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En god utformning av stadens offentliga rum är en av de viktigaste åtgärderna för 
att bygga en trivsam och attraktiv stad. Det blir allt viktigare att skapa bra 
utrymmen för gående och cyklister och det ska vara lätt för alla att röra sig i staden. 
Detta är ett steg i riktningen mot en hållbarare stadsutveckling. En konsekvens av 
detta blir att bilens dominerande roll i stadens centrala delar tonas ner och att 
kommunerna försöker skapa mer ytor för gående och cyklister på bekostnad av 
bilen. Det är dock inte alltid lätt att genomföra denna förändring. För att lyckas 
krävs en bra dialog med de som berörs. Syftet med denna skrift är att stödja 
kommunerna i den dialogprocessen. 

”Hushållning av stadsrummet” är en skrift som belyser några av de villkor och 
förutsättningar som ger stöd för att effektivisera markanvändningen i redan 
existerande stadsrum. Konkurrensen om attraktiv mark i tätbebyggda orter ökar där 
efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler ökar. Prioritering och tydliga val 
behövs för att goda lösningar ska kunna bli verklighet.  

”Hushållning av stadsrummet” beskriver  

• några exempel där ytsnåla lösningar har kunnat genomföras  
• processen som ledde fram till den valda lösningen  
• tekniskt innehåll med avseende på framkomlighet och tillgänglighet i 

respektive exempel. 

Skriften har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting tagits fram av Örjan 
Eriksson, Firma Eriksson & Stensland och Roger Johansson, SWECO Transport 
System AB. Arbetet har genomförts under ledning av Patrik Wirsenius, Sveriges 
Kommuner och Landsting och Mathias Wärnhjelm, Trafikverket. Skriften är 
finansierad av FoU-gruppen för transportsektorn som administreras av SKL. 
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Sammanfattning 
För en klok utveckling av hur stadsrummen formas och används krävs väl 
integrerade processer, medveten hushållning med den gemensamma marken, 
balans mellan framkomlighet och tillgänglighet samt ett ständigt lärande om hur 
stadsutvecklingen förändras.  

Väl integrerade processer sker i kommuner som har en intern mognad, 
kompetens och ett tillåtande utvecklingsklimat. Processerna behöver stöd i ett väl 
utvecklat och kvalitetssäkrat arbetssätt. De behöver också visioner, mål, strategier, 
åtgärdsprogram och en väl utvecklad erfarenhetsåterföring för att fungera väl. Ett 
tillåtande utvecklingsklimat har medarbetare med respekt och tilltro till varandras 
och andras kompetens samt ledare som stimulerar ett sådant arbetsklimat. 
Resultatet av väl integrerade processer blir lösningar och en utveckling som stegvis 
rör sig i riktning mot väl förankrade mål och tillstånd.  

Medveten hushållning med den gemensamma marken förutsätter insikt om den 
begränsade tillgången på attraktiv mark. Insikten måste också omfatta förståelsen 
för att olika användning i olika grad stödjer utveckling av staden mot dess mål.  

Kunskap om skillnaden mellan framkomlighet och tillgänglighet är av grund-
läggande betydelse för att förstå hur mark i attraktiva lägen kan brukas för att 
medverka till en eftersträvad stadsutveckling. Framkomlighet kännetecknas av 
hastighet, kapacitet och en strävan att nå nästa målpunkt snabbt och bekvämt. I ett 
stadsrum kommer stora krav på framkomlighet att göra anspråk på en stor del av 
stadsrummet. Tillgänglighet kännetecknas av närhet, anknytning till målpunkten 
och av att komma fram till sin målpunkt. Tillgänglighet uppnås alltid till fots, den 
sista biten av resan sker gående. Genom att anpassa gångavståndet till transport-
systemet och andra trafikslag kan hög tillgänglighet erbjudas till de mest attraktiva 
ytorna.  

Stadsutveckling är en del av den mänskliga utvecklingen. Från städer där 
bullrande och nedsmutsande inslag var en del av vardagen till städer där ett mer 
mänskligt liv äger rum. Det handlar bland annat om att skapa god ekonomisk 
tillväxt, förbättra städernas livsmiljöer, vårda kulturvärden och bygga för en god 
social utveckling. Stadsutveckling innebär att hantera många komplexa fråge-
ställningar tillsammans. Frågorna handlar oftast om att utveckla kvaliteten i redan 
byggda eller anlagda områden och att utveckla nya stadsmiljöer. En utmaning är att 
skapa en långsiktigt hållbar stadsmiljö såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt.  

I denna skrift presenteras exempel där processen, den medvetna hushållningen, 
balansen mellan framkomlighet och tillgänglighet samt lyhördheten mot stads-
utvecklingen beskrivs. Storgatan i Växjö, Vackert Rättvik och Hornsgatan i 
Stockholm är alla exempel på stadsrum som utvecklats på ett positivt sätt. 
Inledningsvis finns en beskrivning av Halmstads planeringsprocess, som påtagligt 
underlättar strävan mot en modern stadsutveckling. 
Förändringen av Storgatan i Växjö initierades av människor som noterade att 
stadsrummet i sin traditionella form fungerade ganska dåligt för sitt ändamål – 
handel, offentlig och privat service. Genomfartstrafik utan mål utmed gatan, trånga 
gångbanor, ingen plats att sitta och hårt tryck på etablering av verksamheter i 
fastigheterna utmed gatan ledde tankarna till en annan fysisk användning av 
gaturummet. Beslutsfattare, tjänstemän, massmedia och fastighetsägare blev 
efterhand alltmer övertygade om möjligheterna. Näringsidkarna anslöt sig vartefter. 
Tillgänglighet prioriterades på bekostnad av framkomlighet, vilket ledde till att 
Storgatan blev Växjös främsta torg, en mötesplats som är 18 meter bred och 500 
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meter lång. En viktig motor i Växjös stadsutveckling skapades; ett gaturum som 
gav hög tillgänglighet till de exploaterade ytorna i staden med högst attraktion.  

Vackert Rättvik utvecklades under lång tid. Här fanns det fler aktörer som 
behövde närma sig varandra. Kommunen och de dåtida Banverket och Vägverket 
skulle koordineras. Utgångspunkten var en överordnad trafikapparat med riksväg 
och järnväg som bildade barriär mellan tätbebyggelsen, järnvägsstationen, lång-
bryggan och sjön. Planeringsprocessen kännetecknades av respekt, målinriktning 
och tålamod. Efterhand som processen drevs fram ökade insikten och kunskapen 
hos berörda om vad en förändring skulle kunna ge. Framkomlighetskravet för 
riksvägen dämpades, järnvägens teknikkrav anpassades och ett stadsrum växte 
fram där tillgängligheten mellan attraktiva målpunkter för boende, verksamma och 
besökare blev tydligt prioriterad. Framkomligheten tillgodosågs men fick maka lite 
på sig för att ge utrymme för den tillgänglighet som är nödvändig för att skapa 
goda livsvillkor. Resultatet blev en väl balanserad användning av stadsrummet där 
funktionskraven tillgodosågs samtidigt som stadsbyggandet fick det utrymme som 
det behövde.  

Hornsgatan i Stockholm är Sveriges hårdast trafikerade huvudgata och en av 
stadens mest olycksdrabbade. Trafiken bildar en mycket kraftig barriär i gatan, 
tillgängligheten är starkt reducerad och biltrafiken tar stora ytor i anspråk. Under 
rubriken ”Säkrare huvudgata” planerades i mitten av 1990-talet en genomgripande 
förändring av gatan med ökad tillgänglighet för fotgängare och något minskad 
framkomlighet för bilar som ingredienser. En process inleddes där alla berörda 
involverades. Efterhand växte en gemensam målbild fram där Hornsgatans 
tillgänglighet prioriterades och framkomligheten via den reducerades. Målbilden 
var dock inte tillräckligt väl förankrad. Särintressen som enbart prioriterar fram-
komlighet satte käppar i hjulet och projektet blev inte av. Tio år senare togs ett nytt 
initiativ till förändring, denna gång under rubriken miljöförbättring, vilket också 
ledde till en omprioritering av framkomlighet och tillgänglighet. Under åren som 
gått sedan den tidigare planen hade cykeltrafiken vuxit till och blivit ett starkare 
inslag i gatubilden. Resultatet som nu växer fram är en gata där de gående tar mer 
plats, cykeltrafikens framkomlighet prioriteras och där biltrafiken reduceras och tar 
en rimligare andel av gaturummet i anspråk.  
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Integrera planeringsprocessen! 
Varsam utveckling 
Drömmen om den goda staden förändras. Sedan flera år beskrivs den attraktiva 
staden som blandad, komplex, rikt sammansatt av bostäder, mötesplatser, handel, 
service, natur och olika slags upplevelser. En stad som bygger på människans mått 
och är tillgänglig för alla och där hållbara, energi- och ytsnåla transportmedel 
prioriteras: gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

En dominerande del av vår stadsbebyggelse kom till med stöd av andra ideal. Vid 
tillkomsten av det så kallade miljonprogrammet (1965-1975), vars uppgift var att 
lösa bostadsbristen i främst storstäderna, var rationalitet, uniformitet och funktions-
uppdelning ledstjärnor. Samtidigt omgestaltades många av landets stadskärnor 
enligt samma ideal.  

Trafikpolitiken präglades av separering där framkomlighet för privatbilar sågs som 
viktigt för människors rörelsefrihet. Bilismen möjliggjorde också en spridd 
bebyggelse som i sin tur ökade funktionsuppdelningen i rummet och krävde stora 
ytor och mycket energi för att drivas. Bilens framkomlighet, med dess krav på stora 
ytor inte minst för parkering, blev styrande för trafiksystemets utformning och 
dimensionering, inte människans mått. 

Den tidens planeringsprocess innehöll inte mycket av dialog med olika intressenter. 
”Utvecklingen kräver” var det vanligaste argumentet för den fysiska planeringen 
inklusive trafikplaneringen. Kommun och stat stod för finansieringen och styrde 
utvecklingen med kraftfulla kommunalråd samt starka företrädare för Vägverket.  

Numera är uppgiften att varsamt utveckla staden mot dagens ideal, inte bara av 
hållbarhetsskäl utan också för att utveckla stadens attraktivitet. Uppgiften är inte 
alldeles enkel. Många som är beroende av och har vant sig vid hög framkomlighet 
med bil uppfattar sig som förlorare på en trafikpolitik som prioriterar gång-, cykel- 
och kollektivtrafik, inte minst barnfamiljer i den spridda bebyggelsen med dagliga 
resor mellan hem, arbete, förskola/skola och butiker. 

Planeringsprocessen har förändrats. Orden ”Utvecklingen kräver” har ersatts av 
”Dialog” vilket innebär en dialog med alla berörda intressenter: medborgare, 
boende, handel, fastighetsägare med flera. Goda relationer till media har blivit allt 
viktigare för framgång. 

Den här skriften handlar om hur ytorna för privatbilar, transporter och 
kollektivtrafik kan minskas utan att funktionaliteten går förlorad och om hur 
planeringsprocessen mot en attraktiv stad med färre privatbilar kan se ut.  

