täby 

Centrum den amerikanska modellen med sina parkeringsytor med skillnad att i Täby 

inkluderades även bostadshus och industrilokaler (Berglin et al 1971). Parallellt med 

centrumet pågick trafikutredningar för förbättringsåtgärder inom kollektivtrafiken då 

befolkningen hade belastat både väg- och järnvägsnät hårt (Stigstedt 1962). Diskussionerna 

handlade om avstånd från bostadsområden till Roslagsbanans hållplatser där det bland annat 

påpekades att avståndet från Grindtorp till närmaste station på Roslagsbanan var en kilometer 

(Söderqvist 1999:60).  

Den politiska makten 

Under denna kraftiga utbyggnad av kommunen av framförallt flerbostadshus var Gustav Berg 

socialdemokrat kommunalnämndens ordförande och drev frågan av utbyggnaden av Täby och 

sättet att bygga tillsammans med professor Lindström. Hans entusiasm och inspiration till 

utbyggnaden av Täby tog han från USA då han inspirerades av USA:s produktionseffektivitet 

och avancerade teknik och snabbt växande städer (Socialdemokraterna 2011:14). När han 

sedan förlorade sin politiska styrning och sedermera dog 1963 så började den nya politiska 

makten att inrikta sig mot småhusbebyggelse (Sainz mm 2012). Täbys olika områden 

Centrum, Näsbydal, Grindtorp, Marknads- och Åkerbyvägen hade när det var klara blivit egna 

kommundelar separerade av förbifarter för biltrafik, men inom sig förenade av gång- och 

cykelstråk i sann SCAFT-anda (Socialdemokraterna 2011:19). 

4.1.4 Generalplan 1966 

1966 års generalplan behandlade främst hur kollektivtrafiken skulle lösas men även 

förbättringar för biltrafiken. År 1963 hade en trafikutredning där Täby förordat en tunnelbana 

till kommunen påbörjats och tunnelbanan sågs som lämplig då den skulle avlasta vägnätet. 

Vid Täby Centrum skulle hållplats under jord beläggas och därmed ersätt hållplatsen för 

Roslagsbanan (Byggnadsindustrin nr 20 1968:36). Flera olika alternativ utreddes av 

dragningen och diskuterades i kommunen (Generalplan 1966:47–49).  

. 
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Generalplanen påpekade att kollektivtrafikens utformning var otillfredsställande på grund av 

långa gångavstånd samt långa restider med buss då Norrtäljevägens framkomlighet var dålig. 

Kommunen ville att gångavstånden maximalt för flerfamiljshus till hållplatser skulle var 500 

meter och för enfamiljshus 1000 meter. I Stor – Stockholm fanns vid denna tid två önskemål i 

beaktning till kommunikationer, dessa var att kommunikationerna skulle vara bekväma samt 

att tillräckligt många parkeringsplatser skulle finnas inom varje statsdelsområde (Generalplan 

1966). Detta påverkade troligen även Täbys syn på transportsystemen och hur man jobbade 

lokalt.  

I Täby hade biltätheten ökat från 100 bilar per 1000 invånare år 1955 till 230 bilar per 1000 

invånare tio år senare. Trafiknätet ansågs otillfredsställande ur trafiksäkerhetsynpunkt men 

även kapacitetsmässigt. Lokala trafiknätet bestod av mest smala grusvägar och beskrevs som 

problematiskt. Nätet sågs som endast godtagbara i nya områden som bebyggdes där en viss 

differentiering genomfördes. Inom nya bostadsområden hade mark reserverats för parkering 

och därför ansåg kommunen att förhållandet till antalet parkeringsplatser var acceptabla. Ur 

miljösynpunkt var det buller som berördes och hur det skulle lösas samtidigt som 

inställningen till bilen var positiv och visionen tydde på att den kanske i framtiden skulle 

kunna ersätta kollektivtrafiken (Generalplan 1966). 

”Förortsbons önskemål, att vara mindre beroende av Stor-Stockholm centrum som 

arbetsplats, kan uppfyllas inte bara genom de arbetsplatser, som anordnas i den egna 

kommunen utan av alla arbetsplatser, som ligger så att de bekvämt kan nås per bil inom cirka 

30 minuter... tidsavstånden är, under förutsättning att bilinnehavet blir allmänt, så små att 

placering inom köping saknar betydelse ur bekvämlighetssynpunkt. Eftersom emellertid ännu 

ovisshet råder beträffande bilens möjligheter att ersätta kollektiva transportmedel bör 

arbetsplatserna lokaliseras i god kontakt med kollektiva transportmedel”(Generalplan 

1966:27). 

”På längre sikt är en omstrukturering av stadsbygden, som medger att bilarna sköter 

huvuddelen av persontransporterna måhända icke helt osannolik. Inom ytterområden är en 

god anpassning till bilismens krav redan möjlig. Köping bör utformas så att bekväma 

bilkommunikationer kan fungera i fullt den utsträckning som kan väntas bli en följd av 

framtida bilinnehav och transportbehov”(Generalplan 1966:37–38). 

Åsikterna var tydliga och visade en positiv attityd i kommunen till bilen och att placering av 

verksamheter inte skulle bli lika viktiga i en framtid. Citaten visar även att kommunala 

planerna än så länge skulle ta hänsyn till kollektiva knytpunkter för dem som fortfarande reste 

kollektivt.  

Den enda målsättning som nämndes var att den stockholmsinriktade trafiken behövde dämpas 

på grund av kapacitetsbrister i innerstan. Kollektivtrafiken ville kommunen således ge största 

möjliga attraktivitet för att kunna minska bilpendlingen in till Stockholm (Generalplan 1966). 

Frågan var således dubbelsidig, både att Täby skulle tillgodose bilens krav men samtidigt så 

var de tvungna att minska pendlingen med bil in till Stockholm.  

Attityden i kommunen var att trafiknätet skulle utformas mot en fri biltrafikutveckling. 

Matematiska beräkningar gjordes på trafikprognos för år 1990 där kommunen antog att 

biltätheten skulle bli 2,32 invånare per bil. Utifrån detta gjordes analyser av hur trafiken 

skulle flöda och vilka trafikåtgärder som behövdes. Trafikutredningen låg sedan tillgrund för 

kommunens förslag att bredda Norrtäljevägen med två körfält i båda riktningarna samt en ny 

motorväg mot Vallentuna (Se figur 9) (Generalplan 1966:37–45). Dessa idéer har dock än 

idag inte förverkligats även om nya vägar har byggts mot Vallentuna men inte av denna 
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Figur 9. Trafikprognoser Täby kommun Källa: Generalplan 1966 

 

dignitet.  Enligt dess beräkningar skulle Norrtäljevägen 1990 behövt vara utformad med åtta 

körfält på vissa sträckningar. Täby hade således kunnat bli betydligt mer utformat som ett 

bilsamhälle än vad det blev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Planering från 1970 till 2013 

Under 70- talet byggdes mycket utav Täbys villaområden ut samtidigt som utvecklingen av 

Arninge verksamhetsområde påbörjades. Vid planeringen av Arninge verksamhetsområdet 

användes SCAFT och kommunen förutsåg en stor mängd bilar i området då ett nytt 

affärscentrum ingick i planerna. Tillgängligheten med bil beskrevs som hög tack vare 

Norrtäljevägens läge. Området planerades med flertalet lokaler för kontor och industrier och 

därmed var det även viktigt med en buss etablering där. Arninge planerades efter ett centralt 

buss-, gång- och cykelstråk (Arninge arbetsområde- Illustrationsplan 1970) men när området 

senare exploaterades blev det mindre än vad det var tänkt och det centrala stråket för buss och 

gångtrafik uteblev. Butikscentrumet och cirka hälften av arbetsplatserna blev verklighet.   

Kommunen hade då bytt fokus från höghus till småhus. Den stora frågan kom under en 

tioårsperiod att handla om Roslagsbana eller tunnelbana (Täby kommun 2012 c). Under 70- 

talet ökade fokus på miljön i det kommunala arbetet och år 1971 och 1976 så färdigställde 

kommunen miljövårdsplaner. Trafiken behandlades framförallt utifrån buller och 

bulleråtgärder men började även beröra luftföroreningar. Strategier för att minska dessa 

problem ansåg kommunen kunde möjligöras med ett minskat bilanvändande genom en 
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förbättrad kollektivtrafik. Minskad trafik påpekades även kunde åstakommas med 

samlokalisering av bostäder och arbetsplatser. De insåg även att sänkta hastigheter kunde vara 

ett medel för att motverka bullret vilket genomfördes på Norrtäljevägen. Kommunen införde 

även ett tomgångskörningsförbud under denna tid (Miljövårdsplan för Täby kommun 1976). 
En aspekt som var intressant är att kommunen redan då insåg att arbetsplatser och bostäder på 

kosta avstånd gynnade ett mindre resande som idag är en av de bärande tankarna i den 

hållbara staden och därmed i sin tur leder till färre ohållbara resor, (se kap 3.3) trots detta 

verkar inga större åtgärder i förhållandet till detta ha påverkat den dåtida bebyggelsen i 

kommunen.  

År 1980 hölls en omröstning om att dra tunnelbanan till kommunen. Resultatet blev negativt 

från både invånare och kommunala politiker och bygget stoppades efter att 446 meters tunnel 

sprängts från Mörby Centrum (Ginner 2013b). Istället ledde det till ökade satsningar på att 

förbättra Roslagsbanan. Enligt Arell (2013) berodde det på uppfattningar om att det skulle bli 

bråkigt i kommunen om Tunnelbanan drogs till Täby och därför röstade kommuninvånarna 

nej, samtidigt som folk var rädda för att Roslagsbanan skulle läggas ner (Ginner 2013b). 

Under 90-talet drogs byggtakten ner i jämförelse med 50- och 60-talet och kommunen satsade 

på villa- och radhusområden (Schenling granskad 2013). Under senare tid byggdes framförallt 

vägnätet ut där Arningeleden invigdes 1999 och nu senast Norrortsleden 2008. En planskild 

korsning mellan Bergtorpsvägen och Roslagsbanan förverkligades också då den länge 

upplevdes som en trafikpropp (Sainz et al 2012:33). I översiktsplanen från 1992 fanns även ett 

tydligt fortsatt ställningstagande till Tunnelbanan där politikerna stod fast vid tidigare besluta 

att inte förlägga tunnelbanan hit. Istället fokuserade planen på en förbättrad Roslagsbana med 

utbyggda dubbelspår mellan Galoppfältet och Roslags-Näsby samt mötesspår i Hägernäs (ÖP 

1992). Täby har idag en bit över 60 000 invånare men nu går kommunen in ny byggepok 

vilket kommer att förändra området där byggnation av Nya Täby Centrum är påbörjat men 

även planer för Täby Galopp och Arninge är i startskedet och kommunen beräknas växa med 

20 000 invånare (ÖP 2010).  

4.2 Transportplanering i Näsbydal, Grindtorp och Täby-

Storcentrum 

I följande avsnitt kommer de fysiska uttrycken att gestaltas och på vilket sätt trafiken varit 

styrande för områdena att diskuteras och detta utifrån konkreta bilder och uttalanden från 

aktörer som varit inblandade samt mina egna observationer.    

 
Figur 10. Flygfoto- Grindtorp, Näsbydal, Storstugan/Storcentrum, Källa: Erik Claesson - 1970, 

http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16001000220196 

På flygfotot ovan från 1970 syns de att de tre områdenas karaktär är väldigt lika varandra 

både till form och trafikutformning då områdena är separerade från varandra med anslutande 

http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16001000220196
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Figur 11. Näsbydals parkeringsyta 

Foto: Olsson Niklas 2013-03-08 

väg-, gång- och cykelnät. Alla områdena har formen av en rund cirkel med ett bilfritt inre och 

omkringliggande matargator och parkeringsplatser.  

4.2.1 Näsbydal 

I Näsbydal passeras lokalgatan via övergångsställen 

och trafiksepareringsåtgärder är inte något som 

framträder centralt mer än att det finns 

övergångsställen för de oskyddade trafikanterna.  

Bilsamhället är således inte något som verkat 

styrande här om jag ser utifrån den aspekten. Det 

området har gemensamt med planeringsidealen som 

framförallt lyfts fram i tidigare kapitel av Lundin 

som utformats på grund av bilismen är att området 

omges av en väg som är dragen runt kvarteret precis 

som Grannskapsenheten ansåg som centralt och även 

SCAFT senare kom att göra (se figur 11). Bilvägar skulle inte dras mellan 

bostadsbebyggelsen utan det rummet sågs som en plats för de oskyddade trafikanterna, men 

att den tanken var central när Näsbydal planerades tror jag är liten. Detta eftersom att området 

i mitten är väldigt litet och innehåller inget mer än en parkmiljö. Det finns således inga 

centrala mål när området utnyttjas och uterummet används bara ur separeringssynpunkt om 

människor vill gå ut för att få luft.  Det som istället synliggörs i området är den stora 

parkeringsytan som finns och tar mycket mark i anspråk och på sådant sätt blev bilen som 

norm en styrande faktor och till mängden parkeringsplatser som behövdes precis som Lundin 

menade styrde planeringen (se kap 3.1). 

Näsbydalområdets gestaltning kan ovanifrån ses som bebyggelse i en ö med omkringligande 

parkeringsplatser och vägtrafikleder (se figur 10) vilket var en bild på hur bilsamhället skulle 

förverkligas, (se kap 3.1) där planerna för Näsbydal medförde en parkering per lägenhet. I 

området är parkeringen placerad utanför lokalgatan vilket inte är något som kännetecknas i de 

områden där trafikseparering varit centralt. Parkeringen skulle där nämligen helst förläggas 

närmast husen och således separera husen från matarleden (se kap 3.1). Längst denna 

matarled i Näsbydal kan man även finna kantstensparkering vilket var något som skulle 

undvika i områden med fokus på separering då det gjorde att framkomligheten för biltrafiken 

kunde bli sämre. Det som dock kan poängeras är att gångstråken är av cykelvägskaraktär, som 

små bulevarder med trädplantering mellan dem och lokalgatan.  Området har således inte 

utformats med trottoarer vilket ur trafiksepareringssynpunkt var något som helst skulle 

undvikas (se kap 3.1). 

