
Kollektivtrafik vid nyexploatering 
 
Sveriges befolkning växer och enligt 
statistik från SCB har befolkningen 
ökat med nästan två miljoner invånare 
de senaste 30 åren.  Denna ökning 
prognosticeras att fortsätta och för att 
Sveriges städer skall kunna växa på ett 
hållbart sätt behöver kollektivtrafik få 
större utrymme i översiktsplaner och 
detaljplaner. Syftet med denna studie 
är att undersöka vilka 
planeringsprinciper som finns och 
vilka som anses ge bäst förutsättningar 
för en attraktiv och konkurrenskraftig 
kollektivtrafik. För att undersöka om 
dessa principer används vid 
nyexploatering i svenska kommuner 
har Lunds kommun och den nya 
stadsdelen Brunnshög studerats 
närmare. Eftersom det ofta inte är helt 
problemfritt att planera kollektivtrafik 
så undersöks vilka utmaningar Lunds 
kommun står inför för att kunna 
prioritera kollektivtrafik i sin 
stadsplanering.  
 

 
Figur 1. Visionsbild över spårvägen, S:t 
Laurentiigatan. (Källa: Lunds kommun, 2019) 
 
För att kollektivtrafik i en kommun 
skall bli tillräckligt attraktiv och det 
enkla valet behöver kollektivtrafiken få 
tillräckligt med utrymme i 
översiktsplaneringen. När ett nytt 
område detaljplaneras blir det viktigt 
hur integrering och utformning av 
kollektivtrafikstråk sker.  
 

Sveriges planeringssystem består av 
regionplan, översiktsplan, 
områdesbestämmelser samt 
detaljplaner. Det är Plan- och 
bygglagen (PBL) som reglerar hur 
dessa planer skall utformas. Varje 
kommun är skyldig att ha en aktuell 
översiktsplan och denna plan är 
kommunens sätt att bestämma den 
långsiktiga inriktningen för planering i 
kommunen. När en kommun beslutat 
om att exploatera mark behövs en 
detaljplan som bestämmer vad som får 
anläggas på marken.  
 
En av kollektivtrafikens styrkor, men 
även svaghet är rollen som 
problemlösare. Kollektivtrafik ska i 
teorin lösa flera samhälleliga problem 
samtidigt. Till exempel ska 
kollektivtrafiken se till att alla invånare 
kan transportera sig i staden samtidigt 
som den ska erbjuda ett miljövänligt 
transportmedel.  
 
Från det att bilen blev allt vanligare på 
1950-talet har bilens framkomlighet 
prioriterats i stadsplaneringen. I en 
modern stad skulle biltrafik både 
separeras från andra transportslag samt 
prioriteras. Genom en separering av 
transportslag skulle 
trafiksäkerhetsproblemet lösas men det 
som hände var att många vägar 
anpassades efter bilens behov.  
 
Ett verktyg för att utveckla nya 
områden är Transit Oriented 
development (TOD). Detta är en 
stadsutvecklingsprincip där 
kollektivtrafiksatsningar och 
stadsutveckling sker samtidigt. En 
benämning som används i norden för 
denna typ av stadsutveckling kallas 
”stationsnärhetsprincipen”. Denna 
taktik, att utveckla stöder och samtidigt 



satsa på kollektivtrafik ger större 
möjligheter till ett hållbarare samhälle.  
 
Studier visar att avståndet mellan 
bostad och hållplats och arbete och 
hållplats har en stor betydelse för den 
dagliga arbetspendlingen med 
kollektivtrafik. Helst ska både arbete 
och bostad ligga inom 400 m från en 
kollektivtrafikstation.  
 
TOD, eller stationsnärhetsprincipen 
bidrar i stor utsträckning till en stads 
fortsatta utveckling mot ett mer 
hållbart samhälle. En av de största 
förändringar som behöver ske i Sverige 
är en förändring i planeringspraxis 
eller planeringsnorm. Från det att bilen 
blev var mans egendom har dess 
framkomlighet prioriterats i 
transportsystemet. I svenska 
kommuner börjar 
översiktsplaneringens inriktning skifta, 
från att ha planerat för rörlighet börjar 
det planeras för möjligheten att nå 
viktiga målpunkter.  
 
Det finns framförallt tre olika strategier 
en kommun har till sitt förfogande. 
Kommunen kan öka attraktiviteten för 
de hållbara transportsätten, prioritera 
de hållbara transportmedlen vid 
konfliktsituationer eller minska 
attraktiviteten för biltrafik i staden. Det 
sistnämnda kan göras på olika sätt och 
man behöver skilja på fysiska åtgärder 
och styrmedel.  
 