Integrerad planeringsprocess 
En integrerad planeringsprocess bärs i all enkelhet upp av en idé eller en vision och 
en gemensam, sektorsövergripande målbild som är väl förankrad i kommunala 
beslut. Den ger dem som planeringen är till för möjligheten att säga sitt, att påverka 
planeringen så att resultatet blir bra och väl avvägt mellan olika intressen. En 
framgångsrik process förmår också hantera dess förlorare, eller dem som i förstone 
uppfattar sig som förlorare. Tydlig åtgärdsplan, systematiskt genomförande, regel-
bunden uppföljning, återrapportering samt möjlighet till korrigeringar hör också 
till. 
Inledningen måste innehålla en avstämning av idén/visionen mot tidigare 
kommunala beslut och pågående diskussioner inom kommunen. Det handlar inte 
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bara om gällande översiktsplan utan också eventuella måldokument om 
färdmedelsfördelning, luftkvalitet, parkering, bostadsförsörjning eller vad det nu 
kan vara.  

Samråd och dialog med olika intressenter är så vanliga att de kan ta mycket tid för 
alla berörda. Därför bör dessa dialoger och samråd föregås av en klok intressent-
analys för att finna dem som har kompetens att utveckla idén eller visionen och 
dem som verkligen berörs. En tidtabell behövs så att intressenterna involveras i rätt 
skede av projektet.  

Kommunala intressenter 
Syftet med att kommunicera till exempel en förändrad gatuutformning inom 
kommunen är att fördjupa avstämningen mot tidigare kommunala beslut och 
förbättra projektet. Dialogen med kommunledning och övriga förvaltningar 
underlättar en helhetssyn och minskar risken för stuprörstänkande. Till de givna 
samtalsparterna för ett gatuprojekt hör stadsbyggnadskontoret, eventuellt också 
miljökontoret och kommunledningskontoret samt möjligen också trafikföretag. 
Och självklart övriga förvaltningar som är närmast berörda – till exempel utbild-
ningsförvaltningen och fastighetsförvaltningen om projektet påverkar miljön runt 
en skola eller förskola.  

Externa intressenter 
Urvalet av externa intressenter beror av vilka som är berörda. Handeln och 
fastighetsägare inklusive bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och villaägar-
föreningar är de vanligaste.  

I stadskärnor, där förändringstakten ofta är högre än i bostadsområden, är det en 
fördel med någon form av permanent samrådsgrupp mellan kommunen, handeln 
och fastighetsägarna. Styrkan med samrådsgrupper är det kontinuerliga samtalet 
och policyutvecklingen som ofta gynnar utveckling och stabila beslut kring 
aktuella projekt. 

Gemensamt kunskapssökande nyckel till framgång 
Det är många viljor och önskemål på olika plan som ska jämkas ihop för att 
möjliggöra attraktiva och långsiktigt hållbara städer. En process genom ett 
komplext projekt består av ett gemensamt kunskapssökande. Det är därför nöd-
vändigt att känna till varandras intressen. Processen bygger också på förmågan att 
kombinera ståndpunkter. Det gäller för varje part att prioritera det som är mest 
angeläget, men att kunna ge efter i övrigt. Parterna måste ha både vilja och kunskap 
och dessutom kunna lyssna, ha respekt för varandras intressen och tillit till att den 
andra parten också agerar klokt.  

Man måste nå en gemensam ståndpunkt avseende vad man vill uppnå och vad det 
ska kosta. Det är också bra att sätta prislappar redan i början av ett projekt, för att i 
ett tidigt skede stämma av att nyttorna verkligen motiverar kostnaderna. Samman-
taget krävs det träning i kreativitet och att utveckla känsla för förhandling. 
Kompromiss är inte alltid lösningen – därför är ”Det goda samtalet” viktigt för att 
skapa en vinna-vinna situation. 
  



 Hushålla med stadsrummet 8 

Hinder för en integrerad stadsplaneringsprocess 
Några av de hinder som försvårar en nödvändig, snabb och långsiktigt hållbar 
omställning av städerna och deras gaturum är återkommande och vanliga. 
Delegationen för Hållbara Städer har i en rapport till regeringen 2012 beskrivit 15 
av dessa hinder: 

1. Visioner har inte integrerats inom olika politikområden.  
2. Värden kopplade till människors livskvalitet och städernas attraktionskraft 

ges inte tillräcklig tyngd.  
3. Ohållbara livsstilar och beteenden bidrar till höga koldioxidutsläpp.  
4. Ökad social och rumslig uppdelning i städerna.  
5. Otillräcklig dialog med medborgare om stadens utveckling.  
6. Stuprörstänkande försvårar helhetslösningar.  
7. Bristande samordning inom och mellan olika nivåer.  
8. Ensidigt och kortsiktigt projektfokus hindrar långsiktighet.  
9. Bristande kapacitet och kompetens att utöva ledarskap för komplexa, 

tvärsektoriella processer.  
10. Bristande incitament för långsiktigt hållbara beslut.  
11. Inlåsning i svårföränderliga och kostsamma strukturer.  
12. Otillräckliga satsningar i samhällsviktig infrastruktur kopplat till städernas 

utveckling och behov.  
13. Otillräckliga satsningar på kunskapsutveckling och pilotprojekt.  
14. Brist på fungerande affärsmodeller.  
15. Konserverande regler för offentlig upphandling.  

Integrerad kvalitetssäkring 
För att utformningen av stadsrummen ska vara bestående över tid, dvs. hållbar, 
måste planeringsprocessen och de arbetssätt som kommunen valt för att forma sina 
stadsrum uppfylla ett antal kvalitetskrav. Tiopunktslistan nedan ger ett gott stöd för 
att kontrollera hur väl kommunen uppfyller dessa.  

1. Förankrad i kommunledning och kopplad till stadsvision och 
inriktningsdokument 

2. Formulerad med tydliga mål 
3. Definierad med operativa mått 
4. Tar sin utgångspunkt i ett känt nuläge  
5. Utvecklas med en tydlig åtgärdsplan 
6. Genomförs i en väl förankrad systematisk process 
7. Följs återkommande upp  
8. Återrapporteras till kommunledningen 
9. Korrigeras systematiskt och fortlöpande 
10. Grundas på gemensam kunskap och mognad hos alla berörda 

Vart och ett av kraven behöver inte vara uppfyllda till hundra procent, men om 
något av kraven inte är uppfyllt alls är risken stor att framgången uteblir.  
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Hushålla med stadens rum 
Attraktiva stadsrum 
Attraktiva stadsrum ger utrymme för tätortens utveckling; attraktion för boende, 
verksamma och besökare, för etablering och expansion. Trafiksystemets roll är att 
skapa tillgänglighet med hänsyn till alla andra stadsbyggnadskvaliteter. Följande 
formuleringar och ordval förklarar vad ordet attraktion betyder för stadsbyggandet.  

Helhet – Bebyggelse, stadsrum och stadsmiljö är sammanfogade till en helhet. De 
har trygga och trivsamma stadsmiljöer som stimulerar och en sammanhållen 
karaktär. De är tillgängliga, vackra och trygga, identitetsskapande miljöer med 
karaktärsdrag som kan förstärkas.  

Funktionsblandning – Handel, uteserveringar, boende, verksamma och butiker 
finns i samma eller intilliggande kvarter. I bottenvåningarna finns ett rikt utbud av 
butiker och restauranger.  
Stadsrum – En plats som rymmer såväl aktivitet som rekreation. En plats för 
vistelse, njutning, vila, äta, sova, sticka, spela schack, se på människor, torghandel. 
En plats för arrangemang och fest, samlings- och mötesplatser, flexibilitet, lek-
platser, entréer etc. Finmaskiga och väl sammanhängande stadsrum, noggrant 
formade stadsrum i mänsklig gångskala ger många bra sitt- och ståplatser och god 
social överblick.  

Plats för människor – Plats för barn, äldre och yrkesverksamma. Plats för 
arbetslösa, förtidspensionärer, studerande och ensamhushåll. En plats som ger 
många människor plats att närvara och god tillgänglighet för alla, fotgängare, 
cyklister, kollektivtrafik, nyttotrafik.  

Grönt – Olika sorters gröna rum, parkmark, yta för rekreation, trädplanterade gator 
och gröna gårdar, natur- och kulturmiljöer och vattenkontakt.  

Upplevelse – En plats som är trygg, säker, komfortabel, har frisk luft, ger hälsa och 
inbjuder till motion.  

Balans mellan framkomlighet och tillgänglighet 
Hushållning med den gemensamma ytan är viktig för att en stad ska vara attraktiv 
och effektiv. Trafiksystemet tar en del av den gemensamma platsen i anspråk. 
Ibland sker en tydlig avvägning mellan olika intressen och resultatet kan uppfattas 
som gott. I många publikationer finns ytsnålheten med som en faktor som lyfts 
fram. I nedanstående lista anges några formuleringar och ordval som återkommer i 
kommuners miljöprogram och stadsvisioner. Dessa formuleringar underlättar 
förståelsen av hur ytsnålhet berör stadsbyggandet: 

• Bebyggelsen påverkar infrastrukturen och infrastrukturen påverkar 
bebyggelsen 

• Effektivisering av markanvändning ställer krav på utveckling av kommunens 
planerings- och förvaltningsmodeller 

• Integrerad stadsmiljö, befolkningsökning, byggmöjligheterna ökar inom en 
given yta, flexibilitet, multifunktionalitet, yteffektivitet, funktionell disposition, 
funktionsblandad stad, attraktivitet, levande stadsmiljö, resurseffektiv, tätare 
bebyggd stad, yteffektivt, energieffektivt  
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• Gång-, cykel- och kollektivtrafiken ska utgöra grunden i trafiksystemet, fler 
väljer att gå, cykla eller åka kollektivt, resurseffektivt transportsystem, ytsnåla 
trafiklösningar, trafikytor som är större än trafikfunktionen fordrar, andelen 
hårdgjord yta begränsas, asfalthav, miljöbelastning, klimatpåverkan och 
resursanvändning, restytor, ytterligare parkering 

• Grön- och vattenområden, lokala stråk och grönstruktur, markbeläggningar, 
inramande växtlighet, närhet, som är tät och grön, uppmuntrar till vistelse, 
outnyttjade gräsytor.  

Systematisk utformning av gaturum 

En systematisk arbetsordning för att forma stadsrummet bör sammanställa de 
funktions- och gestaltningskrav som rummet har. Deminghjulets fyra steg är 
grundläggande för allt kvalitetssäkrat utvecklingsarbete. De fyra stegen kan 
sammanfattas i följande fyra stycken: 

Nulägesanalys  
Sammanställ all den kunskap som är tillgänglig och som behövs för att lösa 
uppgiften. Analysera hur den påverkar och vilka möjligheter den ger. Information 
inhämtas om bl.a. lastning/lossning och parkering, gång, cykel, kollektivtrafik, bil, 
utryckning, drift och underhåll. 

Arbeta fram förslag till utformning 
Med nulägesanalysen och de mål som formulerats för ny-/ombyggnaden som 
underlag kan ett eller flera förslag till utformning tas fram.  

Utvärdera och granska förslaget 
Förslagen till utformning kan värderas mot de mål som satts upp med avseende på 
stadsbyggnadsegenskaper, stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet 
och miljöpåverkan. Ett förslag kan väljas ut, en syntes kan formas eller så behövs 
ett omtag.  