Det som framträder som en styrande faktor 

utifrån transporten i detta planområde är 

näraheten till Norrtäljevägen vilket planerarna 

både såg positivt för bil och expressbussar för att 

snabbt kunna transportera sig till Stockholm. 

Områdets förhållande till den kollektiva trafiken 

är även något som verkat styrande med en relativ 

närhet till hållplats på Roslagsbanan. Bilen var 

dock det trafikslag som framförallt lyftes fram i 

planerna och tog större plats en andra färdmedel 

i plandokumenten som studerades (se kap 4.1).  

”Det första synintrycket från detta håll, vilket 

Figur 12. Synintrycket från Norrtäljevägen 

Källa: Täby Kommunarkiv 
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kanske kommer att vara den viktigaste aspekten, blir sålunda de förhållandevis smäckra 

gaveländarna”(Lindström 1955). 

Uttalandet av arkitekten visar på vilken aspekt som han ansåg var en av de viktigast i 

utformningen av området där betraktningen från Norrtäljevägen varit av vikt för husens 

storskalighet. Detta illustreras även i en av de handritade bilderna som jag hittade i 

planarkivet (se figur 12). 

”Berg tyckte det skulle vara storskaligt … Sune Lindström gillade det storskaliga också” och 

således drev Berg fram planerna för Näsbydal, Grindtorp och Storcentrum (Arell 2013). 

Arell påstod i den meningen att det var Lindström som tillsammans med Gustav Berg som 

drev fram det storskalig även här. Lindström hade således stor makt över hur dess hus 

utformades även om han inte var huvudarkitekten där perspektivet från motorvägen varit 

styrande för hur han ansåg att husen skulle utformas.  

4.2.2 Grindtorp 

I Grindtorp är tecknen tydligare på att trafikdifferentiering har använts vid planering av 

området vilket även poängterades av en respondent jag träffade (Politiker (M) 2013). Det 

finns både broar och gångtunnlar för gående och cyklister där områdets karaktär gör att 

gående är hänvisade till en sida av bebyggelsen och trafiken till den andra. Under husen har 

det även byggts gångtunnlar för att människor ska kunna passera under den yttersta ringen av 

vägtrafik och parkering för att sedan komma ut på innergården (se figur 13).   

Områdets ytterkanter omges närmast husen av garageparkering och stora ytor för friliggande 

parkeringsplatser. Utgångarna från bostadshusen leder således ut till bilparkeringsområdet 

eller på andra sidan till innergården (se figur 13). Området ligger i nära anslutning till E 18 

och trafikplats Roslags-Näsby där en matarled är dragen runt halva området med olika 

infartsmöjligheter till parkeringsplatser inom bostadsbebyggelsen.  

Planerna för Grindtorp innehåller således ideal som förverkligades av bilsamhället. Grindtorp 

innehåller drag av både Grannskapsenheten och SCAFT som var effekter av att bilen läts 

dominera samhällsbyggandet. Matarleder skulle ledas runt områden och parkering till största 

delen lokaliseras mellan bebyggelse och matarleden vilket kan exemplifieras här. Lokalgator 

skulle även leda fram till återvändsgränder vilket vägarna inom Grintorp gör.  

I samhället planerat för bilen var separering det centrala, gångtrafikanter och cyklande 

förpassades till tunnlar medan biltrafiken passerade på marknivå. Utifrån den synvinkeln 

hävdar jag att det var en hierarki där bilen kom i första hand och gång och cykel i andra. En 

av respondenterna jag intervjuade menade till och med att det planerades för bilarna först 

sedan när det var klart så planerades allt annat (Tjänsteman 2013). En politiker i Täby påstod 

även att det i efterhand i miljonprogramsområden hade kompletterats med cykelvägar 

(Politiker (C) 2013). 

Enligt observationer och bilderna nedan så skulle jag även vilja påstå att ytorna för bilarna är 

väl tilltagna där bredden mellan hus och parkering är relativt stora vilket gjort att mark som 

borde kunnat bevaras blivit beklädd av asfalt. Planerarna hade säkerligen kunnat göra dessa 

ytor betydligt mindre vilket är ytterligare ett tecken på att bilens behov skulle tillgodoses med 

god framkomlighet vilket i tidigare kapitel har beskrivits som en traditionell trafikplanering 

av bland annat Wheeler och Banister. 
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  Figur13. Trafikseparering i Grindtorp, Foto: Niklas Olsson 2013-03-08 

Grindtorp blev byggt senare än Näsbydal och kan vara en av orsakerna till att 

trafiksepareringen här är mer konkret. Det har även troligen att göra med att här var 

Lindström områdets huvudarkitekt och inte i Näsbydal. Lindström var även en av de 

arkitekterna som tillsammans utformade SCAFT- principerna några år senare som skulle 

komma att dominera stadsbyggandet enligt bland annat Markstedt som därigenom lät 

biltrafiken dominera hur vår bebyggel blev planerad (se kap 3.1). Områdena som Lindström 

planerade innan SCAFT-normerna kom då troligtvis att bli inspirerade av dessa tankar och 

kan även ha fungerat som områden där detta testades. Parkeringsnormen som använts i 

Grindtorp var någonstans mellan 1,1–1,2 per lägenhet vilket gjort att stora markområden 

tagits i anspråk. Detta som enligt Lundin var en av grundstenarna till hur bilsamhället 

förverkligades vilket synliggörs i det stora markplanet för parkering runtom bebyggelsen i 

Grindtorp. Exploateringen i Grindtorp har också formen av en ö med omkringligande 

parkeringsplatser och vägnät även om parkering och vägar inte är dragna hela vägen runt 

bebyggelsen (se figur 10).  Detta tydliggör att ett hav av bilar var något som påverkade hur 

planerarna tänkte utifrån idologin om bisamhället (se kap3.1). 

Utifrån arkitektoniskt bilperspektiv framgår detta område som än mer anpassat efter bilen än 

Näsbydal. Lindström motiverade nämligen den storskaliga bebyggelsen som ett måste då 

perspektiven hade blivit annorlunda. Han hävdade att tanken var de moderna och när Grintorp 

byggdes skulle staden ses från bilfönstret i snabb rörelse och därför motiverades storskalighet, 

långa perspektiv och svepande husens utformning. Eftersom att husen ofta uppfattades i 

förflyttning var rytmen viktig och därför skulle hus placeras på höjder och skulle användas 

som skulpturer som skulle ses från motortrafiklederna (Ross et al granskad 2013:20). Detta 

illustreras även i ett uttalande från Lindström.  

”Den rytm som åskådare i årtusende haft har varit gångtrafikantens. Nu har vi fått bilistens, 

tågresenärens och flygtrafikantens därtill. I de olika egenskaperna gående, bilande, 

tågresande och flygande ser människan staden på olika sätt. Där den gående kan njuta av och 

trivas med kan för de tre andra vara helt onjutbart. Det som exempelvis bilisten skall kunna 

uppfatta måste helst ligga i ett perspektiv med snäv vinkel framåt rörelseriktningen. 

Tågresenären i sin tur ser bara i en vinkel åt sidan. I båda fallen måste motivet vara relativt 

stort och ligga långt bort för att man skall hinna med att se det i förbifarten”(Berg 1999:63). 

 ”det var ju bilsamhälle som sagt var, Sune Lindström gillade ju det här… här är ett 

perspektiv från E18 och man skulle ju uppleva det så där och från luften.” berättade 

Arell(2013) när han tittade på en bild över området (se Figur 14). 
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 Figur 14 Perspektiv från bilfönstret Källa: Byggnadsindustri nr 20, 1968 

Ett ytterligare uttalande från en DN-skribent ger en bild av 1960-talets mindre kritiska, bil- 

och flygstadsinspirerade arkitekturtänkande.  

”Som ett bra exempel på en planerares vision och människosyn är Täbys stadsplan makalös 

och uppenbar- inte diffus och slätstruken som i de flesta andra förortsbebyggelser. Man ser 

Täbys husformer bra från luften när man flyger in till Arlanda, man uppfattar med en hisning 

Täby från motorvägen när man susar förbi i 100 km. Vilka former. Där ligger Grindtorps 

flotta bågar och Näsbydals frysta höghusdans”(Johansson 1987:565). 

Bilen vara således den dominerande synen på hur området skulle planeras och där arkitekten 

hade stor makt. Lindström menade att tidigare arkitektur hade varit onjutbar från transportens 

perspektiv och endast njutbar för gångtrafikanter. Istället lät han biltrafiken och flygtrafiken i 

Täby vara den styrande faktorn även om tanken var att områden skulle vara attraktivt även för 

gående. Lindström menade att det arkitektoniska skulle framhävas från två håll. Från 

bilisternas perspektiv på långt håll och de gående på korta avstånd från slutna gator och torg 

(Berg 1999). Det bör dock påpeka att arkitekten även hävdade att området skulle byggas i när 

anslutning till hållplatser till den kollektiva trafiken som nämnts i tidigare kapitel. Problemet 

var dock att när Grindtorp byggdes så låg närmsta hållplatsen på Roslagsbanan som skulle 

vara leden i Täbys bybyggelseutveckling på hela en kilomters avstånd. Med detta i beaktning 

kan det således ifrågasätta om bebyggelsen planerades nära den kollektiva trafiken vilket 

Lindström hävdat var en av orsakerna till att området planerades här (se kap 4.1.2).  

4.2.3 Storstugan/Storcentrum 

Bybyggelsegruppen Storstugan har en liten annan form även om den påminner om de andra 

två områdena. Insidan av bågformen har gestaltats med ett parklandskap med fontän i centrum 

och på denna sida går man ut som oskyddad trafikant och kan på gång- och cykelvägar ta sig 

till affärscentrumet utan att passera några trafikerade vägar. Utsidan av halvcirkeln leder 

entréerna direkt ut till ett stort parkeringsområde som skiljer bebyggelsen från matarleden (se 

figur 15).    

 

Figur. 15 

Storstugan, 

Foto: 

Niklas 

Olsson 

2013-03-08 



36 
 

I Storstugans direkta närhet framgår det inte som att trafikseparering har varit vägledande för 

planering i form av tunnlar eller planfriapassager mer än att gående är hänvisad till ena sidan 

och biltrafik till den andra, vilket var vägledande för Grannskapsplaneringen. Det som man 

istället slås av i Storstugans närhet är den stora parkeringsyta som finns och som kännetecknar 

ett bilsamhälle och de miljonprogramsområden som byggdes i Sverige under 60- och 70-talet 

(se kap 3.1). 

”Bilismen det är klart att det var ett stort problem och det krävde ju mycket bilplatser för att 

få in dem där, du ser ju det här stora parkeringsområdet vid Storstugan”(Arell 2013)(se figur 

16). 

 

 

 

 

 

             Figur.16 Parkering Storstugan Källa: Byggnadsindustrin nr 20 1968 och foto: Niklas Olsson 

”Parkeringsnormerna de var höga, först skulle det finnas en parkering till varje, sedan ett 

antal gästparkeringar… Det var nog 1,2 per lägenhet och det var ju en del problem med det… 

för att man fick lägga ut och bygga garage och ta mycket mark”(Arell 2013). 

Arell påstod även att bilen i den graden begränsade bebyggelsens utformning och hur de 

kunde planera. Hade de exploaterats idag hade det säkert byggts parkeringsgarage under mark 

eller liknande (Arell 2013). Enligt Sven Månsson stadsplanearkitekt i Täby under 50- och 60-

talet så fungerade parkeringsnormerna som en spärr” man fick bygga färre lägenheter för att 

få in parkering”. Parkeringsplatser kunde alltså innebära både en högre bebyggelse och en 

lägre exploatering (Söderqvist 1999:31). Enligt utlandet från arkitekten gör det oss medveten 

om att bilen och framförallt normerna som utgjorde den tids trafikplanering hade betydelse för 

Täbys bebyggelse. Enligt honom begränsades möjligheterna i utformning på grund av bilens 

”behov” av parkeringsplatser. Bebyggelsen var då tvungen att utformas hög då stora delar av 

markutrymmet behövde användas för bilen men det kunde lika gärna innebära färre 

lägenheter. Lundins forskning bekräftas således och att normerna för biltrafiken styrde hur det 

planerades. Andra aspekter och egenskaper kom i skymundan för att tillgodose bilens behov 

samtidigt som kommunens attityd till bilen i tidigare kapitel visat sig varit positiva under 

större delen av kommunens bebyggelseutveckling.      

Övergår vi till ett bredare perspektiv på Storcentrumplanerna så framgår det mer klart att 

separeringen här var tydlig men då måste hela området gestaltas som innehöll, låghus, 

höghus, affärscentrum och arbetsplatser där ett antal uttalanden som jag hittat från aktörer till 

planerna pekar på detta.  

”Ambitionerna sattes högt, vi var överens om alla inblandade att försöka få fram något bättre 

än de traditionella förstadstyperna, både i frågan om miljö, bostadsstandard och 

trafikdifferentiering”(Byggnadsindustrin nr 20 1968:23). 

”Stor möda har lagts ner på trafikdifferentieringen, modeller har upprättats och studerats, 

SJ, vägförvaltningen och Väg och vatten har varit inkopplade”(Byggnads industri nr 20 

1968:24). 
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Figur 17. Det centrala gångstråket Källa: 

Byggnadsindustri 

Figur 18. Kartbild Täby-Storcentrum 

Källa: Hitta.se 

 

Byggnadsstyrelsen poängterade även att planerna uppenbarligen varit att åstadkomma 

differentiering av olika trafikslag men att det fanns vissa brister i detta. 

”en bärande tanke vid planförslagets utarbetande har uppenbarligen varit att åstadkomma en 

konsekvent genomförd differentiering av olika trafikslag. I stort sett har denna strävan också 

kunnat fullföljas, även om effekten i vissa fall kan sättas i tvivelsmål, framförallt där gång- 

och cykelvägarna blir längre än vägen längst de biltrafikerade gatorna”(Kungliga 

byggnadsstyrelsens 1963). 

