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Vad kännetecknar ett resecentrum ur transporthållbarhetssynpunkt? 
Hur kan en otrygg befintlig station utvecklas till ett attraktivt resecentrum?   
 
Ramlösa station analyserades ur en transporthållbarhetssynpunkt inom 
ramen för ett examensarbete. Vaga definitioner och konflikter mellan 
hållbarhets-dimensioner försvårar möjligheterna att identifiera 
förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling. Komplexiteten kring 
begreppet hållbar utveckling och trafiksystem resulterar i svårigheterna att 
hitta mätbara, konkreta och uppföljningsbara mål för hållbarhet i Sveriges 
trafiksystem. Examensarbetet tydliggör även hur viktiga de sociala 
aspekterna är för en stations attraktivitet och de positiva konsekvenserna av 
att involvera de boende tidigt i en utveckling/ förändring av deras befintliga 
närmiljö.  
 
Inledande i examensarbetet identifieras vad hållbar utveckling definieras som 
genom en litteraturstudie i begreppet. Utifrån denna identifieras eventuella brister 
av dagens utformning av Ramlösa i en nulägesbeskrivning, där fotgängare, 
cyklister, kollektivtrafikanter och bilisters transportförutsättningar beskrivs. 
Tyngdpunkten har lagts på de långsiktigt hållbara trafikslagen- fotgängare, 
cyklister och kollektivresenärer, som energi-, yt- och resurseffektivt använder 
transportrummet . Den hållbarhetsaspekt som analyserats djupast är den sociala 
dimensionen. Denna anses enligt många forskare inom svensk och internationell 
samhällsplanering utgöra en grundläggande framgångsfaktor i en regions 
möjlighet att skapa en hållbar utveckling av transportnätet och samhället. 
 
Genom nulägesanalysen identifieras bland annat brister i trafiksäkerheten, 
tillgängligheten och jämställdhetskonflikter mellan trafikslagen. Bilprioriteringen 
längs Lagmansgatan är tydlig och detta sker på bekostnad av övriga trafikantslags 
framkomlighetsmöjligheter. I vision och mål beskrivs ett eget förslag av hur en 
attraktiv bytesnod skall uppnås, genom balanserad och hållbar utveckling av 
stationens närområde. Det föreslås sedan enkla exempel på alternativa 
utformningsförslag av platsen för att öka kapaciteten, framkomligheten och 
trafiksäkerheten för de oskyddade respektive kollektivtrafiken på Ramlösa station. 
Förslag som sker till stor del på bekostnad av bilisternas framkomlighet. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten från examensarbetet på en komplexitet kring 
begreppen hållbarhet, hållbar utveckling och hållbara trafiksystem. Definitionerna 
av hållbarheten i trafiksystemet är diffusa och vaga. På grund av detta ses 
svårigheter att sätta konkreta framtidsmål på hållbarheten. Effekterna av detta 
definitionsproblem ges dåligt underlag för framtida trovärdig och säker 
uppföljning i form av mätningar av hållbar utveckling. Att identifiera och 
förankra dessa hållbarhetsmätningar hos politiker, tjänstemän och allmänheten 
kan tydligare mål och visioner sättas för hållbar utveckling av transportnoder i 
Sverige.  