Färdigställ utformningen 
När en utformning har inringats kan den finjusteras och slutföras.  

Analys av gaturums yteffektivitet 
Gaturummet konkurrerar med andra intressen om markanvändningen. Dess 
funktion är att skapa framkomlighet och tillgänglighet och att ge plats för möten 
mellan människor. Tillgängligheten är det utpekade målet för transportsystemet i 
regeringens transportpolitik, hänsynsmålen är trafiksäkerhet, miljö och hälsa. 

En trafiklösning, ett gaturum eller en vägs gestaltning är resultatet av en avvägning 
mellan olika intressen, inte minst mellan framkomlighet och tillgänglighet. I mer 
perifera lägen prioriteras oftast, men inte alltid, framkomligheten, medan tillgäng-
ligheten oftast får större utrymme i städernas centrala delar, där målpunkterna 
ligger tätt.  

Gaturummets effektivitet kan bedömas efter hur väl det är anpassat till sin funktion 
där tillgängligheten till rummet och fastigheterna avvägts så att mängden männi-
skor, som kan nå sina mål är i balans med vad gaturummet kan bära. Övriga 
stadsbyggnadsegenskaper bör också vägas in i effektiviteten.  
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Konsten att beräkna framkomlighet för bilar är väl känd. Ett körfält kan ge plats för 
1 200–1 800 fordon per timme. Framkomligheten för människor längs en gångyta 
är inte lika känd. I tabellen nedan från Transport Research Board (Transport-
forskningsinstitutet i USA) 1994 anges hur många människor som vid olika gång-
hastighet och med olika grad av komfort kan röra sig längs en gångyta uttryckt per 
breddmeter. 

Servicenivå Gångtrafikflöde I gående per minut och breddmeter 

A ≤ 16 

B 16–23 

C 23–33 

D 33–49 

E 49–75 

F Varierande 

Figur 1. Servicenivå och gångtrafikflöden. Källa: Transport Research Board, TRB, 1994 

 
Figur 2. Visualisering av olika servicenivåer. Källa: Transport Research Board, TRB, 1994 

På samma sätt kan cyklisters framkomlighet beräknas. Kollektivtrafikens 
tillgänglighet kan beräknas som en produkt av antal hållplatser, antal hållplatsstopp 
och antal avstigande och påstigande. För biltrafiken är det angöringssträckan som 
är dimensionerande för hur många fordon som kan stanna eller parkera. Den 
sträcka som kan användas för korttidsuppställning utmed ett kvarter är sex meter 
per fordon. En uppställningstid på 10–30 minuter ger då en tillgänglighet av 3 
biltrafikanter per 6 meter och timme.  
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Planeringsprocessen i Halmstad 
Halmstad har utvecklat en framgångsrik modell för verksamhetsplanering, 
”Visionsstyrningsmodellen”, som uppfyller högt ställda krav på kvalitets-
säkring. För kommunens verksamhet, inklusive trafikplanering och fysisk 
planering, innebär modellen bland annat en bättre helhetssyn och ett större 
engagemang i processen från berörda intressenter, både internt och externt. 
Här beskrivs modellens tillämpning inom samhällsplaneringen.  

 

Figur 3. Årlig och fyraårig planeringsprocess i Halmstad. Källa: Sabina Andersson, Halmstad 

Tydliga beslutsnivåer 
Kommunens verksamhet beskrivs i ett antal målområden där Resor & Trafik samt 
Bygga & Bo är två. För varje målområde finns övergripande mål, konkretiserade 
mål/prioriteringar, verksamhetsmål och medarbetarmål. För alla målområden finns 
en gemensam vision. 

Vision, övergripande inriktningar och prioriteringar beslutas av kommun-
fullmäktige, verksamhetsmål av de politiska nämnderna/styrelserna och med-
arbetarmålen av chefstjänstemännen. Tidsperspektiven varierar från 15-20 år för de 
övergripande inriktningarna till ett år för medarbetarmålen. Innehållet ses över med 
jämna mellanrum – vart fjärde år för de övergripande målen och varje år för 
prioriteringar, verksamhetsmål och medarbetarmål.  

Kommunen har utsett målsamordnande chef och målsamordnare inom definierade 
ansvarsområden. Dessa målombud har ansvar för uppföljning och ”bevakning” mot 
kommunens formulerade och antagna mål och rapporterar till politikerna tre gånger 
per år. 
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Chefsgruppen för samhällsbyggnad koordinerar 
Inom samhällsbyggnadskontoret finns en chefsgrupp med ansvaret att koordinera 
kommunens aktiviteter så att ansvaret placeras inom rätt organisation och att 
uppdragen avgränsas till respektive organisations ansvar. Gruppen har en direkt 
styrande funktion för fördelning av resurser.  

För varje projekt utses en projektsamordnare som har det operativa ansvaret med 
delegation att driva projektet på avtalat sätt.  

Avstämning mellan nämnderna är viktig. En förvaltnings projekt kan påverka 
andra projekt som drivs av en annan förvaltning. Koordinering är väsentlig – 
projektens genomförbarhet måste värderas. Alla prioriterade projekt som pågår 
eller är planerade och berör flera förvaltningar finns samlade i en projektkatalog. 
Denna projektkatalog stäms av regelbundet av chefsgruppen för samhällsbyggnad 
och behandlas i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott två gånger per år. 
Katalogen finns också på kommunens hemsida. Större projekt, till exempel Nytt 
Resecentrum, har en egen organisation där samverkan med alla berörda 
förvaltningar och externa aktörer sker.     

Kommunen och Region Halland har engagerat sig för att få tydliga gränser mellan 
kommunalt och regionalt ansvar, särskilt med avseende på kollektivtrafiken. Tydlig 
ansvarsfördelning mellan kommun, trafikföretag och länstrafikbolag kan förenkla 
för resenärer. Även ansvarsfördelningen mellan kommun, region och Trafikverket 
håller på att förtydligas. Trafikverket har tagit ett större samhällsbyggnadsansvar.  

Gemensam målbild och mognad 
Att dokumentera och kommunicera en gemensam målbild för projekt och planer är 
viktigt för att alla aktörer i kommunen ska känna delaktighet och, inte minst 
externt, kunna förmedla samma budskap. Alla berörda behöver göra en gemensam 
resa där de dokument som upprättas bekräftar denna resa och därmed också blir en 
bekräftelse på en samsyn som uppnåtts gemensamt.  

Långa processer är inte bara av ondo utan ger möjlighet till successiv mognad hos 
alla berörda. Förändringens motiv, mål och effekter kan då tas in stegvis. De flesta 
projekt hakar i varandra vilket ger god kontinuitet; ett avslutat projekt initierar och 
skapar acceptans för nästa projekt. Att i god tid utreda frågor som bedöms bli 
aktuella inom en överblickbar framtid gör det enklare att ta initiativ i frågan när 
tillfälle ges eller skapas.  

Medborgarfokus och inflytande 
Medborgarinflytande är viktigt men inte självklart. Kommunen måste ha tillräcklig 
kunskap om de förändringar som föreslås för att kunna föra en bra medborgar-
dialog.  

För att klara inte bara hållbarhet utan också centrumutvecklingen (en av 
kommunens stora planeringsfrågor under 2010-talet) krävs att medborgarna väljer 
transporteffektiva färdmedel – gång, cykel och buss – något som inte är självklart i 
Halmstad. Men befolkningen förändras och därmed de värderingar som styr stads-
utvecklingen. Efterhand som generationerna avlöser varandra skiftar förhoppnings-
vis de många människornas preferenser från bilfokuserade transportlösningar till 
mer hållbara. 
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Figur 4. Medborgardialog och sociala aspekter är en viktig del i Halmstads planeringsprocess. 
Källa: Sabina Andersson, Halmstad 

Samverkan med externa aktörer 
I Halmstad finns ett antal permanenta grupper för samverkan med externa aktörer: 
samverkansgrupp för stora företag, samverkansgrupp för besöksnäringen, 
tillståndslots och företagslots. Stora projekt, till exempel en omfattande förändring 
av stadskärnan, involverar många intressenter och har särskilda projektgrupper. 

Fastighetsägare och handel har de senaste åren blivit mer engagerade i utveck-
lingen av stadskärnan och tar numera till sig tankar om bra gångvägar till 
parkeringsplatser, trygga stråk för gående och cyklister, och en lokalisering av 
busshållplatser som är bekväm för resenärerna.  

Samfinansiering är ett sätt att pröva att dela en del av kostnaden med dem som 
också drar nytta av en förändring. Andra kommuner har utvecklat detta mer än vad 
Halmstad har gjort. Mark- och exploateringsenheterna har gemensamma möten för 
att stämma av hur dessa frågor interagerar med varandra. Överenskommelser över 
partigränserna ger en långsiktigt hållbar grund för att driva viktiga frågor i en 
kontinuerlig process. Handlingsprogram för hållbara transporter är ett exempel på 
ett beslut med stor politisk majoritet över parti- och blockgränser.  

Aktuella planfrågor: Ny översiktsplan och utveckling av 
stadskärnan 
Den nya översiktsplanen för kommunen kommer enligt planerna att antas av 
fullmäktige under 2014. Här beskrivs en stråkfilosofi där staden byggs ut längs 
gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk. Utbyggnaden koncentreras, genom 
förtätning, till redan exploaterad mark. Detta sker framförallt genom att mark 
utnyttjas mer effektivt alternativt ändrar användningsområde, t.ex. ersätts på flera 
ställen markparkering av parkeringshus som boende, verksamma och besökare kan 
samutnyttja. Verksamhetsområden planeras i nära anslutning till järnväg eller 
huvudvägnät. Grönstråken utvecklas så att de bildar sammanhängande kilar in mot 
stadskärnan. VA-nätet får inte begränsa stadens utveckling.  
Stadskärnan är gammal, trevlig och väl avgränsad med en rik blandning och bra 
balans mellan ytor för olika ändamål, intressanta byggnader och fasader samt 
platser med identitet. Det finns plats för en egen vrå. Enligt kommunen har den just 
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nu (2014) ett hyggligt utbud, men det behöver utvecklas. Stadskärnan är dock 
ganska liten i förhållande till kommunens och stadens storlek, men kan växa. Den 
är också ganska sliten och behöver en kvalitetshöjning.  

Hållbarhet är den gemensamma inriktningen för hela kommunens utveckling, en 
inriktning som måste brytas ned i sin tillämpning för att bli operativ. Målbilden för 
stadskärnan är väl beskriven i ”Stadens hjärta – centrumutvecklingsprogram” som 
antogs av fullmäktige 2012. Trots stort fokus på utveckling av gång-, cykel- och 
kollektivtrafik kommer bilen under översiktlig tid att ha en nyckelroll i utveck-
lingen. Att infoga den på ett rimligt sätt är en grannlaga uppgift. Trafiklederna 
kring stadskärnan bildar barriärer som är svåra att överbrygga. Bullret från trafik-
lederna begränsar stadskärnans utveckling. Stadskärnan influeras av boende, 
verksamma och besökare som når stadskärnan med effektiva transportmedel. 
Närområdet är viktigt. De som lockas att gå eller cykla till stadskärnan stärker den 
utan att belasta den med stora ytanspråk och buller. För dem som väljer bil är 
trygga och säkra gångvägar mellan parkeringen och stadskärnan viktiga. 