I planerna för området fanns ett centralt gångstråk 

separerat från motortrafiklederna och beskrevs av 

arkitekt Lindström som en livlig trafikled. Funktion 

för stråket var att förena bostäder, stortorg, 

centrumbyggnader, hållplatser och industriområden 

(se figur 17). 

”Stråket är separerat från biltrafik och i stort sett 

också syn- och ljudmässigt avskärmat från billeder 

och parkering”(Byggnadsindustrin nr 20 1968:28).                                                   

Längst gångstråket passeras matargatorna endast via 

tunnlar eller broar. Idéerna för stråket visar att 

separeringen var tydlig och motorfordonen var 

placerade på vägarna runt området medan gångtrafiken var planerad på insidan av 

bebyggelsen. Trafikseparering var således viktigt när Täby-Storcentrum planerades vilket var 

en effekt av att man lätt bilen dominera (se kap 3.1). Utifrån byggnadsstyrelsens uttalande 

uppmärksammade jag även att de oskyddade trafikanterna fick längre till centrum än vad det 

var att gå längst de trafikerade vägarna och således verkar fokus först och främst ha legat på 

att biltrafiken skulle anpassas.   

Att det var frågan om SCAFT principer som användes var dock något som Arell (2013) 

påstod inte var fallet även om separering var något som genomfördes konsekvent.   

”SCAFT gick lite för långt i detta med att man skulle ha bilen inom 50 meter eller vad det nu 

var… han Sune Lindström var väldigt angelägen att separera, … Det ingick väldigt mycket 

och detta möjliggjordes mer med höga hus ansåg han ”(Arell 2013). 

Utifrån detta påtalas även att Lindstöm menat att separering 

i den meningen även formade bebyggelsen genom att det 

var lättare att separera om husen var höga och detta kan 

således varit en av orsakerna till varför Lindström ville 

planera för höga hus.  

Arell (2013) påpekade även att området med trevåningshus, 

Åkerby- och Marknadsvägen var ett av de första områdena i 

Sverige med innergårdar på ena sidan och parkeringsplatser 

på yttersidan som mattades från matarleder. ”Det var 

väldigt ordentligt gjort på den tiden” där parkering och 

matarlederna ledde fram till återvändsgränder. 

Bland trevåningshusen så är idealen som härstammar från 

Radburnplanen och SCAFT tydliga utifrån 

kartperspektivet där återvändsgränder för bilar och separering på insidan är tydlig. Hela 
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centrumområdet omges av en matarled och utifrån den går det sedan ett antal vägar in i 

området men inte på ett enda ställe så går någon bilväg hela vägen igenom. Biltrafiken måste 

således alltid vända om och ta matarleden runt vilket kännetecknar separering och ett 

samhälle planerat efter bilen (se kap 3.1 och 3.4)(se figur 18).  

Det viktiga med de amerikanska centrumen var att komma dit lätt och kunde parkera menade 

Lindström. Enligt honom ville de i Täby istället skapa ett område med centrum, kommersiella 

funktioner, arbetsplatser och boende. Med fokus på att komma dit bekvämt antingen till fots, i 

bil eller med Roslagsbanan. Miljön skulle vara lugn, varierande och uttrycksfull där bilar och 

gångtrafik separerades (Byggnadsindustrin 1968:28). Hur Lindström tänkte är svårt att förstå 

när han ansåg att planerna skulle innebära den ”människovänliga staden” med en hängiven 

beundran för arkitekturen ifrån bil- eller flygplansperspektivet som verkade styrande för 

utformningen. Lindström ansåg att höga hus ledde till korta avstånd och därmed skulle 

invånare få nära till kommunikationer och service. Arkitekterna förordade funktionalismen, 

och placerade byggnader i zoner, dessutom människor på gågator och bilar på vägar 

(Söderqvist 1999:75). Arkitektens vision var istället ”en bilstad med den arkitektoniska 

accenten i färdriktningen”(Johansson 1987:564).  

4.3 Planering för hållbara transporter i Täby kommun idag 

Uppfattningen om vad som utgjorde en hållbar utveckling beskrevs främst av politiker och 

tjänstemän som något som skulle hålla över flera generationer. Två respondenter lyfte fram 

den hållbarhetstriangel som beskrevs i kapitel tre och där en av dessa påpekade att ett arbete 

pågick med att utarbeta ett hållbarhetsprogram i kommunen där de tre bena var i fokus 

(Tjänsteman 2013).  

Under samtalen med respondenterna så visade det sig dock att respondenterna främst 

uppfattade hållbarhetsperspektivet utifrån från den ekologiska synvinkeln vilket Wheeler 

hävdat att samhället nu mer övergått till när man talar om hållbarhet. Detta bekräftades 

således även av de respondenter som medverkade i denna fallstudie. Den ekonomiska 

aspekten synliggjordes av alla men inte lika mycket som de ekologiska. Ekologiskt så var det 

framförallt ur utsläppssynpunkt som frågor diskuterades. Aspekter som mark och 

naturområden som togs i anspråk eller buller och partiklar berörders knappt av någon. Sociala 

aspekten var den som tog minst plats och var inte något som berördes i varken frågor om 

hållbara transporter eller den hållbara utvecklingen. Ur ekonomisk synvinkel framhölls lite 

delade uppfattningar om kommunens arbete ur hållbarhetsperspektivet. Konflikten som 

synliggjordes var framförallt den mellan de ekologiska och ekonomiska intressena där bland 

annat en politiker sa följande: 

”Jag tror på hållbarhetsfrågan, men samtidigt står Sverige för 0,2 procent av utsläppen, Kina 

och USA står ju för typ hälften, visst vi ska vara föregångare göra saker här men vi bör inte 

satsa i absurdum... Man ska vidta åtgärder som är bra och kostnadseffektiva när det gäller 

miljön ”(Politiker(M) 2013).  

Det respondenten menade var att insatser på vissa platser skulle få större effekt där en vad de 

skulle få i Täby. Respondenten exemplifierade det med att spenderad 50 kronor här skulle 

vara 500 kronor på en annan plats. Respondenten förutsatte dock att Täby skulle vara 

föregångare och visa att det gick. Istället trodde politikern på att hjälpa andra länder som 

kanske inte hade samma möjligheter (Politiker(M) 2013).   
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När jag frågade hur aspekter förhöll sig till varandra svarade en politiker att det alltid blev en 

diskussion i alliansen och hur olika aspekter skulle vägas mot varandra. Respondenten 

berättade att ibland var det fyra olika viljor i alliansens, där varje parti vill få igenom sin och 

således handlade politiken ofta om att kompromissa. Politikern påstod att både aspekterna 

miljö och ekonomi hade fått stå främst i olika samanhang, där kommunen ibland valt att 

miljön fått kost. Politikern påpekade även den rådande situationen i Täby där Moderaterna var 

det största partiet och kunde därmed med ganska klar majoritet rösta ner andra förslag 

(Politiker (C)2013). Under samtalet framgick det dock att det oftast var den ekonomiska 

aspekten som vägde tyngst när beslut togs. Respondenten själv påstod sig vilja hålla miljön 

främst men att det ofta många gånger slutade i ”Vad kommer det att kosta”, vilket jag inte ser 

som särskilt förvånande ur ett samhällsperspektiv.  

”Ekonomin styr ju ganska ofta det gör den ju för det är ju medborgarnas pengar vi 

använder”(Politiker(C)2013). 

Respondenten berättade att i en fråga så hade politikern gått mot alliansen och istället 

propagerat för det miljöpartiet stod för. Respondenten påpekade även lite snopet att i samma 

fråga var det även två moderater som hade röstat mot alliansen (Politiker (C)2013). Hur jag 

ska tolka detta kan vara svårt att säga. Antingen att moderater oftast inte går mot alliansen, att 

moderaterna är mindre angelägna om miljön, eller att det är ovanligt att några personer går 

emot sina egna.  Konflikterna framstår tydligt och precis som Campbell påstått så verkar 

lösningarna inte vara lätta att nå i hållbarhetsfrågan. Det verkar dock som att det framförallt i 

denna fallstudie är en konflikt mellan miljön och ekonomin som står i kontrast när hållbarhet 

synliggörs i kommunens arbete.        

Alla respondenter både politiker och tjänstemän poängterade att kommunen alltid kunde göra 

mer för miljön. Slutsatsen som alla samtidigt hamnade i var att det blev blev en fråga om 

ekonomi där kommunen bara hade en viss budget. Det som framförallt verkade skilja var hur 

kommunens uppfattningar till hållbarhet skilde sig från hur de sedan arbetade. Uppfattningen 

var ur ett miljöperspektiv medan handlandet vägde över till att bli ekonomiskt även om 

kommunen vidtagit miljöåtgärder som fått kosta.    

”Användandet av bilen har i de flesta politiska läger främjats. Viktigt är dock att den nu 

gällande översiktsplanen pekar ut områden för det framtida stora bostadsbyggandet i de 

områden i kommunen som har de absolut bästa förutsättningarna för att de boende ska kunna 

nyttja kollektivtrafiken för sina resor”(Tjänsteman 2013). 

Enligt tjänstemannen hade bilen i kommunen gynnats politiskt men att de idag hade pekat ut 

områden med goda kollektiva lägen för att få fler att resa hållbart. En respondent påpekade 

även att politiskt så hade vissa varit rädda för att ta beslut som skulle kunnat varit medel för 

att möjligen begränsa användandet av bil (Politiker (C) 2013). En annan påpekade att det 

gällde att våga göra något som kunde vara impopulärt som kanske skulle bidra till att politiker 

inte blev omvalda och lyfte upp biltullar som ett gott exempel (Tjänsteman 2013). Det 

framgick således att miljön fått stå i bakgrunden för bilismen samtidigt som vissa varit rädda 

för att ta politiska beslut som kunnat vara impopulära hos invånarna, då detta på längre sikt 

skulle kunnat påverka den politiska makten.  

Flera av respondenterna påpekade att kommunen kanske inte alltid hade varit så starkt 

arbetande för miljön och hållbarhetsfrågor utan att det egentligen var nu under denna 

mandatperiod som det påbörjats även om de ansåg att kommunen tidigare tagit ansvar i 

miljöarbetet. En respondent påpekade att det var det politiska intresset i kommunen som 

styrde hur mycket fokus det blev (Tjänsteman 2013). 
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”Man kanske inte tror att Täby kommun jobbar med hållbar utveckling men det gör vi 

verkligen”(Politiker(M)2013). 

Kommunens arbete med den hållbara utvecklingen synliggjordes främst genom exempel med 

fjärvärme, hållbarhetsprogram, strategidokument med inriktning på miljö, satsningar på gång- 

och cykeltrafik och Roslagsbanan. Två av respondenterna lyfte även fram att kommunen nu 

hade mer än fyra tjänstemän som jobbade som miljöplanerare. Antalet anställda hade i den 

sektorn ökat från en till fyra under de senaste åren och av 120 tjänstemän totalt på kommunen 

tyckte respondenterna att det var mycket i en kommunalverksamhet och därför så ansåg de att 

kommunen tagit ett ansvar i dessa frågor (Tjänsteman 2013). Miljöarbetet och 

hållbarhetsperspektivet verkad således vara något som kommunen nu på riktigt allvar hade 

infört där kommunen nu var villiga att satsa betydligt större pengar än tidigare. Troligen hade 

ett skifte under senar tid skett i kommunen där den politiska viljan nu var större än tidigare 

mandatperioder.   

4.3.1 Hållbara transporter 

Gång-, cykel- och kollektivtrafik var de färdmedel som respondenterna upplevde som hållbara 

medan bilen sågs som mindre hållbar.  Framförallt lyftes gång- och cykeltrafiken fram som de 

mest hållbara medan kollektivtrafik sågs som det minst hållbara av dessa men samtidigt mer 

hållbar än bilen. Respondenterna hade därmed samma bild av att bilen i grunden som ohållbar 

viket även forskarna i kapitel tre hävdat och att det i den meningen var satsningar på andra 

färdmedel som skulle vara hållbara lösningar. (Vilket även myndigheterna i Sverige 

poängterat) En tjänsteman (2013) påpekade att en hållbar transport handlade om hela 

resvägen. Att kunna cykla tryggt och säkert till en bra cykelparkering intill en 

kollektivtrafikknutpunkt, för att därifrån ta sig med en välfungerande kollektivtrafik. Samma 

respondent påpekade även att bilen i den meningen inte skulle vara det lättaste eller billigaste 

transportalternativet.  

Det var bara en respondent som lyfte upp frågan om buller och utifrån det om även 

kollektivtrafiken kunde ses som ohållbar. Respondenten ansåg dock att det däremot var 

betydligt mer hållbart att åka kollektivt jämfört med bil, detta eftersom att det var en fråga om 

samåkning vilket flera respondenter påpekade som positiva istället för att man åkte ensam. 

”Även om transporten är ekologiskt hållbar så kan den vara förkastlig ur mänsklig synvinkel 

hårt sagt” var hur respondenten utryckte sig när han talade om buller (Politiker (C) 2013). 

Från den sociala aspekten av en hållbar transport var detta det enda som synliggjordes som ett 

problem. Att en transport kunde vara ekologiskt hållbar ur utsläppssynpunkt men samtidigt 

förkastlig för människan.  