Styrmedel är ”monetära hjälpmedel” 
som syftar till att nå ett visst mål. 
Parkeringsrestriktioner är ett effektivt 
styrmedel för en hållbar 
stadsplanering. En parkeringspolicy 
som stödjer en planeringsnorm där 
kollektivtrafik står i fokus är också en 
viktig förändring. Vissa kommuner går 
så långt och säger att restriktioner mot 
biltrafik är verkningslösa utan aktiva 
parkeringsrestriktioner. Fysiska 
åtgärder som en kommun kan ta till är 

exempelvis genom att anlägga färre 
eller ta bort parkeringsplatser.   
 
Mobility management-åtgärder 
(MM_åtgärder) är ”mjuka” åtgärder 
som syftar till att förändra ett beteende 
hos resenärer. Exempel på MM-
åtgärder är information angående 
resan, marknadsföring och 
informationskampanjer i syfte att få 
fler att resa kollektivt. 
 
De identifierade principer och åtgärder 
som anses bidra till en så attraktiv 
kollektivtrafik som möjligt är:  

• Transit Oriented Development, 
eller ”stationsnärhetsprincipen” 

• En ökad attraktivitet för 
kollektivtrafik  

• Ökad prioritet för hållbara 
transportmedel vid 
konfliktsituationer 

• En minskad attraktivitet för 
biltrafik 
 

 
Lunds kommun lång historia av hållbar 
stadsplanering och har högt satta mål 
gällande trafikförhållandet i 
kommunen. För att uppnå detta har 
Lunds kommun tagit fram ett 
strategidokument, LundaMats III för 
att ange inriktning för 
trafikplaneringen i kommunen. Detta 
styrdokument är en vidareutveckling 
av LundaMats I och II i kombination 
med kommunens vision ”Lund 2025”. 
Kommunen har satt ett mål miljömål 
som innebär att kommunen ska halvera 
mängden koldioxidutsläpp. 
 
Brunnshög är en ny stadsdel under 
uppbyggnad i Lunds kommun och 
kommunens vision för stadsdelen är att 
den ska vara en föregångare inom 
hållbar stadsplanering. Kommunen har 
angett ett mål gällande 
trafiksammansättning till och från 
Brunnshög som innebär att högst en 
tredjedel av transporterna sker med bil. 



Resten ska ske med antingen 
kollektivtrafik eller med hjälp av cykel 
eller till fots.  
 
En stor del i att klara det uppsatta 
målet dels för Brunnshög men även 
kommunens övergripande trafikmål 
har spårvägen en stor roll.   
 
För att undersöka ifall Lunds kommun 
har tagit till vara på den möjlighet 
Brunnshög utgör i och med 
byggnationen av spårvägen har de 
detaljplaner för spårvägen och 
Brunnshög studerads noggrant.  
 
Utbyggnaden av Brunnshög beräknas 
ta lång tid och byggs ut etappvis. 
Denna etappvis utbyggnad leder till 
flera olika detaljplaner och generellt 
sett så har kommunen tagit bra hand 
om närheten till spårvägens hållplatser. 
Hela området präglas av spårvägens 
sträckning genom de centrala delarna 
av området och biltrafik har 
nedprioriterats ordentligt genom att 
denna leds i ytterkanterna av området.  
 
Parkeringsstrategin i området syftar 
också till att försvåra för biltrafik 
genom att parkering anläggs i 
parkeringsgarage i ytterkanterna av 
områdena. Mängden parkeringsplatser 
som behövs per kvadratmeter 
bruttototalarea är mindre än i 
resterande lund.    
 
Sammanfattningsvis visar Brunnshög 
prov på att vara en välplanerad 
stadsdel utifrån de krav som ställs på 
stadsdelen utifrån en 
kollektivtrafiksynpunkt.   
 
De utmaningar Lunds kommun står 
inför vid prioritering av kollektivtrafik 
handlar framförallt om plats. När 
staden förtätas blir det svårt att få 
gehör för det utrymme som krävs. 
Dessa utmaningar kan sammanfattas i 
två scenarion:  

• Det finns gott om utrymme för 
biltrafik som behöver 
omfördelas till kollektivtrafik  

• Det finns inget utrymme att ta 
från biltrafik, som till exempel 
vid nybyggnation. Separata 
körfält för både bil, 
kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik ger stora gaturum  
När det finns gott om utrymme 
som kan omplaceras stöter ofta 
på motstånd bland politiker. I 
det andra scenariot då det inte 
finns något utrymme och 
gaturummet blir stort möter 
motstånd bland stadsplanerare.  
 
Sammanfattningsvis så finns 
det både fysiska åtgärder och 
planeringsprinciper en kommun 
kan tillhandahålla 
konkurrenskraftig 
kollektivtrafik. Transit Oriented 
Development anses vara den 
planeringsprincip som ger bäst 
förutsättningar för en attraktiv 
kollektivtrafik. Mobility 
management-åtgärder som 
syftar till att förändra 
resbeteenden. Framförallt 
behöver en förändring i 
planeringsnorm fås. Att 
Sveriges kommuner börjar 
planera med kollektivtrafik som 
utgångspunkt.  
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