Kvalitetssäkring 
De tydliga beslutsnivåerna, de regelbundna intervallerna mellan återrapporteringar 
och uppföljningar till olika församlingar och den starka koordinerande funktionen 
hos chefsgrupp samhällsbyggnad underlättar strävan mot ett antal punkter i 
kvalitetssäkringen av projekt och planer: 

• förankring i kommunledningen 
• kopplingen till stadsvision och inriktningsdokument 
• återkommande uppföljningar 
• återrapportering till kommunledningen 

Den genomtänkta filosofin kring allas delaktighet, ordningen för förvaltnings-
övergripande projekt inklusive projektkatalogen ger en god grund för att uppnå 
andra punkter i kvalitetssäkringen: 

• tydliga mål 
• operativa mått 
• utgångspunkt i ett känt nuläge 
• tydlig åtgärdsplan 
• genomförande i en väl förankrad systematisk process 

Adelsmärket hos Halmstads sätt att planera är den starka strävan mot gemensam 
kunskap och mognad hos alla som berörs av planeringen.  

Några tjänstemän i kommunen som vi talat med i projektet anser att kommunen 
kan bli bättre på medborgardialoger, samfinansiering med externa intressenter och 
mediakontakter.  
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Gågata på Storgatan i Växjö 
Så såg det ut före ombyggnad 

 
Bild 1. Storgatan i Växjö före ombyggnad till gågata. Bildkälla: Google 

I de centrala delarna av Växjö har Storgatans sträckning varit i stort sett oförändrad 
sedan medeltiden. I samband med 1700-talets stadsplan som tillkom efter 1600-
talets stadsbränder rätades gatan ut. 

Storgatan har länge varit stadens affärscentrum, och behållit sin viktiga 
kommersiella roll trots tillkomsten av externa köpcentrum i stadens utkanter. Fram 
till 1980-talet gick riksväg 23 och riksväg 25 längs gatan. Sedan 1990-talet är delen 
mellan Oxtorget och Stortorget en av Sveriges längsta gågator med en längd på 700 
meter, torgen oräknade. 
Gatan har under åren även varit platsen för demonstrationståg och parader, den 
största troligen Teknikums (ett av Växjös gymnasier) årliga karneval som under 
1960- till 1980-talen lockade stor publik. Under 1970-talet arrangerades den årliga 
Växjöfestivalen längs Storgatan. 
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Så blev det efter ombyggnad 

 
Bild 2. Storgatan i Växjö. Bildkälla: Google 

Sedan slutet av 1980-talet är Storgatan en gågata fri från bilar och andra 
motorfordon med undantag för dem som har särskilt tillstånd – varutransporter, 
taxi, funktionshindrade och utryckningsfordon. Cykel i gångfart är tillåtet. 
Omvandlingen till gågata medförde blomstrande handel och avsevärt fler gående. 
Avgasutsläpp och buller reducerades, den allmänna trivseln ökade och dagens 
besökare till Växjö upplever gatan och innerstaden som välkomnande. 

Process 
Med början under 1970-talet växte insikten hos beslutsfattare och tjänstemän om 
att en gågata skulle ge stadens kärna ett kraftigt kvalitetslyft. Motståndet bland 
fastighetsägare och näringsidkare var kompakt. En successiv mognadsprocess, med 
stundtals höga tonlägen i debatten, banade väg för det politiska beslut som 1985 
samlade flertalet och som ganska snabbt efter åtgärdens genomförande fick ett bra 
gensvar hos de flesta i stadskärnan; boende, verksamma och kunder. 

Balans mellan framkomlighet och tillgänglighet 
Storgatans primära funktion är att under affärstid erbjuda handel. Storgatan ger 
tillgänglighet och de olika trafikslagen olika möjligheter att använda gatan.  

Före ombyggnaden var stora delar av gatubredden avsatta för biltrafik. 
Parkeringsmöjligheterna utmed gatan var begränsade till kantstenen. 

Växjö kommun genomförde en studie där inköp per trafikantkategori vid besök i 
stadskärnan klarlades. Skillnaden mellan de olika kategorierna var inte stor.  

Att använda gatubredden för alla trafikslag ger en låg yteffektivitet; få trafikanter 
kan använda ytan samtidigt. Att prioritera de gående ger en hög yteffektivitet. Då 
kan betydligt fler få plats, samtidigt som fler är trygga i stadsmiljön.  
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Beräkning av tillgänglighet vid olika utformningar av gatan 

Före ombyggnaden: 
Före ombyggnad till gågata var Storgatan en traditionell gata med körbanor och 
gångbanor. Sektionen var totalt 18 meter fördelat på 4 meter för gångtrafik och 14 
meter för bilar. Kvarterslängderna varierar mellan 60 och 120 meter.  
Sektionen var uppdelad i två gångfält på var sida av gatan, två körfält för rörlig 
biltrafik och två uppställningsfält för bilar. Cykeltrafiken löpte i biltrafikfälten. 
Kapaciteten i gångfälten var cirka 50 gående per breddmeter och timme. Cirka 200 
gående/timme kunde alltså passera längs fasaderna. För cykeltrafiken var trafik-
flödet oklart. För biltrafiken kunde utmed en kvarterssträcka på 60 meter 3 (bilar 
per timma)*2 (på bägge sidor)*8 (8 bilar och 6 meter per bil får plats per sida)=48 
bilar stanna varje timme för ett ärende med 20 minuters varaktighet. Varje fordon 
kan rymma mer än en besökare, här antas siffran vara 1,3, ett vanligt tal. 48 
stannande bilar per timme innebär då drygt 60 bilburna kunder. Totalt gav 
sektionsindelningen ca 260 personer per timme möjlighet att besöka kvarterets 
målpunkter.  

Efter ombyggnaden: 
Sektionen omfördelades så att bredden blev 8 meter för gående och 4 meter för 
cykeltrafik. Resterande 4 meter avsattes som torgyta med planteringar och 
gatumöbler. Biltrafiken hänvisades till angöring och parkering inom bekvämt 
gångavstånd till gatan. 

Sektionsindelningen gav kapaciteten (8+4)*100=600 gående per timme vid 
maxbelastning då de gående tränger undan cykeltrafiken.  

Skillnad 
Antalet personer som kunde nå kvarterssträckan ökade från 260 till 600 personer. 
Dessutom avsattes ytor för möten mellan människor.  

Reflektioner 
Ombyggnaden gjorde att fler människor kunde nå sina mål utmed kvarterssträckan. 
De generösa gåytorna inbjöd till gatan. Framkomligheten för biltrafiken reduce-
rades kraftigt. Enbart dispenser och en tidsreglerad av- och pålastning blev tillåten 
vid en tid på dygnet då den inte stod i konflikt med de gåendes tillgänglighet. 

Alternativa utformningar 
Förändringen av Storgatan i Växjö till en bilfri miljö var inte självklar – bland 
annat fruktade butiks- och fastighetsägare en minskning av antalet kunder. Olika 
alternativ diskuterades. Vilka alternativ som då var aktuella är oklart. Tre alternativ 
nedan illustrerar skillnaden mellan en bilfokusering, en förskjutning mot de gående 
och en lösning med full prioritet av de gående.  

Skillnaden mellan den tillgänglighet som de olika sektionerna erbjuder är stor. För 
de gående, som avser att besöka sträckan är kapacitetsskillnaden mellan alter-
nativen nedan avsevärd.  

Vid valet av sektion på Storgatan i Växjö beslutades om en sektion som kan ge 
500–600 människor tillgänglighet till sträckan.  
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Alte rnativ ”Genomfart”  

Figur 5. Alternativ ”Genomfart” ger en gåyta på 2 meter, en körbana på 10 meter och en gåyta på 
2 meter. Illustration: Henrik Fogelklou, SWECO Architects 

Alte rnativ ”Angöring” 

Figur 6. Alternativ ”Angöring” ger en gåyta på 4 meter, en körbana på 6 meter och en gåyta på 4 
meter. Illustration: Henrik Fogelklou, SWECO Architects 
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Alte rnativ ”Gångfart”  

Figur 7. Alternativ ”gångfart” ger en gåyta på 5 meter, en cykelbana på 4 meter och en gåyta på 5 
meter. Illustration: Henrik Fogelklou, SWECO Architects 

Kvalitetssäkring 

Förankrad i kommunledningen 
Storgatan i Växjö är navet för handeln i centrala Växjö. Storgatan har under alla år 
intresserat kommunledningen.  

Redan 1971 infördes ett förbud för biltrafik på större delen av Storgatan, först 
under lördagshandeln mellan åtta och tre och senare också kvällstid. Efter en 
centrumutredning 1974 beslöt kommunfullmäktige att Storgatan omgående skulle 
enkelriktas och på sikt bli gågata. Sedan följde många turer med olika förbudstider, 
men när polisen sa ifrån att det inte var deras sak att placera ut stoppbockar och 
kommunen inte ville betala för övertidsarbete försvann så småningom förbudet mot 
biltrafik. 
Under 1970-talet lämnades flera motioner om Storgatan in till fullmäktige, men 
först på 1980-talet blev det fart på debatten. Den 15 januari 1981 skrev Lennart 
Värmby (dåvarande vpk) en motion om omvandling av  Storgatan till gågata och 
21 januari efterlyste socialdemokraterna Sven Löfquist, Ingrid Matson, Tommy 
Andersson och Kerstin Svensson en bilfri innerstad med en gågata snarast möjligt. 

Den borgerliga majoritetens svar på motionerna blev en ny trafik- och 
parkeringsutredning. Sekreterare i en särskilt tillsatt projektgrupp var Växjös 
dåvarande trafikplaneringschef Ulf Agermark. 

I december 1983 presenterades en skiss till trafiksaneringsplan för centrala Växjö, 
som efter ytterligare år och debatter godkändes av kommunfullmäktige den 25 april 
1985. Det fanns olika yrkanden, men i princip var man överens och beslutet togs 
utan votering. 
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Kopplad till stadsvisionen 
Växjö har i sina inriktningsdokument beskrivit hur man vill att staden ska se ut i en 
framtid. Storgatans utveckling är en naturlig del av stadsbyggnadsvisionen. Den 
formulerades av Nätverket Expansiva Växjö (en mötesplats för näringsliv, politik, 
forskning, kultur och idrott) 2013 under fyra rubriker: Värdskap – Välkomnande 
Växjö, Tillväxt – Växande Växjö, Livskvalitet – Välmående Växjö och Miljö – 
Vinnande Växjö.  

Värdskap – Välkomnande Växjö Människor dras till platser där andra människor 
trivs. Platser som man har goda minnen ifrån, som andra människor pratar gott om 
och där man blir väl bemött. Helt enkelt platser där man känner sig välkommen. 
Gott värdskap och stolt ambassadörskap för Växjö skapar stora möjligheter att 
marknadsföra Växjö som en attraktiv plats att leva, bo och verka i. 
Tillväxt – Växande Växjö Den småländska entreprenörsandan, uthålligheten och 
förmågan att finna lösningar vid de mest osannolika tillfällena har tillsammans med 
förmågan att samverka bidragit till att Växjö präglas av en stark tillväxt och stark 
framtidstro. Växjö har en lång tradition som skolstad och mötesplats för handel, 
vilket även det bidrar till ett gynnsamt tillväxtklimat. 