På frågan om en mer bränslesnål bil kunde ses som hållbar som exempelvis en elbil så var 

uppfattningen snarlik hos alla respondenter då alla ansåg att det skulle vara en hållbar 

transport. Det skilde sig därmed en del från det mer teoretiska begreppet som mer eller mindre 

hävdar att bilen är ohållbar oberoende vilket bränsle bilen går på även fast den är mer hållbar 

om den drivs på ”bättre” bränslen (se kap 3.4). För att dock ifrågasätta det hållbara med 

transporterna påpekade en av politikerna och även en av tjänstemännen att det handlade om 

mer än bara vad bilen drevs av. Dessa två lyfte upp hela kedjan från hur bilen tillverkades, 

vilket drivmedel den gick på och hur den sedan skrotades där de ansåg att hela kedjan var av 

betydelse för att bilen skulle kunna ses som hållbara (Tjänsteman 2013 och Politiker (C) 

2013). Därmed poängterade de en av de aspekter som Boverket lyfte upp i rapporten för den 

goda staden med fokus på hållbara transporter (se kap 3.4). 
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Ingen av respondenterna lyfte upp den hållbara transporten ur social vinkling vilket skiljer sig 

från den mer teoretiska bilden av vad en hållbar transport är. Det verkar här finnas en klar 

skillnad mellan teorin (kap3.4) och bilden bland kommunens politiker och tjänstemän. Fast 

respondenter kände till modellen av hållbarhetstriangeln så verkar fokus från de sociala 

aspekterna fallit bort i blindo. Vad detta kan bero på kan vara flertalet orsaker men jag tror det 

har att göra med att när man talar om hållbarhet i ett större sammanhang så uppfattar 

människan det utifrån miljöns perspektiv vilket Wheeler påstår är allt vanligare. Det kan även 

ha att göra med vilken uppfattning som individen har i frågan precis som Corell menar (kap 

3.1) och vilka grundläggande uppfattningar respondenterna har av vad som är det rätta för att 

möta hållbarheten. Utifrån denna synvinkel kan påstås att de politiker jag träffade hade olika 

bilder där någon var mer miljöorienterad och någon annan mer ekonomiskt orienterad och 

därför prioriterade de aspekterna olika mycket. Det kan även haft betydelse för utifrån vilket 

synfält de såg transportens största problem var. Detta poängterades av två respondenter som 

sa att det framförallt var på grund av utsläppen som bilen var ohållbar (Politiker (C) och 

Tjänsteman 2013). Utifrån detta kan således respondenterna valt att diskutera problemen med 

transporten framförallt utifrån det perspektivet även om de ansåg att det fanns andra problem 

med den.  

Ingen sa något om att en hållbar transport skulle väga för socialrättvisa, vara tillgänglig för 

alla eller liknande. I den meningen menade respondenterna även att en bilen driven på el 

skulle vara en hållbar transport, trots att den är dyr. Att bilen inte i samma grad kan användas 

av handikappade, vara ett led i ojämlika villkor och sociala orättvisor, leda till 

socialsegregation, barriäreffekter, buller och vara partikelbildande som beskrevs i den 

teoretiska delen till varför bilen är mindre hållbar. Precis som Banister beskrev den hållbara 

transporten så är bilen bland annat ohållbar för att den ger olika personer olika möjligheter att 

nå olika delar av det geografika rummet.  

Det var inte heller många respondenter som poängterade att bilen tar upp mycket mark och att 

det skulle vara ohållbart, bara en politiker och två tjänstemän nämnde det men la ingen större 

diskussioner vid detta. En av dessa påpekade dock att vägar i den meningen kunde bli barriär 

som påverkade hållbarheten ur social och ekologisk synvinkel (Tjänsteman 2013). På samma 

sätt menade respondenterna att en satsning på att bygga en ny cykelväg skulle vara hållbar 

trots mark- och barriäreffekter. En av dessa poängterade att det var mer hållbart men kanske 

inte helt hållbart att bygga nytt och sa följande. 

”Sen tar ju alla hårda ytor, plats också, naturmark, åkermark som försvinner är det hållbart 

svår fråga”(Politiker(C)2013). 

4.3.2 Nya vägar och hållbar planering 

I Kommunen pågick nu bland annat ett arbete med att planera för ombyggnaden av 

trafikplatserna på E18 och målet var att dessa skull kunna svälja trafiken år 2030. I 

Översiktsplanen kunde även läsas om att befolkningsutvecklingen på sikt kanske skulle 

komma att kräva en utbyggnad av E18 samt Norrortsleden som under vissa tider idag var 

överbelastade (ÖP 2010:60–65). Därför frågade jag respondenterna hur det såg på dessa 

åtgärder och om en breddad väg var en hållbar lösning. 

”Ja, det är rimligen hållbara lösningar att utveckla och effektivisera redan etablerade 

trafikleder så att dessa kan lösa sin trafikuppgift på ett bättre sätt i framtiden”(Tjänsteman 

2013). 

Respondenten ovan var den enda som mer eller mindre direkt uttryckte sig som om att det var 

en hållbar lösning att bredda en väg. Enligt tjänstemanen var det hållbar då det effektiviserade 
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trafiklederna och skulle underlätta flöden och därigenom öka framkomligheten för 

vägtrafikanterna. De andra respondenterna undvek mer eller mindre att svara på frågan eller 

ansåg att det var svårt att svara på. Det påpekades dock av de flesta respondenterna i likhet 

med tjänstemannen ovan att breddade vägar skulle göra det hållbart ur 

framkomlighetssynpunkt.   

Bilen kommer alltid att finnas och därför måste vi bygga vägar för den… vissa hävdar ju att 

man inte ska bygga några vägar”(Politiker (M) 2013) utryckte sig politikern och 

småskrattade lite.   

”Svårt att säga om det är hållbart att bredda en väg...  men det är inte bra att bilar står i kö 

heller”(Politiker (M) 2013). 

Politikern ovan verkade således ha attityden till vägbyggande som ett måste för kommunal 

utveckling. Att inte bredda vägar som en lösning framgår enligt uttalandet som något som 

respondenten inte verkade tro på. Att exempel göra de satsningarna på att istället förbättra för 

andra fordon som kollektiv-, gång- eller cykeltrafik. Respondenten påpekade att det var svårt 

att säga om det var hållbart men att det ur framkomlighetssynpunkt skulle var hållbart. Frågan 

är således om den politiska viljan finns till att bygga ett hållbart transportsystem i kommunen, 

då respondenten inte ansåg att det var möjligt att lösa problemen genom att avstå från att 

bygga nya vägar för biltrafiken. Nya vägar som enligt den teoretiska anknytningen enligt 

Nyström och Tonell pekat på leder till större utspridhet, mer bilberoende och svårare 

resmönster som följd och därigenom ett växande ohållbart transportsystem. Respondenten 

påpekade även att köande bilar var dåligt och således verkade det som om respondenten 

förordade utbyggda vägar framför överbelastade vägar.     

En annan politiker påpekade dock att det berodde lite på vad breddningen skulle användas till 

och att hållbarheten i den meningen kunde bli bättre (Politiker (C) 2013). Det respondenten 

menade var att en körfil för att exempelvis gynna busstrafikens framkomlighet skulle göra det 

mer hållbart vilket även poängterats av bland annat Wheeler och Boverket i de teoretiska 

utgångspunkterna för vad som skulle kunna vara medel för att gå mot ett mer hållbart 

trafiksystem.  

En tjänsteman (2013) påpekade att se bilvägar som något som behövdes men att prioriteringen 

alltid borde vara fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och sist bilen vilket även nu 

formulerades i de strategidokument som var under utarbetning i kommunen. Samma 

respondent påpekade att kollektivtrafiken i kommunen idag inte var så bra och trodde att 

kommunen tidigast under 2030 kunde få en ny kapacitetsstark spårbunden trafik. Kommunen 

behövde därför lösa trafiken till dess och således kunde en breddning av vägar vara 

nödvändigt. Respondenten påstod samtidigt att bilvägarna blir mer hållbara ju fler bensinfria 

bilar som kör på dem. Den uppfattningen var generell hos alla respondenterna som såg den 

tekniska utvecklingen som ett viktigt medel för att uppnå ett hållbart transportsystem och 

därigenom skulle nya vägar i framtiden bli mer hållbara.  

”Det finns trafikstudier som visar att utöka en väg med en fil från 2 till 3 eller 3 till 5 det har 

en överskattar betydelsen av att det ökar framkomligheten, det blir kö i alla fall och det lättar 

lite gran men det blir kö än då, trafikanters beteende med filbyten gör att det korkar 

ihop”(Tjänsteman 2013). 

Citatet ovan var från en av tjänstemännen och därför verkade det finnas olika uppfattningar 

vad en breddad väg verkligen möjliggjorde. Någon gemensam syn fanns inte och olika 

uppfattningar på vad en breddad väg åstadkom skilde sig och om det var hållbart eller inte.  



43 
 

De flesta trodde att framkomligheten med fler vägar skulle öka men att frågan om en 

breddning var hållbar var det många som inte kunde eller ville svara på mer än ur 

framkomlighetssynpunkt.  

Nya och breddade vägar är dock något som inte kommer att minska antalet bilköer i 

Stockholm enligt Trafikverkets prognoser, detta på grund av att antalet bilar kommer att öka 

och därmed kommer förbifarter som idag byggs bara göra marginella skillnader där antalet 

bilar i kö kommer att öka trots dessa satsningar (se kap 3.4). Lösningen borde istället vara att 

försöka få fler att åka med andra färdmedel om det är möjligt. 

4.3.3 Hållbar trafikplanering  

Den vanligaste uppfattningen om en hållbartrafikplanering bland respondenterna var att bygga 

en stadslik miljö med förtätade områden och en blandad bebyggelse, då respondenterna ansåg 

det skulle leda till kortare avstånd och det i sin tur till färre resor. Det var framförallt så 

respondenterna ansåg att Täby kommun idag arbetade för att minska resorna med ohållbara 

transporter, detta i och med byggen av Nya Täby Centrum och Arninge men framförallt Täby 

Galopp. Denna syn var något som de hade gemensamt som de mer forskningsteoretiska 

synsätten på hållbar transportplanering och hur planeringen ska bedrivas för att framhäva ett 

hållbart resande. 

”Det tycker jag är hållbart om man inte behöver åka så långt till jobbet utan det är 

nära”(Politiker (M) 2013).  

Områdena påpekades samtidigt skulle exploateras i goda kollektiva lägen nära Roslagsbanan 

som var betydligt mer populär att använda än bussnätet påpekade flera respondenter. En 

centerpolitiker sa även att det var svårt att säga vad som var en hållbar lösning och att en enda 

lösning inte skulle vara hållbar utan att alla lösningar tillsammans på något sätt skulle gör det 

mer hållbart i trafiksystemet i kommunen. Det kunde vara från trafiksäkerhetsåtgärder, sänkta 

hastigheter, ökat fokus på gång och cykeltrafik och förbättrad kollektivtrafik (Politiker (C) 

2013). 

På frågan om kommunen drev några aktiva kampanjer för att förändra folks attityder till att 

resa mer hållbart sa ingen respondent det var något de jobbade med. Respondenterna 

påpekade att lite småsaker var gjorda i förhållande till cykeltrafik och trafiksäkerhet men inte 

något större. Kommunen bedrev således inte någon högre grad av informationskampanjer som 

enligt bland annat Wheeler, Banister är viktiga åtgärder för en hållbar transportplanering och 

betydligt billigare att genomföra än andra åtgärder. Detta kanske i en framtid är något som 

Täby ska utreda närmre då det i områden visat sig att liknande åtgärder haft en betydande 

effekt på invånarnas resande enligt bland annat Banister (se kap 3.4). Mobility management 

var dock något som idag var på väg in i kommunen i det hållbarhetsprogram som var under 

utarbetning (Tjänsteman 2013). I den grad kan det påstås att kommunen inte bedrev en hållbar 

transportplanering idag utan fokus låg i Täby på mer hårda åtgärderna även om en förändring 

verkade vara i antågande med bland annat Mobility management principer som i framtiden 

påstods skulle inkluderas i arbetet. 

Några åsikter om att göra de befintliga verktygen mer effektiva lyftes inte upp. Fokus låg 

bland planerar och politiker på hårda åtgärder för att uppnå ett hållbart system. Det bör dock 

poängteras att cykelprogrammet och inventeringarna av cykelvägnätet även innebar 

förbättringsåtgärder och inte endast nybyggnadsåtgärder. I den meningen så var Trafikverkets 

fyrstegsprincip inte något som verkade styrande i kommunens arbete med trafiken där 

respondenter inte ens viste vad det var.  
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Nya Täby Centrum, Arninge och Täby Galopp 

På frågan om hur respondenterna ansåg att trafiklösningarna vid Ny Täby Centrum, Arninge 

och Täby Galopp var hållbara var svaren varierande. En del undvek mer eller mindre att svara 

på frågan och lyfte fram hållbarheten utifrån framkomlighetsynpunkt och menade att nya 

lösningarna skulle göra det bättre för framkomligheten, framförallt med bil men att det även 

handlade om vilka kollektiva förbättringar kommunen skulle få i en framtid.  

”Många av trafiklösningarna i de nya projekten är byggda för att lätta trafikflöden och det 

gör de ju och då står de inte still med bilen så är det ju smartare att du åker med den, 

däremot har du mer fokus på cyklister och gående men helt hållbara nja det kan vara svårt… 

Galoppfältet där ska bilen vara underordnad gående och cyklister det är ambitionen. Men att 

få bort bilen det tror jag inte riktigt, utan man får nog lägga krut på att köra smartare 

bränslen, men om det är hållbart, nja det är det kanske inte riktigt men man får se det som 

kanske nödvändigt”(Politiker (C) 2013). 

Den generella uppfattningen var att det skulle bli hållbart ur framkomlighetssynpunkt med de 

nya lösningarna vilket även påpekats som orsak och en hållbar lösning för breddade vägar 

även i tidigare. Båda politikerna som intervjuades menade att biltrafik som stillastående inte 

var bra och förordade således en utbyggnad av vägnätet. Politiskt såg de således en utbyggd 

väg som underlättade framkomligheten som mer hållbar än att strunta i att bygga ut och låta 

bilarna köa. Även tjänstemännen lyfte fram framkomligheten som en självklarhet i koppling 

till ett hållbart transportsystem med fokus på bilen. De nya områdena påstods ha ett större 

fokus på gående och cyklister men ingen respondent ville hävda att de var hållbara men att 

Galoppfältet var det som var närmast framförallt på grund av att målet var att biltrafiken där 

skulle vara underordnad. Det som kom fram var att planerna hade ett större fokus på 

oskyddade trafikanter än tidigare och lyfts upp som centralt med gångstråk, cykelparkeringar 

och goda kollektiva lägen. I Arninge påpekade en av respondenterna att det nya resecentrumet 

kanske kunde bli något hållbart med sina bussfiler, cykelparkeringar och på lång sik en ny 

spårbunden linje (Tjänsteman 2013). 