Livskvalitet – Välmående Växjö är till för både boende och besökare i Växjö. 
Växjö omges av flera sjöar och har naturen precis intill staden. Det ger en variation 
av både boende och upplevelser, från stillhet till puls. Staden är historiskt sett en 
mötesplats; Växjö – där vägarna möts vid sjön. Framtidens mötesplatser i Växjö 
rymmer alla stadens värden och tillfredsställer olika åldrar, intressen och behov. 
Fritid, aktivitet, nöje, underhållning, forskning, miljö, idrott, kultur, musik, handel 
och business möts på varierande platser från promenadstråk till eventarenor. 

Miljö – Vinnande Växjö, staden tar ansvar för framtiden. Ett innovativt och 
framgångsrikt miljö- och klimatarbete är en förutsättning för framtiden och en 
självklar del i Växjös utveckling. Miljöarbetet sträcker sig långt tillbaka i tiden och 
kommer även i framtiden att spela en prioriterad roll. 

Kopplad till kommunens inriktningsdokument 
Inriktningsdokumenten ger en bild av vilka vägar Växjö vill gå för att utveckla sitt 
stadsbyggande.  

Budget med verksamhetsplan för 2015/2016 
I budgeten anges under rubrikerna  

Bygga och bo Offentliga platser som gator, torg, parker och naturområden ska 
utvecklas. En hänvisning görs till Stadsmiljöprogram för Växjö stadskärna.  

Miljö, energi och trafik Fokus i arbetet med cykelvägplanen ska inriktas på att 
höja standarden och enhetligheten i befintligt huvudcykelvägnät.  
Trygghet och säkerhet Växjö kommun ska vara och upplevas trygg och säker. 
Genom ett aktivt risk- och sårbarhetsarbete ska risker identifieras och förebyggas. 
Brottsförebyggande rådets arbete ska främja trygghet och säkerhet i kommunen. 
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Översiktsplanen från 2005 
Växjö centrum är med dess torgbildningar, fondbyggnaderna och esplanadsystemet 
ett mycket bra exempel på den klassiska rutnätsstadens uppbyggnad. I översikts-
planen från 2005 är centrum klassat som riksintresse för kulturmiljön med just 
rutnätstrukturen som kärnan.  
År 1992 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för riksintresset. 
Syftet var dels att beskriva dess värde ur ett kulturhistoriskt perspektiv och dels att 
ge riktlinjer för centrums utveckling. 

 

Figur 8. För att nå en hållbar samhällsutveckling måste ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet samspela. Källa: Växjö Översiktsplan  

Transportstrategi från 2005 

I Växjös transportstrategi från 2005 anges en vision för tillgängligheten i 
kommunen år 2025: större tillgänglighet för alla invånare. En förutsättning för att 
kunna dämpa trafikökningen är fortsatt satsning på tillgänglighet istället för fram-
komlighet, så att människor kan nå önskade målpunkter även utan bil. En god 
planering i kommunen så att service, affärer och rekreationsmöjligheter finns nära 
till hands har inneburit positiva effekter för alla invånare. Särskilt viktig har dock 
denna planering varit för dem som av olika anledningar inte har bil.  
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Stadsmiljöprogram för Växjö stadskärna 

Stadskärnans stora omvandling startade 1986 med utbyggnaden av gågatusystemet. 

I kommunens stadsmiljöprogram från 2008 behandlas stadskärnan särskilt: ”De 
raka gatorna ger ofta långa siktlinjer som kan avslutas i fondbyggnader eller 
höjdpartier. Byggnader avgränsar som regel gaturummen, men här och var bryts 
rummet av träd som får stor betydelse. Esplanaderna avgränsar en inre del av 
centrum och torgen är som regel stora och kvadratiska”.  

Gågatusystemet är väl indelat i zoner för olika aktiviteter. Torgen ger flexibel 
användning med goda parkeringsmöjligheter. De är strategiskt placerade i 
anslutning till gågatusystemet. Storgatan är den stora mötesplatsen i centrum med 
sina restauranger och uteserveringar. I centrum finns ett trettiotal uteserveringar.  

Storgatans gågatudel, där det första avsnittet byggdes 1987 är idag övermöblerad. 
Folklivet har tagit sin plats och behöver mer utrymme. Möbleringszonen omformas 
och förses med ny beläggning och nya möbler.  

Attraktivare och säkrare centrum 
Centrumhandeln i Växjö ska utvecklas och stärkas. Nu satsar kommunen på 
attraktivare, säkrare och barnvänligare stadskärna genom att införa kör- och 
stannandeförbud på gågatorna i centrala Växjö. 

  – Detta kommer bidra till att Storgatan och centrum blir den trygga, attraktiva och 
barnsäkra plats som vi länge eftersträvat, säger Anna Tenje (M), ordförande i 
tekniska nämnden.  

Satsningen innebär att Storgatan blir den kombinerade gå- och cykelgata den är 
tänkt att vara där gående och cyklister samsas på de gåendes villkor. Tidigare har 
en del trott att det är en dedikerad cykelbana och cyklat väldigt fort. 

  – För att markera vad som gäller har nu en fotgängare målats på gatan i samma 
fält. Detta gör att det känns tryggare för hela familjen att vistas i city, utan att man 
behöver ha stenkoll på de små. City ska var en plats där både flanörer, barnfamiljer 
och cyklister samsas på lika villkor och visar hänsyn till varandra, förklarar Anna 
Tenje. 
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Formulerad med tydliga mål 

Årets stadskärna 2010 
Växjö tog hem utmärkelsen som Årets Stadskärna 2010. Priset delades ut för 
sextonde gången. Vinnare blir den svenska stadskärna som i reella termer, under 
föregående år, nått störst framsteg genom samverkan mellan privata och offentliga 
aktörer. Bidragen bedöms utifrån flera kriterier; bland annat cityutbudets utveck-
ling, besök i stadskärnan och attityder till stadskärnan. Titeln Årets stadskärna 
innebär erfarenhetsmässigt många studiebesök från andra orter, positiv medie-
exponering och ökad besöksfrekvens som i sin tur genererar ökad handel och högre 
fastighetsvärden.  

Juryn motiverar sitt beslut med att: "Växjö Citysamverkan har genom en 
målmedveten strategi, god struktur med bred förankring och stabil ekonomi lagt 
grunden för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Lagandan är stark och genom en 
fokuserad kraftsamling har man på kort tid visat på resultat som gett stora avtryck. 
Målet är givet, för alla är lagspelare i samma "fotbollslag". Första halvlek har 
bjudit på såväl mål som målgivande passningar till citys fördel. Nu är det dags för 
andra halvlek!" 

Budget med verksamhetsplan för 2015/2016 

Växjö kommun ska aktivt medverka och stimulera till regionens utveckling och 
expansion, ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning. 
Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö som 
regioncentrum ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen. 

Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med en god 
estetisk utformning. Att Växjö är Europas grönaste stad ska genomsyra kommu-
nens samhällsbyggnad och utveckling. 

Växjö kommun ska göra det enkelt och attraktivt för invånare, företag och 
besökare att leva och verka med liten miljöpåverkan. 

Växjö kommun ska vara en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av 
upplevelser, aktiviteter och kultur. 

Andelen medborgare som upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och 
bo på ska vara högre än jämförbara städer. Andelen medborgare som känner sig 
trygga ska öka.  
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Tar sin utgångspunkt i ett känt nuläge 
Kommunen har under planeringsprocessen haft en successiv kunskapsuppbyggnad 
där den politiska debatten och den massmediala exponeringen medverkat till att 
alla berörda haft möjlighet att ta till sig en gemensam bild av vilka förutsättningar 
som ligger till grund för Storgatans form och funktion.  

Utvecklas med en tydlig åtgärdsplan 
När beslutet om att bygga om Storgatan till gågata tagits 1985 arbetades det fram 
en tydlig bild av hur gatan skulle utformas. Den politiska debatten gav stöd för att 
forma gatan väl balanserad med avseende på olika intressen på ett bestående sätt.  

Hela Storgatan som gågata 
För att öka säkerheten i centrum ska gågatan säkras som gågata. Bilpassagerna 
över gatan ska ske på de gåendes villkor. Skylta bilöverfarterna bättre, säger 
Vänsterpartiet i en skrivelse till Tekniska nämnden.  

Genomförs i en väl förankrad systematisk process 
Processen från okunnighet och rädsla bland berörda fram till ett insiktsfullt och 
balanserat synsätt har haft sin ”golgatavandring” i Växjö. 

Gågatans konkurrensfördelar var inte allmänt kända. Den rådande situationen var 
känd medan det framtida tillståndets effekter var okända. Reaktionerna var därför 
kraftigt negativa inledningsvis.  

I mars 1983 hotade handlare och handelsanställda med släckta skyltfönster och 
heldagsstrejk om politikerna tog det beslut de fruktade, att göra Storgatan till en 
gågata. De trodde att de skulle förlora pengar på en gågata, men så blev det inte. 
De ansvariga kommunalråden (M respektive S) minns åren i början av 80-talet som 
en stridbar tid med många demonstrationer för en gågata och ett större bilfritt 
centrum. Växjöborna var delade. De yngre, de som hade småbarn och som var 
intresserade av en bra livsmiljö, var för en gågata. Motståndare var handlarna och 
de äldre som oroade sig för hur de skulle kunna handla utan bil. 
Det som 1981 drog i gång en förnyad diskussion om Växjö centrum var två 
motioner till kommunfullmäktige. En skrevs av Lennart Värmby (dåvarande VPK) 
som påminde om att det då var tio år sedan första förbudet mot biltrafik infördes på 
Storgatan. 

Följs återkommande upp och korrigeras 
Utvecklingen av Storgatan har hela tiden haft hög aktualitet både i politiken och 
hos medborgarna. 

Ett exempel är Vänsterpartiets motion till fullmäktige i Växjö i april 2011: 

”Idag är Storgatan som gågata väl utnyttjad men tyvärr bryts den av de tre 
tvärgatorna, Västra Esplanaden, Västergatan och Kungsgatan. Vi tycker det är dags 
att ändra den ordningen, innan det inträffar en allvarlig olycka. Det är dags att låta 
gågatan bli en ”hel” gågata och låta de gående bestämma rytmen. Om biltrafiken 
skall korsa gågatan så måste den lämna företräde. Nu är visserligen hastigheten 
sänkt till 30 km/timme i dessa korsningar men riskerna kan minskas ytterligare 
genom att göra om bilpassagerna till ”gårdsgata”. Därför hemställer vi att Tekniska 
nämnden beslutar att införa ”gårdsgata” vid ovan nämnda passager.” 
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Ett annat exempel är ansvariga politikers och en fastighetsägares planer på 
upprustning och komplettering av ett stort kvarter längs gatan för att öka 
tillgängligheten och ytorna för handel och bostäder.  

Ett tredje exempel är att butiksägarna i centrala Växjö vill ha fler författarcitat på 
gågatorna i centrum. Detta skriver ett tiotal företagare i ett medborgarförslag till 
kommunen. Exempel på citat som går att läsa på Storgatans asfalt i Växjö är ”Det 
är kvinnan och daggmasken som avgör det hela” ett citat av Elin Wägner och 
”Feghet och stora ord hör ihop som korn och agnar” av Vilhelm Moberg. I brevet 
till kommunen skriver företagarna att de även vill se citat från yngre författare och 
artister, som Ola Salo och den unga Växjöpoeten Johannes Anyuru. Än så länge 
pryder enbart citat från Smålands bortgångna författare Storgatan.  

Sedan 2009–2010 pågår en uppfräschning av gågatorna där man bland annat tar 
bort viss möblering för att Storgatan ska bli rymligare och fler besökare få plats. 
För tillfället håller kommunen även på att göra om en gata som ansluter till gågatan 
till gångfartsområde. Gatan ska fungera som kulturstråk och därför vill ha man ha 
fler fotgängare längs gatan.  

Grundas på gemensam kunskap och mognad bland berörda 
Utvecklingen av Storgatan till gågata tog tid, från de första tankarna under tidigt 
1970-tal till genomförandet i slutet av 1980-talet. Tjänstemän och politiker 
använde drygt tio år fram till beslut om att låta utreda frågan.   
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Vackert Rättvik 
Projekt Vackert Rättvik var ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan 
dåvarande Vägverket och Banverket samt Rättviks kommun. Syftet var dels 
att bygga om genomfarterna för riksvägen och järnvägen, dels att pröva nya 
lösningar och samarbetsformer. Projektet pågick mellan 1994 och 2005. 
Genomfarten blev vacker och funktionell och det okonventionella samarbetet 
ledde till att såväl trafikproblem som planfrågor kunde lösas på ett smidigt 
sätt. 
FoU-projektet startade 1994 på initiativ från Vägverkets huvudkontor. 1999 sattes 
spaden i marken och hösten 2000 var de två första etapperna klara. Etapp 3 
avslutades hösten 2004. Etapp 4, och därmed hela Projekt Vackert Rättvik, stod 
klar hösten 2005. 

Så var det innan ombyggnad 
Rättvik ligger vid Siljans östra strand med två trafikstråk mellan tätorten och sjön: 
Riksväg 80:s genomfart och järnvägen från Uppsala och Borlänge till Mora 
inklusive Rättviks tågstation.  

När Vägverkets huvudkontor bestämde sig för att just Rättviks genomfart skulle få 
stå modell för ett samarbetsprojekt var det flera faktorer som avgjorde: 

• Kontrasten mellan de vackra omgivningarna och den stökiga genomfarten 
var slående. Här fanns alltså stora möjligheter till tydliga förbättringar. 

• Liknande problem som i Rättviks genomfart finns i ett stort antal mindre 
tätorter i Sverige, vilket gör lösningar och erfarenheter värda att sprida. 

• Många turister passerar, vilket betyder att ett stort antal personer kommer 
att uppmärksamma förändringarna. 

• Rättvik ligger relativt nära Vägverkets huvudkontor i Borlänge, vilket 
underlättar när detta fullskaleprojekt ska visas upp för besökare. 

I Rättvik fanns samma problem som i många mindre orter som delas av en stor väg 
med tung och tidvis stark trafik. De ljusreglerade korsningarna fungerade dåligt, 
med störningar och irritation som följd. Här fanns dessutom speciella problem: 
stads- och trafikplanerarna hade inte tagit hänsyn till Rättviks gamla samband och 
rörelsemönster. Affärsgatan hamnade vid sidan av när riksvägen flyttades och den 
viktiga axel som Långbryggan vid Siljan och dess anslutande gångstråk in mot 
centrum bildar bröts när planövergången stängdes. Den nya, flera hundra meter 
längre gångvägen till Långbryggan ledde till ett lokalt uppror som yttrade sig i 
sönderklippta stängsel och ett fortsatt bruk av den gamla passagen med fara för liv 
och lem. Det blev också svårt att orientera sig i samhället, gång- och cykelstråken 
hängde inte ihop, skyltningen var slumpmässig och otydlig, vägbelysning och övrig 
ljussättning av låg klass och växtligheten lämnade mycket i övrigt att önska. 
Samhället var ur balans. 

Rättvik är en populär turistort som drar till sig många besökare och dessutom är det 
många som passerar på väg till andra turistmål. Det ger ett oregelbundet trafik-
flöde. Vintertid skapar stugbytardagarna i fjällen en intensiv trafik och sommartid 
genererar campingområdet väster om riksvägen – ett av de större i Sverige – 
ansenlig tvärtrafik till centrums affärer. Under lågsäsong är trafiken däremot 
måttlig. 
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Innan Rättviks genomfart började byggas om gav den ett stökigt och oplanerat 
intryck. Trots att trafikanterna passerade bara ett hundratal meter från Siljan såg de 
inte sjön, utan bara bensinmackar, baksidorna av hus och ett myller av skyltar och 
belysningsstolpar. Inte heller såg de särskilt mycket av Rättviks centrum eftersom 
det doldes av buskar och annan vegetation. 

Även i Rättviks centrum fanns mycket att göra för att skapa en trivsammare och 
trafiksäkrare miljö. 

 
Bild 3. Norr om järnvägsstationen kantas riksvägen av bensinstationer. Ett sammelsurium av 
skyltar, flaggor och olika typer av belysningsstolpar ger ett skräpigt intryck. Området från 
järnvägsstationen och norrut ingår i etapp 3, som avslutades hösten 2004.  
Källa: www.vackertrattvik.nu 

 
Bild 4. När Projekt Vackert Rättvik inleddes fanns trafikljus på fyra ställen i genomfarten. Köer 
uppstod ofta, speciellt på lördagar under vintersäsong då trafiken till och från fjällen är 
betydande. Vid grönt ljus höll genomfartstrafiken ofta hög hastighet.  
Källa: www.vackertrattvik.nu 
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Så blev det efter ombyggnad 

 
Bild 5. Översiktskarta 

I redovisningen från projektet ”Vackert Rättvik” (www.vackertrattvik.nu) noteras: 

”Genomfarten har ändrat karaktär. Från att ha varit en plats för trafik har den 
omformats till att bli en del av samhällets rum. Formen och proportionerna 
associerar till samhällsbyggande i hög grad och till vägbyggande i mindre grad. 
Vägen har blivit en del av samhället igen. För den som närmar sig, kör in i och 
passerar Rättvik är samhället uppenbart närvarande. Viktiga kopplingar i 
samhället lyfts fram och syns.”  

De senaste 60 åren har Rättvik levt med fyra olika trafiklösningar för problemen 
med järnvägen, riksvägen och kontakten med Siljan: 

1. Under 1950-talet gick riksvägen genom centrum och hade ännu rätt beskedliga 
volymer. Situationen var ganska väl balanserad och kontakten med Siljan 
fungerade. 

2. Under slutet av 1950- och början av 1960-talen ökade biltrafiken och 
förorsakade problem i samhället, med dålig tillgänglighet för samtliga 
trafikantgrupper. 

3. Riksvägens genomfart flyttades utanför centrum och bildade tillsammans med 
järnvägen en kraftfull barriär mellan Rättviks centrum och Siljan. Man hade fått 
bort trafiken från centrum, men också centrum från trafiken och Siljan från 
centrum. Förfulning, otrygghet och splittring av miljöer blev resultatet.  

4. 2005 är projektet Vackert Rättvik klart och betraktas tio år senare fortfarande 
som en succé. Tillgängligheten i centrum har ökat för alla, kontakten med Siljan 
har återskapats till priset av en aning sämre framkomlighet för genomfartstrafiken. 

De tre tidigare trafiksystemen har varit barn av sin tid, den lösning som ”Vackert 
Rättvik” ledde till var före sin tid. Nu råder balans mellan samhällets och trafikens 
behov, dock inte för evigt. En ständig följsamhet mot förändrade förutsättningar 
behövs. 
 



 Hushålla med stadsrummet 30 

Figur 9 visar en jämförelse mellan de fyra olika utvecklingsskedena i transportsystemet. Nivå 1 
anger ett oacceptabelt tillstånd, 2-3 anger ett acceptabelt tillstånd och nivå 4-5 ett gott tillstånd 
för resp. egenskap. Källa: Vackert Rättvik, SWECO:s trast-analys  

Process 
Det är inte bara politiker, tjänstemän, anställda på trafikverken och skickliga 
konsulter som kan ta åt sig äran av framgångarna i Projekt Vackert Rättvik. 
Engagemanget från kommunens invånare och sommarboende har i högsta grad 
bidragit till resultatet. Ofta blir samråd en formell process utan större gensvar från 
medborgarna. Men här var de med. Samråd skedde vid många tillfällen tidigt i 
processen, när det fortfarande fanns stora möjligheter att påverka resultatet. 

Sättet att arbeta med skisser och illustrationer var också viktigt. Det gjorde att det 
var lätt att få en bild av hur det var tänkt. Det var nästan som den ultimata formen 
av samhällsplanering – där kommunens medborgare utövar inte bara sin legitima 
rätt, utan främst sin känsla för och omsorg om sin livsmiljö. 

Samarbetet i Projekt Vackert Rättvik fördjupades i etapp 3, som bland annat 
innehöll den planskilda gång- och cykelpassagen över väg och järnväg från 
Rättviks centrum till Långbryggan vid Siljan, till att gälla även den formella 
planprocessen. Handlingar upprättades, ställdes ut och lämnades in gemensamt av 
de tre parterna, vilket sparade både tid och pengar. Tillvägagångssättet är möjligt 
att använda även i andra projekt, förutsatt att parterna är överens och att ingen ny 
mark tas i anspråk. 

Grunden till den smidiga hanteringen lades i en gemensam avsiktsförklaring, 
vilken följdes av ett gestaltningsprogram som alla tre parter ställde sig bakom. 
Redan tidigt i processen höll representanter för kommunen, Vägverket och 
Banverket gemensamma informationsmöten med rättviksborna, men det var först i 
etapp 3 som även den formella planprocessen kunde hanteras gemensamt. 
Eftersom alla inblandade upplevt den samordnade planprocessen som en stor 
förbättring jämfört med traditionell, parallell hantering av formaliteterna, uppstår 
frågan om metoden kan användas i andra projekt och vilka formella hinder som 
eventuellt finns för detta. Om förändringar på ett vägområde är förutsatta i och 
stämmer överens med kommunens detaljplan, behöver arbetsplanen för väg inte 
ställas ut. Motsvarande förenkling finns ännu inte för järnvägsplan. 

Den stora förenklingen har i grunden inte med formalia att göra. Den består i att 
parterna på ett tidigt stadium kommer överens om innehåll och utformning, upp-
rättar sina planer och program i samråd och möter allmänhet och myndigheter 
gemensamt. Då kan mycket av arbetet samordnas och stora vinster göras. 
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Gemensam process 
I linje med projektets övergripande tanke, att ta ett gemensamt ansvar för hela 
miljön, har de tre inblandade myndigheterna valt att sköta så mycket som möjligt 
av den lagstadgade planprocessen gemensamt. På så sätt undviks dubbelarbete 
samtidigt som projektet blir lättare att överblicka. 
Den gemensamma samrådshandlingen, som innefattar Banverkets respektive 
Vägverkets förstudier samt program för detaljplan för Rättviks kommun, god-
kändes av länsstyrelsen under våren 2002. Därefter upprättades ett detaljplane-
förslag som godkändes av kommunstyrelsen i Rättvik i november. Till plan-
förslaget hörde en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som var gemensam för 
detaljplan, arbetsplan och järnvägsplan. 