Trafikplanering 

Den generella uppfattningen hos respondenterna om trafikplaneringen var att den skulle styras 

av prognoser och datasimuleringsmetoder där framförallt kommunens ingenjörer bar ett stort 

ansvar för dessa kvantitativa data. Kommunen använde idag prognoser, uppmätta värden, 

buller och p-normer för beräkningar för hur en väg skulle utformas. Den omkringliggande 

miljön kunde också ha betydelse för vägars utformning, om det fanns skolor, dagis eller andra 

verksamheter som gjorde att trafiksäkerheten blev av viktig. En av respondenterna påpekade 

även att själva miljön för vägen var viktig.  

”Det får inte vara för rakt eller brett om man ska ha en hastighetsbegränsning på 30 om det 

ska vara trovärdigt”(Tjänsteman 2013). 

Det var enligt samma tjänsteman simuleringarna av trafiken som sedan låg tillgrund för om 

det tillkom gator eller vägar och den meningen bedrev Täby en mer traditionell 

trafikplaneringsmodell som beskrivits av Banister i figur sex där framförallt ingenjörer varit 

de som ansvarar för trafiksystemets utformning.  

Enligt den aspekten så bedriver således Täby en mer icke hållbar trafikplanering samtidigt 

försökte dock kommunen i alla projekt arbete i grupper med olika kompetenser. Detta för att 

få en mer övergripande holistisk planering mellan arkitekter, ingenjörer och planerare 
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(Tjänsteman 2013). För att inte påstå att det endast var kvantitativa metoder som var styrande 

så arbetade kommunen även med två projekt som framhölls av alla respondenter som hållbara 

exempel; Skolvägsprojekt och Hastighetsdialogen (se kap 4.4). En tjänsteman menade att 

metoderna som användes vid trafikplaneringen var både kvalitativa och kvantitativa och 

påpekade bland annat att kommunen genomfört rundvandringar med boende för att få en 

uppfattning om vilka platser som de kände var otrygga för att sedan kunna åtgärda dem 

(Tjänsteman 2013).  

”hållbart är inte bara att det ska vara så väl framkomligt som möjligt, att alla bilar ska 

komma fram, utan det ska även vara säkert. Både för bilisterna själva och övriga 

trafikslag”(Tjänsteman 2013). 

Enligt tjänstemannen handlade hållbar trafikplanering således om trafiksäkerhet och 

framkomlighet (vilket även visat sig i tidigare delar). Enligt utgångspunkterna till den hållbara 

transportplaneringen ska det dock inte vara framkomligheten som framförallt styr om en väg 

byggs i ett hållbart system utan även andra faktorer ska väga tungt i planeringen (se kap 3.3). 

Det verkade dock fortfarande som om framkomligheten var det som vägde tyngst i Täby även 

om andra aspekter fått större betydelse. Bland annat hade trafiksäkerheten idag fått ett stort 

fokus i kommunens arbete precis som under 50- och 60-talet fast med andra lösningar. 

Exempelvis genom att kommunen nu ville minska bredden på bilvägar och förbättra 

säkerheten vid övergångsställen på platser där det passerade mycket barn. Denna mer 

kvalitativa inriktning verkar inte ha funnits på samma sätt för 60 år sedan utan då försökte 

kommunen göra det säkert genom separering vilket i sin tur ledde till höga hastigheter.  

”Men oavsett prognoser så kan vi ha en uppfattning att, vi kanske kan bygga en mindre 

framkomlig väg också”(Politiker (M) 2013). 

Enligt politikern handlade vägutbyggnad även om uppfattningar trots att respondenten 

medgav att prognoser skulle vara styrande. I sammanhanget påpekades att kommunen både 

kunde bygga en ny väg men samtidigt kanske också en mindre framkomlig än om det sågs 

som mer hållbart. 

Säkerheten för trafikanterna var något som alla respondenterna berörde vid diskussionen om 

hållbar transportplanering, där säkerhet för alla transportslag lyftes fram som viktiga. Detta 

som även sågs som viktigt hos både forskare och myndigheter vid planeringen av en hållbar 

transport och således hade respondenterna samma uppfattningar som dem att en hållbar 

transport även skulle vara säker. I den meningen kunde det även ifrågasättas om 

Roslagsbanan var hållbar, då många kollisioner med biltrafikanter skett senaste tiden. 

Kommunen arbetade dock idag tillsammans med Landstinget för att förbättra Roslagsbanan 

där bland annat kommunen själva bekostat vissa planfriakorsningar vilket förhoppningsvis i 

framtiden skulle komma att leda till färre olyckor och en mer hållbar transport(Tjänsteman 

2013). Sålunda kan påpekas att kommunen tagit ett ekonomiskt ansvar även i den 

utbyggnaden för att gynna de mer hållbara färdmedlen. 

Tanken var i kommunen att inom en framtid fasa ut hastigheterna 50 och 70 och istället bara 

ha 30, 40 och 60 begränsningar för att göra trafikmiljön säkrare främst för de oskyddade 

trafikanterna påpekar en respondent (Politiker (C) 2013). Trafiksystemet skulle därmed bli 

mer hållbart menade respondenten och förändringarna skulle leda till ökad säkerhet, minskat 

buller och minskade utsläpp av giftiga avgaser. Denna åtgärd kan liknas vid steg två i 

Trafikverkets fyrstegsprincip och ett medel som enligt de teoretiska utgångspunkterna skulle 

ses som en hållbar lösning, detta eftersom att kommunen då inte ger fokus till att restiden för 

bilisterna ska vara så korta som möjligt vilket tidigare resulterat i höga hastigheter.   
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Parkering 

När parkeringsnormer diskuterades fanns det en delad syn på vad kommunen kunde göra i 

förhållande till dessa. Det respondenterna berättade var att dagens parkeringsnorm i 

kommunen var 1,5 men att det kunde variera lite beroende på i vilket område det byggdes och 

hur väl kollektivtrafiken var stationerad där. Respondenterna påpekade att ett arbete med att 

se över dessa pågick och hur normerna skulle revideras. Alla var medvetna om att det idag i 

ett större sammanhang bland annat diskuterades om att minska parkeringsmöjligheter för att 

missgynna bilen. En respondent menade då att det i de samanhangen måste finnas goda 

kollektiva medel och kanske bilpooler om det skulle vara en bra lösning. Ett problem 

respondenten såg med detta var nämligen att minskade andelar parkering kunde få till följd att 

antalet parkerade fordon längst det allmänna gatorna skulle öka (Politiker (M) 2013).  

En respondent påpekade att han hade ett förslag om att parkeringsnormen skulle variera 

beroende på lägenhetsstorlek och därigenom trodde politikern på att antalet parkeringsplatser 

skull bli mindre vilket respondenten såg som positivt utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

(Politiker (C) 2013). En tjänsteman(2013) lyfter upp parkeringsnormer och arbetet med dem 

utifrån cykelparkeringar vilket även skulle utredas i det arbetet som pågick i Täby, där 

cykelnormer skulle införas vid nybyggnation vilket respondenten påpekade var positivt. Detta 

i likhet med Boverket som lyfte fram det som ett verktyg för att få flera att resa hållbart vilket 

även av forskare gör (se kap 3.3). Det som var intressant i sammanhanget var inte bara att 

många cykelparkeringar skulle finnas utan även att de skulle vara rätt sort och på rätt plats 

(Tjänsteman 2013). Något som ytterligare skulle utreds i strategin var infartsparkeringar och 

om kommunen möjligen i en framtid kanske skulle komma att avgiftsbelägga dessa. Infarts 

parkeringar var annars något som bara en av respondenterna lyfter upp som hållbart även fast 

resenärerna i detta system använder sig av bilen en del av resan. Det politikern påpekade var 

dock att det var hållbarare än att ta bilen hela vägen (Politiker (M) 2013).   

”jag tror det är svårt att styra folks beteende politiskt ni ska göra si eller så, jag uppfattar 

folk som fria individer. Ett sätt att göra det är med avgifter eller skatt….. men frågan är ju om 

det är tillräckligt, snarare har det ju varit för få parkeringsplatser och nu ökar ju det runt 

centrum vilket är bra, samtidigt ökar det ju möjligheten att åka bil till centrum istället för med 

andra färdmedel, men det är nästan omöjligt att handla utan bil eller inte omöjligt men jag 

tror inte det är så attraktivt”(Politiker(M)2013). 

Politiskt menade respondenten att det var svårt att styra invånarna till att resa mer hållbart 

genom att försöka ändra folks attityder men öppnade samtidigt tanken om att göra det med 

avgifter. Respondenten såg människan som fria och att det var upp till var och än hur man 

reste men att kommunen skulle arbeta för att alternativet att välja ”rätt” skulle finnas. 

Politikern verkade inte heller riktigt tro på att begränsa bilanvändandet med betalparkering 

framförallt för att han inte trodde det skulle ses som särskilt attraktivt. Politikern verkade 

således inte vilja ta beslut som skulle kunna vara impopulära hos invånarna. 

Cykeltrafik och ekonomiska insatser  

”Från att ha satsat väldigt lite satsar vi nu väldigt mycket på cykeltrafik”(Politiker (M) 

2013). 

Generellt uppfattades cykelarbetet i kommunen som den mest hållbara hos respondenterna där 

alla lyfte upp att kommunen nu skulle satsa 25 miljoner på cykelnätet de kommande fyra åren 

(Tjänsteman 2013). Respondenterna menade i den meningen att kommunen nu mer övergått 

till att framhäva de mer hållbara transporterna samtidigt som det kunde det ifrågasätta om 25 
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miljoner på 4 år var mycket då vägnätet varje år bekostades med 10-12 miljoner för 

upprustning exklusivt nya vägsystem.  

En respondent berättade att kommunen medfinansierat trafikplatserna vid E18 till en kostnad 

på kanske runt 60 miljoner framförallt på grund av att kommunen ville att bygget skulle 

påbörjas snabbt. Orsaker för ombyggnaden var att trafikplatserna var slitna men även för att 

de varit byggda för vänstertrafik och därför inte optimala i dagslägget. Kommunens 

handlande gynnade således fortfarande vägtrafiken mer även om cykel och gångtrafik nu fått 

ett större fokus.  Den traditionella planeringen var här mer tydlig och Täby vägde i varje fall 

inte ekonomiskt mer för att prioritera gång och cykel. Enligt Banister och Wheeler ska dock 

en hållbar planering väga tyngre för de oskyddade transporterna (se kap 3.4). Samtidigt bör 

dock påpekas att ombyggnaden av trafikplatserna även betydde ombyggnad av cykel och 

gångvägar, vilket således blir en del av den totala kostnaden samtidigt som andra projekt som 

fartdämpande åtgärder med vägbullor eller liknade gynnar de oskyddade trafikanterna och 

således blev den totala siffran för oskyddade trafikanter högre i kommunen. Dessa åtgärder 

som enligt en respondent var relativt dyra men nödvändiga för att få ner hastigheter och göra 

det säkrare och därmed skulle kunna ses som hållbara åtgärder (Tjänsteman 2013). 

Spårutbyggnad 

”Tunnelbana till Täby måste vara ett hållbart inslag i trafiksystemet som gynnar utvecklandet 

av en regional stadskärna med önskvärd företagsetablering och kan bidra till en minskad 

biltrafik”(Tjänsteman 2013). 

Att bygga tunnelbanan eller annan spårförbindelse till kommunen sågs som en självklar 

hållbar lösning och ett behov på sikt för utvecklingen av området enligt alla politiker och 

tjänstemän som intervjuades. De menade att det skulle gynna kommunen ekonomiskt och leda 

till att fler företag skulle vilja etablera sig här samtidigt som det skulle få fler att åka 

kollektivt. Några reflektioner om att en spårlinje även berörde mark och omkringliggande ytor 

var inget som poängterades vilket det bör göras i frågan om det är en är en hållbar lösning. 

Bygget kan ju nämligen påverka på andra sätt även om det bör ses som positivt ur 

utsläppssynpunkt. Exempelvis Persson som poängterat att den hållbara transporten skulle vara 

ekologisk hållbar och en ny dragning kan ju exempelvis innebära nya barriäreffekter (se kap 

3.3). Ur det perspektivet bör därför en tunnelbana ses som mer hållbar än en ny spårlinje på 

mark.  

Det kan även ifrågasättas om tunnelbanan är hållbar rent ekonomiskt då utbyggnaden är dyr 

men det var ingen av respondentrena som reflekterade över det mer än en tjänsteman som 

påpekade att rent ekonomiskt mellan tunnelbana och annan spårlinje så viste personen inte 

vad som skulle vara den lämpligaste lösningen (Tjänsteman 2013). 

Den stora skillnaden i kommunen var att alliansen var för en utbyggnad av Roslagsbanan med 

dubbelspår medan Socialdemokraterna ville att det arbetet skulle avbryts och istället skulle 

dessa pengar satsas på Tunnelbanan så att den blev verklighet snabbare (Tjänsteman 2013). 

Två av respondenterna hävdade även att de ansåg att kommunen under åren varit åsidosatta i 

nordostkommunerna vad gäller satsningar på den kollektiva trafiken jämfört med andra delar 

av Stockholm. Täby hade ett av det lägsta antalet kollektivtrafikresande i Stockholm och 

respondenterna trodde framförallt detta berodde på att satsningar inte var gjorda i deras 

kommun (Politiker (C) och Tjänsteman 2013). Ett problem med SL var att de i dagsläget inte 

hade några pengar påpekade en respondent och det påverkade även Täbys möjligheter att 

utveckla de hållbara transporterna då det blev svårt när kommunen själva behövde betala 

allting. Tjänstemannen påpekade även att det verkade som att de kommuner som kunde betala 
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för satsningar också var de som fick dem istället för där behovet varit störst. I Täby hade 

kommunen bland annat fått finansiera busshållplatser som mer eller mindre varit påtvingade 

av SL (Tjänsteman 2013). En av respondenterna påpekade även att kommuninvånarna 

generellt var ganska ekonomiskt välbärgade och därför hade många råd att köra bil vilket 

kunde vara ytterligare ett hinder för att få fler att resa hållbart (Tjänsteman 2013).      