Projektet har drivits och finansierats gemensamt av Vägverkets huvudkontor, 
Vägverket Region Mitt, Rättviks kommun och Banverket Mellersta Regionen. 
Parterna har mellan sig upprättat en avsiktsförklaring som reglerat samarbetet 
formellt. 

 
Figur 10. Dialog. Källa: Den Goda staden Dialog Dalarna 

Designpris 2005 
2005 tilldelades projektet ”Vackert Rättvik” ett designpris av dåvarande 
Vägverkets arkitekturråd. Juryns motivering ger en god beskrivning av projektets 
styrkor: 
”Ett unikt och konsekvent genomfört vägprojekt som format stadsmiljöns helhet 
och detaljer under en lång process. Tankar och ambitioner har hållits samman och 
lagt grunden för harmoni, skönhet och lugn i tätorten. Samspelet mellan väg, 
järnväg och gångstråk övertygar. Bebyggelsen och Siljans strand har integrerats 
på ett kreativt och skickligt sätt där helhet, funktion, former och detaljer stödjer en 
gemensam tanke. Vackert Rättvik förstärker bilden av Dalarna som ett län med hög 
kvalitet i design, form och arkitektur.” 
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Bild 6. En sammanhållen bild av Rättvik med långbryggan som central linje.  
Källa: www.vackertrattvik.nu 

Kvalitetssäkring 

Förankrad i kommunledningen 
Mellan Vägverkets huvudkontor, Vägverket Region Mitt, Banverket Mellersta 
Regionen och Rättviks kommun träffades en överenskommelse om att driva projekt 
“Vackert Rättvik” enligt nedanstående villkor. 

Utgångspunkt 
Projektets förutsättning är ett forskningsprojekt som drivs av Vägverkets huvud-
kontor med syfte att pröva nya samarbetsformer för att skapa en genomfart som är 
förebildlig vad avser god utformning.  

Syfte 
Projekt “Vackert Rättvik” är ett pilotprojekt mellan ovanstående parter som syftar 
till att gemensamt planera och genomföra en upprustning av området utmed 
Riksvägen/järnvägen i Rättvik till en föredömlig nivå vad gäller utformning, 
framkomlighet och säkerhet. Projektets motton är:  Ett vackert Rättvik; Skönhet för 
invånare och trafikanter. Ett tydligt Rättvik; Identitet som stannar i minnet. Ett 
säkert Rättvik; Trygghet för fotgängare, cyklister och bilister. Ett Rättvik vid 
Siljan; Självklara passager mellan centrum och Siljan. 

 

Omfattning och gränser 
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Projektet omfattar alla fysiska förändringar som planeras och genomförs inom det 
område som avgränsas på en karta. Projektet löper från 2001-01-01 till 2005-12-31. 

Mål 

Det övergripande målet är att genomföra en upprustning i enlighet med syftet inom 
hela det ovan beskrivna området. Någon garanti för genomförande kan inte ges 
men ambitionen att nå målet ska genomsyra projektarbetet. Delmål upprättas under 
projektets gång och gäller planering samt genomförande av upprustningar i 
enlighet med syftet inom avgränsade delområden. 

Kopplad till stadsvisionen 
En vision för projektet formulerades tidigt.  

• Ett vackert Rättvik; skönhet för invånare och trafikanter 
• Ett tydligt Rättvik; identitet som stannar i minnet 
• Ett säkert Rättvik; trygghet för fotgängare, cyklister och bilister 
• Ett Rättvik vid Siljan; självklara passager mellan centrum och Siljan. 

Kopplad till kommunens inriktningsdokument 
I Projekt Vackert Rättvik fanns en tydlig vision, men tidvis en otydlig makt-
struktur. Det ledde till en öppen konflikt mellan å ena sidan FoU-projektets 
ledning, som ville följa gestaltningsprogrammet som projektledningen upprättat, 
och å andra sidan de som skulle bekosta och utföra arbetena, i första hand Rättviks 
kommun. Kommunen föreslog andra lösningar. Var det verkligen rätt att Väg-
verkets huvudkontor skulle bestämma hur det skulle se ut i Rättviks centrum, när 
det dessutom var kommunen själv som betalade? 
Konflikten löstes så småningom när styrgruppen, som bland annat bestod av de 
båda trafikverkens generaldirektörer och Rättviks kommunalråd, grep in och 
pekade med hela handen: Projektets intentioner och gestaltningsprogrammet ska 
fullföljas, annars läggs projektet ned. 

Den bärande tanken bakom gestaltningen var att skapa ett slags utformningens 
grammatik, ett system för hur vägmiljöns alla ingående delar ska se ut. När det 
gäller exempelvis belysning skulle armaturerna vara ”besläktade” med varandra, 
samtidigt som belysningen anpassades för olika ändamål: cykelbanor har en typ av 
armatur, parkeringar en annan och bussfickor en tredje. Avsikten var att miljön 
som helhet skulle ge ett harmoniskt intryck. 

Principerna för hur till exempel trottoarer, bussfickor och belysning skulle 
utformas är också tänkta att kunna användas vid om- och nybyggnader i andra 
delar av kommunen. 

Arbetet med gestaltningsprogrammet styrdes av intentioner som framför allt 
handlade om att återknyta kontakten mellan samhället och Siljan samt att skapa en 
lugn och trafiksäker genomfart med ökad trygghet för oskyddade trafikanter. Hela 
området gavs en parkliknande utformning med karaktär av tallmo. 
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Formulerad med tydliga mål 
Det ovanliga med projektet var dess syfte: att utveckla nya samarbetsformer. 
Uppgiften var att förbättra ett centralt område i Rättvik, något som involverade 
både Banverket, Vägverket och kommunen. Normalt arbetar de var för sig och 
resultatet blir ofta en splittrad miljö. I Vackert Rättvik tog man ett gemensamt 
ansvar för helheten, för den totala miljön. De ofta motstridiga kraven från boende 
och trafikanter kunde därför samsas i ett brett och målmedvetet gestaltningsarbete. 

Det övergripande målet var att genomföra en upprustning i enlighet med syftet 
inom hela det ovan beskrivna området. Någon garanti för genomförande kunde inte 
ges men ambitionen att nå målet skulle genomsyra projektarbetet. Delmål upp-
rättades under projektets gång och gällde planering samt genomförande av 
upprustningar i enlighet med syftet inom avgränsade delområden. 

Genomförs i en väl förankrad systematisk process 
Information och samråd i mängd karakteriserade processen. Särskilt i början av 
projektet hölls många informationsmöten, enkätundersökningar, studieresor och 
seminarier, både med allmänheten och med lokala beslutsfattare. En tecknings-
tävling bland skolbarn gav goda spridningseffekter; information om projektet 
nådde ut till föräldrar och skolpersonal. 

Lokala opinionsyttringar och tidningsskriverier var tidvis svåra att hantera för dem 
som företrädde projektet lokalt i Rättvik. Frågan är om detta kunnat undvikas – hur 
gör man egentligen? 

Steg för steg kom svaren i diskussionen, och slutsatsen blev att information och 
åter information är nyckeln till framgång. När de negativa skriverierna var som 
värst, i samband med stängningen av Pilgatan (en gata som korsade riksvägen) 
2004, hade ambitionerna att hålla media och allmänhet informerade i förväg om 
vad som skulle hända, mattats av betydligt. Från 2003 och framåt satsades i princip 
inga resurser på information från projektets sida, och kommunstyrelsens ord-
förande tillägger att det haltade även med informationen till förtroendevalda och 
tjänstemän inom kommunen under den tiden. 

Den vägen kan man annars förebygga mycket. Om de förtroendevalda kan ge 
information när folk frågar, slipper man mycket missförstånd och missnöjes-
yttringar. 
I början av projektet hade man däremot en genomtänkt informationsstrategi, som 
byggde på att ständigt förse media och allmänhet med information om vad som 
komma skulle. Det skedde genom pressmeddelanden, särskilda sidor i Rättviks 
Nytt (annonsblad för Rättvik och Leksand), informationskvällar och andra 
utåtriktade aktiviteter. Då skrevs det också mer positivt i lokaltidningarna.   

I efterhand är de flesta överens om att man borde fortsatt på ”informationslinjen” 
projekttiden ut, men också om att det – opinionsstormarna till trots – nu finns en 
grundmurat positiv inställning till förändringarna bland allmänheten i Rättvik. 

– Det är inte möjligt att genomföra sådana här saker utan att det blir liv någonstans. 
Och det är alltid vi inom kommunen som får huvudrollen, för det är oss de känner. 
Men det får man hantera, och jag har i stort bara upplevt det här projektet som 
positivt för kommunen, även opinionsmässigt, kommenterar kommunstyrelsens 
ordförande. 
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Följs återkommande upp 
Tre av fyra rättviksbor ger den nya genomfarten toppbetyg. Innan den byggdes om 
var det bara 18 procent, eller färre än var femte, som gav något av de två högsta 
betygen. De positiva omdömena gäller såväl trafiksäkerhet och framkomlighet som 
den estetiska utformningen. Det framkom i den enkät som år 2001 var en del i 
utvärderingen av Projekt Vackert Rättvik. En liknande enkät gjordes 1997, innan 
arbetena startades, därför kan man tydligt se skillnaden. 

Andra delar som utvärderats är trafiklösningen ur ett stadsbyggnadsperspektiv, 
ljussättningen ur energisynpunkt, hur projektet påverkats av att ovanligt många 
arkitekter medverkat i ledningen och som konsulter samt hur man samverkat kring 
den formella planprocessen.  
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Säker huvudgata – 
Hornsgatan i Stockholm 
”Säker huvudgata – Hornsgatan i Stockholm” utfördes aldrig så som 
planerades 2006. Vi har ändå valt att ta med exemplet därför att ut-
formningen med tydlig konsekvens stödjer höga mål främst för 
trafiksäkerheten och därför att processen är lärorik.  

Så var det innan ombyggnad 
Hornsgatan är en drygt två km lång gata på Södermalm i Stockholms innerstad, 
dominerad av bostäder, hårt belastad av bil-, cykel-, och gångtrafik med ett rikt 
utbud av butiker, restauranger, nöjesetablissemang samt offentlig och privat 
service. Trafikflödet 2002 varierade mellan 42 000 fordon per dygn på den västra 
och 29 000 på den östra delen av gatan. Antalet korsande fotgängare uppskattades 
till ca 80 000 per dygn längs hela gatans längd.  

I väster fanns två bilkörfält i varje riktning och i öster var ett körfält vanligast med 
vänstersvängkörfält i vissa korsningar. Längs hela gatan fanns cykelbanor eller 
cykelfält. De flesta korsningarna var signalreglerade och hade övergångsställen på 
alla anslutande gator. Den skyltade hastigheten var 50 km/h längs hela gatan. 
Medelhastigheten var ca 45 km/tim i väster och ca 30 km/tim i öster. 