Tunnelbanans utbyggnad till Täby trodde en politiker att medfinansiering från kommunens 

sida inte skulle vara möjligt. Respondenten påstod att cirka en kilometer tunnel kostade en 

miljard och således behövde det vara en statlig satsning då kommunen bara hade 2,8 miljarder 

totalt per år att spendera (Politiker (M) 2013). Frågan är således om den politiska viljan finns 

till att satsa på ett hållbart transportsystem. Den verkar finnas när det handlar om vägbyggen 

och således borde kommunen kunna medfinansiera ett järnvägsprojekt med ett antal miljoner 

precis som man gjort för Roslagsbanans utbyggnad eller andra exempel där man hjälpt till 

med att utarbeta underlag (Tjänsteman 2013) även om några miljoner kanske inte är så 

mycket i samanhanget.  

De största bristerna för att nå ett hållbart system ansåg en respondent var att kommunen inte 

hade alla verktyg som kollektivtrafik, lagstiftning utan det kommunen kunde arbete med var 

att göra det attraktivt att cykla eller gå med fokus på trygghet och upplevelse (Politiker (M) 

2013).     

4.4 Hållbara lösningar utifrån respondenternas perspektiv 

Skolvägsprojektet var något som kommunen arbetet med sedan 1989 för att främja barn att 

cykla eller gå till skolan. Projektet genomfördes varje år i kommunen i ett antal skolor där 

barnen fått beskriva platser utmed vägen till skolan som upplevdes som trafikfarliga. Dessa 

berättelser låg sedan tillgrund för gatuenhetens arbete med att göra vägarna säkrare (Täby 

kommun 2013). Från 2012 års projekt som genomfördes i skolor i Täby kyrkby ledde 

resultatet av undersökningen till bland annat nya trottoarer, gångbanor och tydligar 

avsläppningsplatser för dem som blev körda med bil till skolan. Projektet ledde även till 

avsmalnade bilvägar och tydligare övergångsställen med skyltar (se figur 22). Villor med 

häckar som växte ut över vägarna fick även från kommunens sida uppmanande brev om att 

klippa dessa för att göra sikten bättre (Täby kommun 2012 d).     

 

Figur 19. Avsmalnad väg, övergångställe, ny trottoar, Källa Täbykommun 

”där jag är uppväxt gick alla till skolan, behövde inga föräldrar som skjutsade och höll 

på”(Tjänsteman 2013). 
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Figur 20. 

Hastighetsbegränsande 

åtgärder, skyltbågar 

Källa: Täby kommun 

 

Enligt tjänstemannen var detta ett tydligt åtagande mot att få fler barn i kommunen att gå eller 

cykla, detta eftersom att kommunen uppmärksammat att många barn blivit körda av sina 

föräldrar. Således har kommunen arbetet med säkerhetshöjande åtgärder för de oskyddade 

trafikanterna så att fler ska låta sina barn gå eller cykla. Denna strategi i kommunen hade en 

slående likhet med en av de aspekter som Falkerman lyfte fram i kapitel tre där säkerheten 

minskade med andelen föräldrar som körde sina barn till skolan och därmed ökade 

användandet av bil. Nu ville Täby således bryta den trenden för att minska bilåkandet och 

därmed framhäva andra trafikslag. 

Förra årets projekt ledde till nio fysiska åtgärder berättade en tjänsteman (2013). De största 

åtgärderna ur säkerhets och trygghetssynpunkt i detta sammanhang verkställdes i områden där 

skola och dagis fanns på olika sidor av den trafikerade leden. Bussar som stannar där stoppar 

idag upp all annan trafik så inga bilar kan passera utan de måste vänta på att bussen åker igen. 

Åtgärden gör således säkerheten för de oskyddade trafikanterna som kom med bussen ökar 

och förhoppningen var att det lede till färre olyckor. Samma tjänsteman påpekade även att alla 

skulle kunna nå sin matvaruaffär till fots och vardagspendling med bil såg respondenten 

ogillande på.  

Ett annat projekt var Grannskapsdialogen som lyftes fram av 

respondenterna. I dialogen hade hastighetsdämpande åtgärder för 

biltrafik vidtagits i områden där boende sett detta som ett problem. 

Kommunen hade även under 2005 införde som policy att alla 

bostadsområden skulle ha en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i 

timmen. På lokalgatorna genomfördes sedan hastighetsmätningar på 

trafiken och på de vägar som sedan visade sig fortfarande ha hastigheter 

som överskred 40 kilometer i timmen så genomfördes sedan åtgärder 

från kommunens sida för att minska hastigheterna. Bland annat genom 

att placera ut skyltbågar(se figur 23) men även hastighetsdämpande 

gupp och avsmalnade övergångställen.  

Ett annat projekt som respondenter exemplifierade utifrån 

hållbarhetsperspektivet var att kommunen jobbade med att göra om 

tunnelpassager för att de skulle kännas tryggare att passera. En sådan tunnel kunde bland 

annat ses åtgärdats upp i Grindtorp (Politiker (M) 2013) som blivit ett inslag i miljöer 

planerade efter bilens behov som framställts i tidigare kapitel.  

Något som flera lyfte fram var att nyligen hade en cykelstrada in till Stockholm pressenterarts 

och detta tyckte alla respondenter lätt som ett bra medel för att få fler att resa hållbart. Tanken 

med cykelstrada var en cykelväg endast tillgänglig för cyklister med en bredd på fyra och en 

halv meter där det från Täby skulle ta 30 minuter med cykeln. Erik Andersson (M) menade att 

projektet var unikt.  

”Vi vill skapa en av Europas mest attraktiva cykeltrafikleder in till stan för arbetspendling” 

(Ginner 2013a).  

Målet var en snabb och säker cykelväg skild från den vanliga vardagscyklingen. Cykelstradan 

hoppades Andersson skulle kunna avlasta E18 och vara ett led för att nå miljömålen (Gillberg 

2013). Satsningen ville Täby gör tillsammans med Danderyds och Trafikverket och den 

beräknade kostanden för projektet var mellan 20 och 30 miljoner kronor, där kommunen 

hoppades på att Trafikverket skulle stå för den största delen. Täbys kommunalråd Annica 

Nordgren (C) sa att kommunens mål var att fördubbla dagens 5000 personer som cyklade till 

arbetet (Ginner 2013). En av respondenterna lyfte i samtalet upp att de bland annat hade 
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planer att upprätta cykelbarometrar som tydligt skulle synas för vägtrafikanterna för att detta 

möjligen skulle uppmärksamma bilresenärerna att det gick att cykla till arbetet (Tjänsteman 

2013). 

Rent kollektivmässigt var utbygganden av Roslagsbanan exemplet som alla respondenter lyfte 

upp som det främsta hållbar även om bussar var något som poängterades men som de inte 

trodde var lika attraktiva i kommunen där de i framtiden såg en ny järnvägslinje som en 

hållbar lösning.  

4.5 Trafikplanering i kommunen idag och förbättringsmöjligheter 

I gällande översiktsplan så stod det att tidigare hade Täby byggts upp efter områdesenheter 

med arbetsplatser, bostäder och centrum sammanlänkade med vägnät vilket även har kunnat 

konstateras i denna fallstudie. Denna strategi var något som kommunen idag vill ändra och 

bygga för en förtätad bebyggelse i goda kollektiva lägen. Detta enligt Boverkets rapport Den 

goda staden, där en tät stadstruktur leder till färre bilresor och en ökad andel gång och 

cykelresor vilket även ses som en hållbar trafiklösning utifrån hållbara perspektivet i kapitel 

tre. De äldre planerna pekade på att trafiksystemet i kommunen byggdes efter regelverk samt 

framhöll differentiering och trafiksäkerhet och nu ville kommunen istället bygga en trygg 

miljö utan differentiering (ÖP 2010:14–21).  

Bilderna nedan exemplifierar den nya planeringsstrategin i kommunen där de två bilderna till 

vänster illustrerar en övergång från trafikseparering till en mer integrerad stad. Bilderna i 

mitten beskriver att olika verksamheter ska blandas i kommunen och inte som förut då 

kommunen byggdes med olika områden för arbetsplatser, bostäder och service. De två sista 

bilderna till höger visar att kommunen idag förespråkar ett finmaskigt vägnät så det finns 

många allternativa vägar att färdas. Den dåtida planeringen av vägnätet gjord att vägarna 

leddes till återvändsgränder och är något kommunen idag vill undvika i planeringen (se figur 

19).  

Det finmaskiga vägsystemet är något som bland annat lyfts upp i den teoretiskadelen som 

viktigt för enkelheten och orienterbarheten för oskyddade trafikanter och som en hållbar 

trafikplanering bör framhålla. Precis som integreringen mellan olika trafikslag där motortrafik 

får hålla lägre hastigheter (se kap 3.3). Visionen i Täby verkar således vara en hållbar 

kommun. 

Figur 21. Ny planering i Täby, Källa: Strukturplan Täby Galopp  

Enligt flera av dagens planerare och politiker som svarade på mina frågor så påstod de att 

Täby byggdes upp efter bilismen vilket stärker mina uppfattningar om att kommunen byggdes 

framförallt utifrån tanken om ett bilsamhälle och där kommunen idag försöker ändra det för 

att få fler att resa hållbart. En av översiktsplanens största tyngdpunkter läggs på en förbättrad 

kollektivtrafik där Roslagsbanan lyfts fram som kommunens ryggrad precis som gjorts under 

hela Täbys bebyggelseutveckling (se tidigare kap).  

”Vi har den lägsta andelen kollektivtrafikåkandet i länet och är i stort behov av utökad 

kapacitet. Det är en miljö- och trängselfråga att få fler att ställa bilen. Men då är nya spår en 
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nödvändighet. Roslagsbanans dubbelspårutbyggnad är ett första steg i utvecklingen” 

(Gillberg 2013).  

Uttalandet var från kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) som var mycket nöjd 

med Landstingets beslut om att bygga ut Roslagsbanan med dubbelspår. Utbyggnaden trodde 

han skulle vara klar till 2018 och skulle innebära en nästan fördubblad kapacitet vilket skulle 

göra Roslagsbanan mer attraktiv och förhoppningsvis få fler Täbybor att välja 

kollektivtrafiken framför bilen. Kommunen förordade samtidigt ett komplement till 

Roslagsbanan med en ny spårbundenlinje ut till kommunen, antingen som pendeltåg eller 

tunnelbana (Gillberg 2013).  

Strategin var i kommunen att öka antalet kollektiva resor där de ansåg att attraktiva 

stationslägen i förhållande till befolkning och cykel- och gångtrafiknätet skulle var av 

betydelse (ÖP 2010:15- 19). I kommunen pågick därför ett arbete med att utredda en 

trafikstrategi som inkluderade biltrafik, kollektivtrafik och cykeltrafik. Kommunen ville även 

i fortsättningen att all planering skulle använder hållbarhetsprogram med tydliga klimatmål 

där hållbara transporter lyfts fram och tillgänglighet till kollektiv-, gång- och cykeltrafik. En 

föreslagen åtgärd var även att under 2014 göra en förstudie av möjligheter till bil- och 

cykelpooler (Stadsbyggnadskontoret 2012a:9-12).  

Cykelnätet bestod idag av ett lokalt nät som sammanlänkade olika kommundelar och ett 

regionalt nät med kopplingar till angränsande kommuner. Dessa ansågs kommunen behövde 

förbättras genom olika åtgärder för att cykelnätet skulle bli säkrare men även mer tillgängligt 

för invånarna. Kommunen ville den närmsta tiden förbättra nätet genom ny belysning, 

åtgärder mot skymda partier, bättre skyltning samt fler och bättre cykelparkeringar i 

kollektiva punkter (ÖP 2010). Strategin var att under åren 2012-2014 utredda en cykelplan. 

(Stadsbyggnadskontoret 2012a).  

Planering hade precis gått in i ett skifte vad gällde trafikutformningen trodde en av de 

respondenter jag träffade där man förr planerade breda vägar även i bostadsområden med en 

eller två cykelvägar. Nu trodde respondenten istället att paradigmskiftet ledde till smalare 

gator och kanske att en av cykelägarna togs bort. Det påpekades bland annat att kommunen 

fått klagomål i vissa områden där vägar mellan hus varit smala men respondenten trodde 

samtidigt att det gjort att hastigheterna blivit lägre där vilket gjort att säkerheten för de 

oskyddade trafikanterna blivit betydligt bättre då bilister inte kunde köra särskilt fort 

(Politiker (M) 2013). 

4.5.1 Transportplanering i Nya Täby Centrum, Arninge och Täby Galopp 

Gemensamt för de nya områdena är att de planeras på mark som redan blivit exploaterad till 

större del vilket gör att ingen större nya naturmarker tas i anspråk för att gynna miljön och kan 

ses som en del i den hållbara planeringen. Områdena framhåller en funktionsblandad stad med 

blandad bebyggelse i ett finmaskigt vägnät. Principerna som SCAFT lyfte fram som dålig 

trafikplanering är således något som Täby idag planera utefter och motsätter sig vad dåtidens 

ideal såg som dåligt ur utformningssynpunkt. Ideologin om den goda staden används som 

grundläggande i kommunens nya områden med ett fokus på hållbara lösningar där ideal från 

mer nutida trafikstrategier kan härledas som exempelvis i TRAST och ideologin New 

Urbanism med mera (se kap 3.1).  

I den grad som områdena kommer att separeras så ska dessa byggas efter kvartersprincipen 

med innergårdar där boende ska kunna få luft för att tydligt kunna skilja på vad som är privat 

och offentligt rum. Parkering i områdena kommer även att se annorlunda ut antingen längst 

gator som kantstensparkering eller under hus i parkeringsgarage för att inte ta lika mycket 



52 
 

Figur 22 Avstånd till mellan station 

och bebyggelse i Arninge: Källa Eniro 

 

Figur 23. Avstånd till Roslagsbanan vid 

Täby Galopp Källa: Eniro 

 

naturmark i anspråk som parkering på markplan gör. Detta som bland annat har kunnat 

exemplifieras i Grindtorp, Näsbydal och Täby-Storcentrum planerna där bebyggelsen format 

öar i biltrafikens hav (se tidigare kap).    

Arninge 

Arningeområdet planeras med 3000 nya bostäder och 

planerna innebär ett finmaskigt vägsystem enligt 

kvartersstadsprincip. Gång- och cykel lyfts i planerna fram 

som viktiga framförallt på grund av den blandad och tätt 

bebyggelse där gaturummet ska integrera trafikenslagen och 

därmed vara ett rum för alla. Kollektivtrafiken planerar 

kommunen att förbättra framförallt via ett nytt resecentrum 

för byten mellan olika trafikslag, där det även finns tankar 

om att anlägga en infartsparkering. En ny hållplats för 

Roslagsbanan och tankar om en framtida spårförbindelse 

placeras också här. Stadsdelen ska byggas efter långsiktighet 

och hållbara lösningar (ÖP 2010: 28-30). I detaljplanen 

(2013) framgår det att området kommer beredas med 

parkeringsnormen 1,5 för flerbostadshus där parkering ska 

finnas som garage och som kantstensparkering längst 

vägnätet. I planerna framgår det även att 

cykelparkeringar ska finnas vid all bostäder och 

arbetsplatser vilket ses som positivt och ett viktigt medel 

för att genomföra en hållbar trafikplanering av bland 

annat Wheeler och Boverker då det ökar attraktiviteten till att cykla. 

Att bygga i goda kollektiva lägen är något som kommunen påpekat sig vilja göra men 

området kan idag inte påstås ha någon stark kollektiv knutpunkt. Idéer finns men dessa måste 

dock verkställas om idealen om den goda staden ska kunna bli verklighet här och därför är en 

ny station på Roslagsbanan av största vikt. Station kommer dock hamna långt från de bostäder 

som ligger i nordost vilket kan ifrågasätta om detta område byggs nära kollektiva 

knutpunkter, vilket är en av aspekterna som är viktig vid hållbar transportplanering (se 

kap3.3). Planerna innebär att resecentret beläggs nära E 18 vilket är mer än tusen meter ifrån 

bebyggelsen som kommer exploateras längst bort (se figur 20). Avståndet är således längre 

till Roslagsbanan än vad det var under 60-talet när Grindtorp byggdes vilket senar kom att få 

kritik. (se kap 4.1) Stadsdelen lyfter dock fram cykel och kollektivtrafik betydligt i planerna 

och mer fokus läggs på dessa transporter än tidigare beskrivna planområden från 50-70 talet 

vilket är viktig för en hållbar planering (se kap3) där tanken är att invånarna i Arninge sedan 

ska kunna cykla snabbt och säkert till resecentrumet.  

Täby Galopp 

Täby Galopp planeras för 4000 nya bostäder och 

området ska byggas efter stadens principer. Inom 

området ska gående och cyklister kunna röra sig 

enkelt och tryggt och det byggs i nära anslutning till 

befintlig god kollektivtrafik som Roslagsbana och 

bussar som ska erbjuder boende möjligheter att resa 

miljösmart (Stadsbyggnadskontoret Täby 2012 b). I 

anslutning till området kommer det finnas två 
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stationer på Roslagsbanan och det maximala avståndet till dess kommer inte vara långt över 

500 meter (se figur 21) även tankar till ny spårförbindelse till området diskuteras som möjlig. 

Tanken är att de boende i området i större utsträckning ska gå, cykla eller åka kollektivt 

istället för att ta bilen. Bilen ska alltså inte vara en norm för område utan istället ska de 

oskyddade trafikanterna lyftas fram med låga hastigheter för bilar där inte längre separering 

ska vara styrande (Stadsbyggnadskontoret Täby 2012 b). Cykelparkeringar ska finnas överallt 

och vara utformade med väderskydd, god belysning och goda möjligheter att låsa cykeln 

vilket är viktiga attribut att jobba med om kommunen vill åstadkomma en hållbar statsdel. 

Investeringar i dess åtgärder gör nämligen användandet av cykeln mer attraktiva och säkra 

vilket enligt Boverket är två viktiga nycklar för att få fler att resa hållbart (se kap 3.3.). 

Området ska även inrymma bilpool för att antalet parkeringsplatser ska kunna vara låga och i 

området trodde en respondent att parkeringsnormen skulle hamna på runt 0,9 då målet var att 

bilen skulle vara underordnad (Politiker (C) 2013). Politiskt är detta mål positivt där området 

ska prioritera andra färdmedlen högre än bilen vilket enligt Banisters och Wheelers tabell är 

en del av att bedriva en hållbar transportplanering.  

Bussar är också tänkta att dras genom bebyggelsen för att få nära tillgång till kollektiva 

färdmedel (Stadsbyggnadskontoret Täby 2012 b) och således inte ledas runt dem på 

matarvägar som visat sig varit idealen från 50- och 60-talet. Detta område är redan idag en 

plats som försörjs av god kollektivtrafik vilket är mycket viktigt för den hållbara 

transportplaneringen enligt flertalet rapporter om hållbara lösningar. Utifrån denna synpunkt 

är platsen iförhållande till dagens kollektivtrafik mycket god och avstånden korta och från den 

synvinkeln så bedriver kommunen i detta område en hållbar trafikplanering.  

Nya Täby Centrum 

Nya Täby Centrum är ett bygge som idag är i fullgång och här har det planerats för omkring 

600 nya lägenheter och ett utbyggt affärscentrum. Centrumområdet planeras också för 

funktionsblandad bebyggelse i nära anslutning till goda kollektiva knutpunkter där avstånden 

inte är mer än 200 meter till Roslagsbanan. I detaljplanen framhävs gång och cykeltrafik men 

inte i lika stor utsträckning som området för Täby Galopp. Planen fokuserar framförallt på att 

lösa kommunens trängselproblem som uppstått på grund av biltrafiken och avsaknad av 

parkeringsplatser runt centrum. Nya trafiklösningar och ett ökat antal parkeringsplatser i 

området är tanken ska lösa detta där området får i och med utbyggnad över 1000 nya 

parkeringsplatser. Parkeringsnormen som använts här är 0,9 på grund av områdets läge i 

förhållande till kollektivtrafiken (Täby kommun 2010). Dessa planer handlar således 

framförallt om att förbättra framkomligheten för biltrafiken och möjliggöra mer parkering för 

kunder till centrum och därför kan det ifrågasättas om det är en hållbar planering vilket även 

har påpekats tidigare av en del respondenter som medverkade i fallstudien.  

Något som är gemensamt för alla områdena är att de skulle upplevas som trygga platser att 

promenera i. Fokus har således övergått mer till de oskyddade trafikanternas perspektiv. Alla 

områden är placerade nära Roslagsbanan vilket fått styra lokaliseringen av dem även om 

ingen station i dagslägget finns i Arninge. Kommunen planerar samtidigt att bygga dem nära 

redan befintlig god servicemarknad vilket gör att avstånden till affärer är korta vilket gynnar 

ett mer hållbart resande. Förr byggdes dessa centrum mer eller mindre som anpassade för 

bilen (se tidigare kap) och därmed verkar det som om kommunen vill bygga bort detta, 

framförallt i Arninge där det tidigare egentligen inte funnits några bostadshus utan bara 

arbetsplatser och affärscentrum. Nu bygger därmed kommunen bort detta genom en typ av 

förtätning där avstånden blir kortare mellan hem, arbete och bostad. Dessa områden ville 

kommunen även att i framtiden ska ligga nära den nya spårbundna linjen som kommunen idag 
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förespråkar, antingen som pendeltåg eller tunnelbanan vilket är ett skifte från 80-90 talet då 

kommunen sa nej till bygget. Idag vill alla politiska partier ha en ny spårbunden till Täby då 

det skulle förbättra möjligheten att resa hållbart.   
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5. Sammanfattande diskussion 
I följande kapitel kommer frågeställningarna att besvaras och en sammanfattning av tidigare 

diskussioner att redogöras. 

5.1 Synen på persontransporter  

– Hur har kommunens syn på persontransporter förändrats och påverkat den bebyggda 

miljön i Täby från 50-talet fram till idag? 

Det som varit tydligt är att bilden har förändrats hur kommunen sett på transporter och 

transportlösningar i Täby framförallt vetskapen om transportens betydelse för boendemiljön 

har blivit mer känd och vilken effekt som transporten kan ha på miljön. Precis som Per 

Lundin menade hade bilen en stor påverkan på hur våra städer växte upp och detta har även 

kunnat exemplifieras i Täby under framförallt 50-70 talet (se kap 4.1). Attityden till bilen var 

då positiv och tecken från bland annat de gamla planerna i kommunen pekade på att 

kommunen skulle göra ”allt” för att tillgodose dess behov. Precis som Lundin framhävde blev 

separeringen lösningen på problemen och parkeringsnormer styrde mycket av hur och om 

bebyggelse skulle kunna utvecklas vilket även visat sig stämma in på denna fallstudie. 

När Näsbydal byggdes som var det första området som exemplifierats så verkar det inte som 

om separering styrde planerna. Troligen kan det bero på att dessa ideologier spreds något efter 

att planeringen för Näsbydal var klara men framförallt har det nog att göra med att de 

ansvariga arkitekterna troligen inte hade samma uppfattning om separeringen som Lindström. 

I Grindtorp- och Storcentrumplanerna som kom lite senare hade dock separering en klar 

position. Tecknen är där tydliga till hur man lät bilen dominera och detta kan troligen ha 

berott på att Lindström var en av huvudarkitekterna och även var en av de personer som 

arbetade fram bland annat SCAFT- programmet där bilen var det centrala. Bilens plats 

framhävdes även genom arkitekternas perspektiv från bil- och flyggplansfönstret vilket i sin 

tur formade idéerna om att bygga stora skulpturliknande höghus som skulle synas väl. Även 

fast Lundin menar att det var bilen som styrde samhällsbyggandet under denna period skulle 

jag vilja påstå att så inte endast var fallet i Täby. Självklart tog den en stor plats men samtidigt 

var tankegångarna redan då att utveckla områdena i nära anslutning till Roslagsbanans 

hållplatser. Därmed så liknar det lite dagens tankar om att nybyggda områden ska exploateras 

i kollektivtrafiknära punkter dock kvarstår frågan vad som är nära. Jag skulle vilja säga att 

alla de områden som exemplifierats har utvecklats i nära anslutningar till goda kollektiv lägen 

även fast kommunen idag planerar närmre i alla fall i områdena för nya Täby Centrum och 

Täby Galopp. Arninge kan dock ses som en liten udda fågel även fast att en ny station på 

Roslagsbanan skulle bli av. Avståndet här är nämligen större än avstånden för bebyggelsen av 

flerbostadshusen som planerades under 50-60 talet i denna fallstudie. 

Tecknen visar att områdena under 50-60 talet byggds upp med fokus på framkomlighet för 

bilen. Med trafikprognoser som styrande som både av Banister och Lundin framhäver som 

synen på den traditionella trafikplaneringen och bilden av bilsamhället. Det ska dock påpekas 

att Täby inte lät detta styra helt framförallt i utbyggnad av vägnätets storlek. I Generalplanen 

från 1966 beräknas via prognoser att bland annat E18 redan 1990 skulle behöva vara åtta filer 

bred och att en fyrfilig motorväg skulle passerat genom kommunen till Vallentuna och andra 

vägar skulle vart betydligt bredare än de är idag.  Dock i den nya kommunala översiktsplanen 

har påpekats att framtida biltrafikmängd kan motivera en utbyggnad av dessa. Synen verkar 

således fortfarande idag vara att prognoser, ökad tillgängligheten och kapacitet för bilen är det 

som styr och det poängteras även av respondenterna som medverkat i fallstudien. Något 
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utöver biltrafiken och prognoser som verkar styrande var annars framförallt trafiksäkerhet 

utifrån de oskyddade trafikanterna som även styrde bilvägarnas utformning. Det kan bland 

annat idag ses som åtgärder på platser där mer kvalitativa värden använts där exempelvis barn 

får berätta om platser som de upplever som otrygga i trafiken.   

Den äldre bebyggelsen byggdes med omkringliggande parkerings och vägnät och var något 

som varit vägledande för planeringen. Fallstudien pekar på att Täby byggdes efter 

säckprinciper med tydliga kopplingar till ideologer som växte upp för förverkligande av 

bilsamhället med bland annat återvändsgränder (se kap 3). Bebyggelseexemplen som använts 

i Täby visar även en klar bild av bebyggelse i ett hav av bilar med omkringligande väg och 

parkeringsytor som var dåtidens bild av det amerikanska samhället. Flera av de ledande 

planerarna och politikerna i Täby reste under denna tid till USA för att inspireras och således 

blev även Täby kommun till stora delar anpassat efter bilen (se kap 3). Samtidigt som de 

inspirerades av Le Corbusier vars ideologer bland annat handlade om att öka 

framkomligheten för bilen.    

Övergår man till att titta på parkeringsnormerna som styrande visar det sig bland annat genom 

Sven Månsson dåtidens stadsarkitekt att han tyckte att parkeringen begränsade utformningen 

på husen. Parkeringen upptog mycket utrymme då det krävdes, men samtidigt verkar det som 

om kommunen ändå i flera fall lyckades att planera bebyggelse med lägre parkeringsnormer 

än vad som i ett större sammanhag såg som lämpligt. Täby byggdes därför upp med egna 

riktlinjer på lägre parkeringsnormer än vad som var de allmänna och som många ansåg skulle 

användas. Vid flertalet tillfällen visar framförallt diskussionerna om Täby-Storcentrum att 

många utifrån ansåg att kommunen skulle utöka antalet parkeringsplatser.  

Fast de under denna tid poängterade att parkeringsnormerna var höga så är det intressant att se 

att Täby idag bedriver en än högre parkeringsnorm en vad man gjorde då. Under denna tid var 

det mellan 1-1.2 och idag har man i Täby en parkeringsnorm på 1,5. Det ska dock påpekas att 

i kommunen idag har det planerats med en lägre normer i områden med goda kollektiva lägen. 

Dessa normer hamnar således på ungefär samma nivåer som under 50- och 60- talet vid 

flerbostadshus i liknande geografiska lägen som dessa då de även är byggda i goda kollektiva 

lägen. Detta kan ses bland annat i planerna för Arninge som kommer att använda högre 

normer än Täby Galopp och Nya Täby Centrum och troligen på grund av det längre avståndet 

till Roslagsbanan. Det ska dock påpekas att trafiken på Roslagsbanan är betydligt tätare idag 

och därför kanske normerna borde vara lägre än de var under 50- och 60-talet.   

Som planerarna och politikerna nämner idag så har miljön påverkat arbetet med nya 

bostadsområden. Idag jobbar de med att förtäta och bygga en mer stadslik miljö i goda 

kollektiva knutpunkter. Detta göra att synen från att ha byggt en separerad stad med 

anslutande vägnät inte längre är något kommunen vill arbeta för. Istället så vill kommunen 

integrera trafiken i gaturumet då platsen ses som allmän vilket Banister och Wheeler 

framhäver som en mer hållbar trafikplanering än den traditionella. Förr bebyggdes Täby med 

olika områden för arbetsplatser, bostäder och centrum, idag fokuserar kommunen istället på 

en funktionsblandad stad. Synen är fortfarande hos planerare och politiker att 

trafikplaneringen ska styras av prognoser för framtida biltrafikmängder där de hävdar att de 

nya planerna kommer innebära bättre framkomlighet för biltrafiken. Samtidigt hävdar en 

politiker att de är inne i ett paradigmskifte, med kanske lägre normer, smalare gator, sänkta 

hastigheter för att förbättra för oskyddade trafikanter. Planerna i områdena integrerar även 

busstrafik genom bebyggelsen och inte som under 50-60 talet då matarledarna ledde dem på 

utsidan.  Närheten till hållplatser gör det ju attraktivare att åka kollektivt med bussarna. 
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Falkeman menade att stormarknaderna exploaterades och förutsatte att kunderna var bilburna. 

I fallet med Täby Centrum hävdar jag att svaret är tudelat och att bilismen inte endast var det 

som formade centrumet. Falkemans perspektiv visar sig mer från utomstående parter medan 

kommunen verkar mer haft ett fokus på att Storcentrumet skulle byggas i goda kollektiva 

knutpunkter. Täby – Storcentrum var således en blandning av dessa två och där Arninge 

Centrum som senare kom att utvecklas mer kan betraktas som ett renodlat bilcentrum. Vid 

Arninge var kollektivtrafiken betydligt sämre än vid Täby Centrum där nya hållplatser på 

Roslagsbanan blev en verklighet samt att det vid Arninge inte fanns några bostäder. För att 

schematiskt se skillnaderna på några av aspekterna och vad som skiljer dåtidens syn och hur 

det påverkade bebyggelsen jämfört med hur det ser ut idag har jag åskådliggör jag det med en 

tabell.   

 

Skillnader på trafiklösningar i Täby kommun över tiden 
50-70 tals bebyggelse 70-90 talet Dagens planering 

Trafikseparering  trafikintegrering 

p-norm 1-1,2  p-norm 1,5 varierande 

matargator runt bebyggelse  rutnätsplanering 

fokus stationsnära Roslagsbana  varierad 
närhet  

fokus stationsnära Roslagsbana 

främst friliggande parkering   parkeringsgarage och kantstensparkering 

storskaligt-perspektiv från bilfönstret villaområden  kvartersstad 

fokus trafikflöden- framkomlighet bil  fokus trafikflöden -framkomlighet bil 
övergående till säkerhet för oskyddade 

trafikanter 
A-B-C staden  Blandstad 

positiv till ny spårlinje negativ  positiv till ny spårlinje 

breda vägar-hög hastighet- separering  smalare vägar-sänkta hastigheter-
integrering 

attityd "gör allt för att tillgodose bilens 
behov" 

 "gör hållbara resmedel mer attraktiva" 

trafikplanering-prognoser  trafikplanering- prognoser + kvalitativa 

Tunnelbyggande  trygghets lösningar för tunnlar 

miljön-buller buller, 
utsläpp 

arbete för miljöfrågor, utsläpp, buller mm. 
 

 

5.2 Synen på hållbar transportplanering  

– Vilken syn har politiker och tjänstemän i Täby kommun på hållbara transporter samt hur 

ser de på kommunens arbete med transportlösningar utifrån hållbarhetsperspektivet i 

kommunens nuvarande planering? 

Den gemensamma syn som planerare och politiker hade var att de hållbara transporterna är 

gång, cykel och kollektivtrafik, den syn som även finns bland forskare samt hos svenska 

myndigheter. Biltrafiken sågs som mindre hållbar dock var uppfattningen att bilen skulle vara 

hållbar om den framförallt drevs på klimatsmart bränsle. Respondenterna såg således 

teknikutvecklingen som ett medel för att bilen i en framtid skulle ses som hållbar. De sociala 
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faktorerna var inget som nämndes av respondenterna som en del av den hållbara transporten 

och således skilde det sig med de teoretiska utgångspunkterna till begreppet där bilen som 

färdmedel kan ses som mindre tillgänglig för vissa grupper i samhället och leda till social 

segregation och därför inte kan ses som hållbar (se kap 3). 

Hållbarheten synliggjordes främst från utsläppssynpunkt men även ekonomiskt när 

respondenterna intervjuades. För respondenterna verkar således fokus varit att en hållbar 

transport är en som inte påverkar jordens klimat genom utsläpp av koldioxid. Det är här den 

största skillnaden finns mellan forskarna och vad politiker och tjänster anser vara en hållbar 

transport även om det teoretiskt även vidhåller miljön som en av de viktigaste aspekterna för 

en hållbar transport att beakta. En bil driven på el skulle fortfarande skapa problem med 

trängsel, barriäreffekter och utglesta städer och därför måste även det inkluderas i den 

hållbara transporten enligt Banister (se kap 3). 

Det framgick även att respondenterna gemensamt såg framkomlighet för trafiken som något 

självklart för ett hållbart transportsystem där utbyggda vägnät var ett medel för att öka 

framkomligheten för bilarna vilket sågs som mer hållbart än att inte bygga ut vägnätet. Ett 

vägnät som idag i kommunen under vissa tider förhindras av en överbelastning. De politiska 

representanterna som medverkade i denna fallstudie påpekade att de ansåg att köande bilar var 

mindre hållbart än att bygga ut vägar. Det ska dock påpekas att flera respondenter samtidigt 

hävda att det var svårt att säga om en ny breddare väg var hållbar där de istället påpeka att det 

kanske fick ses som nödvändigt ibland och i förlängningen även kunde göra det hållbarare 

beroende på vad breddningen användes till. En tjänsteman uttryckte att en breddning 

egentligen inte förbättrar framkomligheten så mycket som många tror då filbyten gör att det 

kommer bli kö ändå och utifrån detta uppfattade respondenten istället att lösningar borde vara 

att investera i andra trafikslag och därmed fanns det en varierande syn på vad en breddad väg 

verkligen möjliggjorde.  

De nya områdena som exemplifierats i fallstudien menade respondenterna framförallt var 

hållbara ur framkomlighetssynpunkt då de skulle underlätt flöden. Täby Galopp var dock det 

området som framhävdes främst som hållbart eftersom att områdets mål var att bilen skulle 

vara underordnad annan trafik med bland annat en låg parkeringsnorm. I Arninge menade en 

tjänsteman att lösningen med ett ny resecentrum här skulle kunna göra det hållbart med sina 

cykelparkeringar, bussfiler och den spårbundna trafiken men respondenterna menade 

samtidigt att planerna idag hade betydligt mer fokus på mer hållbara transporter som gående, 

cyklande och kollektivtrafikresande. Många påpeka även att hållbarheten inte bara handlade 

om framkomlighet utan även om trafiksäkerhet för både bilister och oskyddade trafikanter. 

Något som var gemensamt hos de flesta respondenterna var att det framförallt var den 

politiska viljan som styrde hur mycket fokus hållbarheten fick i planeringen där framförallt 

tjänstemännen poängterade att politiska beslut gynnat bilen genom åren där de idag kanske 

måste tas beslut som missgynnar den för att få ett mer hållbart transportsystem. Det påpekades 

även att vissa politiker var rädda för detta i kommunen då sådana beslut kanske skulle kunna 

komma att gå emot folkviljan och i förlängningen medföra att den politiska makten skulle 

förändras. Den moderata respondenten menade dock att kommunen idag arbetade mycket 

med hållbarhet men i likhet med alla respondenter påpekade han att det var ekonomi som satte 

gränser. 

Medel som politiker och tjänstemän såg som hållbara i kommunens arbete var flera stycken. 

De som framförallt lyftes fram som hållbara lösningar var att kommunen nu satsade 25 

miljoner på cykelvägar. Den utbyggnad som pågick med dubbelspår längst Roslagsbanan och 

att kommunen nu skulle byggas förtätad med blandad bebyggelse vilket enligt forskning (se 
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kap 3) är bra medel för att få flera att resa hållbart. Detta tillsammans med fokus på att bygga 

i redan goda förbindelser till hållplatser på Roslagsbanan. Politiker och tjänstemän 

poängterade samtidigt att det inte bara handlade om endast en lösning utan flera små lösningar 

tillsammans skulle få det att bli mer hållbart i systemet, från farthinder till ny kollektivtrafik.  

Den generella uppfattningen var att transportplaneringen skulle bygga på simuleringar och 

prognoser för att kunna svälja framtida trafikmängder och således var Täbys perspektiv 

fortfarande mer ur ett ohållbart perspektiv om man utgår från Banister och Wheelers tabell. 

Det ska dock påpekas att även andra faktorer verkade väga relativt tungt i planeringen av 

planeringen. Parkeringsnormen i kommunen på 1,5 som hållbar var det ingen respondent som 

riktigt ville svara på. Istället hänvisade respondenterna till att just nu pågick ett arbete med att 

se över normen och där kommunen bland annat diskuterar en varierande norm, 

infartsparkeringar och cykelparkeringar för att därigenom lyfta fram hållbara transporten mer. 

I arbetet påpekades bland annat att cykelparkeringar skulle införas som norm vid 

nybyggnation.  En annan åtgärd som poängterades som hållbar var förslaget om en 

cykelstarda in till Stockholm.  

Det var bara tre respondenter som poängterade att utbyggnader leder till nya barriärer och 

därmed ifrågasatte hållbarheten till utbyggnader, men att olika åtgärder som framförallt lyfte 

fram gång-, cykel och kollektivtrafik skulle göra det hållbarare och därför vägdes utsläpp 

tyngre hos alla respondenter än vad effekterna av nya barriärer kan innebära. Därför sågs det 

som mer hållbart att bygga nytt trots att det kan orsaka barriär för djur och naturmark som tas 

i anspråk vid nybyggnation.    

Kommunens fokus låg framförallt på hårda åtgärder och några hållbara 

informationskampanjer var inget som respondenterna påpekade användas i större grad i 

kommunen även om Mobility management i det nya hållbarhetsprogramet skulle användas. 

De flesta respondenterna påpekat att kommunen utifrån ett hållbart perspektiv varit ganska 

dåliga tidigare men att kommunen framförallt nu hade börjat jobba med detta mer konkret. 

Detta exemplifieras bland annat med fler anställda inom miljösektorn, utarbetande av olika 

strategier och satsade pengar på området. Uppfattningar om vad som utgjorde en hållbar 

transport och hållbara lösningar skilde sig en hel del mellan olika personer men framförallt 

handlade det om utsläppen. Därför tror jag att det i kommunen i framtiden blir viktigt att 

definiera vad de ser som hållbart vilket även kanske kommer i de program som nu håller på 

att utarbetas då skillnaderna mellan respondenternas syn och den mer teoretiska skiljer sig åt 

ganska mycket där ändå medvetenheten om vad olika åtgärder kan innebära för kommunen 

ändå verkar finnas. 
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7. Bilagor  
Intervjuguiden 

1. Vilken roll har du i kommunen och vad är ditt förhållande till trafikplaneringen i 

Täby? 

2. Hur bedrivs arbetet med transportfrågor i kommunen? 

3. Vilka är inblandade i trafikplaneringen?  

4. Vad anser du är en hållbar utveckling?  

5. Vad är en hållbar transport och ett hållbart transportsystem? 

6. Hur arbetar kommunen för att främja ett hållbart resande? 

7. Vad anser du om Täbys trafiklösningar, vid Nya Arninge Täby Galopp och Täby 

Centrum? Är dessa hållbara? 

8. Enligt översiktsplanen framgår det att en eventuell utbyggnad av E18 kan vara en 

åtgärd för framtiden, även Norrortsleden, anser du att detta är en hållbar lösning i 

sådant fall Varför/varför inte?  

9. Anser du att man bör planer kommunens vägnät efter beräknade framtida 

biltrafikvolymer eller finns det andra sätt att styra trafikplaneringen? 

10. Är en bränslesnål bil en hållbar transport? Varför/Varför inte 

11. Hur tror du man tänkte som trafikplanerare under 50- 60 talet när mycket av Täbys 

bebyggelse växte fram? 

12. Tycker du att hållbara transporter tar tillräckligt stor plats i kommunens arbete idag, 

varför/varför inte? 

13. Hur arbetar kommunen med att ändra invånarnas attityder till att resa hållbart? 

14. Har MM åtgärder använts i kommunen? 

15. Använder man sig av fyrstegsprincipen i kommunens arbete? 

16. Anser du att Täby kommunen blivit byggd efter bilens behov? Varför/varför inte? 

17. Hur beräknar man hur pass stor en väg ska vara, hastighet med mera?  

18. Är p-normen 1,5 hållbar? 

19. Var anser du de största bristerna finns inom kommunen för att fler ska resa hållbart.  

20. Hur mycket pengar läggs årligen ner på att främja hållbara transporter i kommunen?  

21. Är ny spårförbindelse en hållbar lösning? 

22. Är det problematiskt att ta politiska beslut för att gynna hållbara transporter? 

 

 

 