Gatan var mycket olycksdrabbad; ungefär hälften av de korsande fotgängarna gick 
mot rött ljus.  

Alternativen 
2004 tog Stockholms stads dåvarande Gatu- och Fastighetskontor fram ett 
trafiksäkerhetsprogram för hela kommunen. Bakgrunden var den ogynnsamma 
utvecklingen av trafiksäkerheten. Programmet antogs av fullmäktige 2005.  

Statistiken visade, inte helt oväntat, att de flesta olyckorna inträffade på de hårdast 
trafikerade huvudgatorna och att oskyddade trafikanter var de mest drabbade.  

I programmet ingick ett antal pilotprojekt vilkas resultat skulle vara vägledande för 
det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet. Ett av pilotprojekten fick rubriken ”Säker 
huvudgata”. Bland fyra gator i innerstaden och sju i ytterstaden valdes Hornsgatan 
ut som demonstrationsprojekt. 

Väl genomarbetad förstudie 
Det förslag till demonstrationsprojekt på Hornsgatan som togs fram var väl 
genomarbetat bland annat med omfattande och relevanta förstudier, tydliga mål 
och skarpt medborgarfokus. 

Attitydundersökningar av boende och trafikanter genomfördes liksom förankrings-
studier och studier av trafikanternas syn på trafiksäkerhet och framkomlighet. En 
kommunikationsplan togs fram. Medborgarnas egna idéer och synpunkter fångades 
upp i en rad delprojekt; mest uppmärksammat blev dialogdagen på Mariatorget 
nära Hornsgatan. 

Förstudierna i projektet avsåg också trafikflöden och hastigheter och dess varia-
tioner, signalregleringens detaljer, sektioner, riskanalyser med mera. Internationell 
kunskap om huvudgators problematik inhämtades.  
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Tydlig vision och tydliga mål 
Vision och mål för Hornsgatan formulerades så här i Stockholms Gatu- och 
Fastighetskontors rapport 2004:1, Säker huvudgata – Hornsgatan, Vision och mål: 

”Vision 
Hornsgatan är en mänsklig och säker huvudgata – en gata för alla. Gående, barn, 
funktionshindrade, cyklister, bilister, kollektivtrafik och yrkestrafik förflyttar sig 
smidigt och i samspel med varandra. De känner sig trygga och upplever liten risk 
för att kunna skadas allvarligt. Hornsgatan har en välplanerad trafikmiljö med 
säker trafikrytm och är en funktionell och levande huvudgata i staden.” (Säker 
huvudgata – Hornsgatan, Vision och mål, Stockholm GFK 2004) 

Effektmål 
• Tillgängligheten ska förbättras för samtliga trafikanter. 
• Den upplevda tryggheten ska öka för samtliga trafikanter. 
• En halvering av antalet svårt skadade och dödade fram till år 2010. 
• Minskat gående, körande och cyklande mot rött ljus. 
• Förbättrad drift och underhåll året runt. 
• Utveckla hög kunskap av olika prövade trafiksäkerhetsåtgärder och dess 

effekter. 
• Hög acceptans från berörda grupper på de trafiksäkerhetsåtgärder som 

ska genomföras. 

Projektmål 
• Färre signalregleringar, som ersätts med hastighetssäkrade 

övergångsställen. 
• Kontinuerlig förankring hos målgruppen genom hela arbetsprocessen.” 

Två alternativa utformningsförslag togs fram som båda innehöll följande 
huvudingredienser: 

• Ökad framkomlighet för fotgängare och cyklister med genomgående 
cykelbanor, bredare gångbanor, sänkta fordonshastigheter och upphöjda 
övergångsställen 

• Upphöjda kollektivkörfält längs hela gatan i båda riktningarna 

• Ett körfält för bilar i vardera körriktningen (då fanns två körfält i väster och 
ett i öster) 

• Skyltad hastighet 30 km/tim längs hela gatan 

• Längsgående mittrefug längs hela gatan  
• Cirkulationsplats i korsningen med Ringvägen (korsande huvudgata med 

ca 20 000 fordon/dygn) föreslogs ersätta den signalreglerade korsningen 

I det radikalaste av de två förslagen fanns inga signalregleringar. 

Den försämrade framkomligheten för bilar uppskattades leda till en ökad restid på 
ca en halv minut längs den två kilometer långa gatan. 
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Bild 7. Idéskiss på utformning av Hornsgatan inom projektet Säker huvudgata (2004) 

Process 
Hösten 2006 genomfördes den formella utställningen av projektet. 2007 avvisades 
förslagen av det nybildade Trafikkontorets ledning. (Stockholms Gatu- och 
Fastighetskontor ombildades under 2006 till ett Trafikkontor respektive ett 
Fastighetskontor). Gatu- och fastighetsborgarrådet i den nyvalda kommun-
ledningen ansåg inte heller att något av förslagen borde genomföras.  

Inget av de övriga pilotprojekten genomfördes. 

Så blev det efter ombyggnad 
En ombyggnad av Hornsgatan tog sin början 2009 och beräknas vara klar 2015. 
Den viktigaste drivkraften är nu inte längre trafiksäkerheten utan miljöfrågorna. 
Skrivelsen i maj 2008 från stadens ledning till Trafik- och renhållningsnämnden 
har rubriken ”Gör Hornsgatan till en trivsammare stadsmiljö med bättre luft och 
grönska”. De åtgärder som nu genomförs är: 

• Trädplantering längs hela gatan med målet att skapa en enhetlig och 
sammanhållen allégata 

• Bredare trottoarer för fotgängarnas ökade framkomlighet och trygghet samt 
med bättre plats för uteserveringar 

• Bullerdämpande asfalt 
• Uppgradering av gatubelysningen 
• Lokalt omhändertagande av dagvatten 

Pilotprojektet ”Säkrare huvudgata – Hornsgatan” var före sin tid; tio år senare 
börjar den kunskap som togs fram tillämpas. Trafiksäkerheten är även nu en viktig 
drivkraft, men den viktigaste är strävan efter ökad yteffektivitet, främst en följd av 
Stockholms snabba befolkningsutveckling. Mer om detta i avsnittet om Stockholms 
Framkomlighetsstrategi.  
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Kvalitetssäkring 
Stora delar av den ursprungliga processen var föredömliga – kopplingen till 
inriktningsdokument med mera var tydlig, liksom medborgarfokuseringen. Nuläget 
dokumenterades väl i förstudierna där också visioner och mål formulerades med 
operativa mått och alternativ.  

Att mycket brustit i processen för demonstrationsprojektet är uppenbart – vad kan 
bara spekuleras i. Bland annat saknades delaktighet hos alla berörda liksom 
gemensam kunskap och mognad. Möjligen har organisationsförändringarna 
(ombildningen av kontoren 2006 och maktskifte i stadens ledning senare samma 
år), haft betydelse för utgången. 



 Hushålla med stadsrummet 40 

Stockholms framkomlighetsstrategi 
2013 sjösatte Stockholms stadsfullmäktige stadens nya framkomlighetsstrategi 
som syftar till att hushålla med trafikytorna med prioritering av 
kapacitetsstarka transportslag; kollektivtrafik, gång och cykel. Enligt staden 
är ytsnålhet det bästa sättet att möta transportbehovet hos regionens kraftigt 
ökande befolkning. I kölvattnet på strategin antog fullmäktige samma år en 
ny cykelplan och en ny parkeringsplan.  
Stockholms framkomlighetsstrategi antogs av stadsfullmäktige i januari 2013 och 
har sina rötter i diskussionen som följde 2007 efter en utrednings förslag om 
Stockholms infrastruktur framtagen på uppdrag av regeringen. Förslaget innehöll 
bland annat Förbifart Stockholm och Citybanan och deras finansiering, alltså tunga 
och dyra infrastrukturprojekt för bil respektive pendeltåg. Diskussionen drevs först 
av tjänstemännen men kom också att involvera politiken.  

Kärnan i stadens framkomlighetsstrategi är att så långt möjligt utnyttja befintlig 
infrastruktur och styra reseefterfrågan mot kapacitetsstarka och ytsnåla 
transportmedel: 

Infrastrukturplanering 
• Bygg ut kollektivtrafiken 
• Kringfartsleder för att leda bort stora trafikströmmar 

Trafikplanering 
• Optimera användning av befintlig infrastruktur 
• Tillhandahålla Resval 
• Styra efterfrågan 
• Hållbara transporter 

Stadsplanering 
• Bygg så att resbehovet minskar 
• Bygg nära kollektivtrafik 
• Stöd gång och cykel 

Drivkrafter och motkrafter 
Prognoserna för Stockholms tillväxt pekar mot en befolkningsökning i regionen på 
ca en halv miljon invånare fram till 2030. I ljuset av befolkningsökningen 
konstaterade Stockholms trafikkontor att Förbifart Stockholm och Citybanan inte 
skulle medföra bättre framkomlighet för regionens invånare utan endast räcka för 
att bevara 2010 års standard. För att klara befolkningsökningen och regionens 
tillväxt och samtidigt förbättra framkomligheten krävs en effektivare ytanvändning 
i persontransporterna, vilket pekar mot kapacitetsstarka och ytsnåla transportmedel. 

Framkomlighetsstrategin är alltså en tillämpning av fyrstegsprincipen där den nya 
infrastrukturen som behöver byggas i första hand avser kapacitetsstarka 
transportmedel. 

Som alternativ till strategin diskuterades fler storskaliga utbyggnader av 
väginfrastruktur. Detta för att tillfredsställa motståndarna mot strategin som hyste 
en oro för att bilen skulle bli bortglömd i framkomlighetsstrategin. 
Det finns också motsättningar mellan innerstad/ytterstad samt mellan lokala och 
regionala prioriteringar. 
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En strategi är jämförelsevis lätt att skapa enhet kring. Svårare blir det när konkreta 
planer i strategins fördjupning presenteras och genomförs. Först i tur stod en ny 
parkeringsstrategi som bland annat syftar till att öka kollektivtrafikens 
framkomlighet och öka ytorna för den trafik som är i rörelse. I planen föreslås 
kraftigt ökade parkeringsavgifter både för besökare och boende. 

Ny cykelplan och ny parkeringsplan 
I februari 2013 antog fullmäktige en ny cykelplan. Den syftar till att göra det 
enklare och säkrare att cykla i staden. Den ska fungera som underlag vid planering 
av cykelåtgärder, både anläggning, drift och underhåll och kommunikation. 
Huvuduppgiften är att underlätta arbetspendling och få fler att cykla. 
I juni 2013 antog stadsfullmäktige en ny parkeringsplan för innerstaden som i 
korthet innebär ökade avgifter för kanstensparkering i en större del av city och 
längs samtliga större huvudgator. De nya reglerna avser bland annat att gynna 
framkomlighet och tillgänglighet för kollektivtrafik och transporter. Stadens 
trafikkontor fortsätter parkeringsplaneringen för förorterna med det uttalade målet 
att öka tillgängligheten. Planen är väl avstämd mot framkomlighetsstrategin.  

Ett exempel på cykelprojekt 
I Stockholms stad pågår och planeras ständigt olika cykelprojekt som innebär 
förändring av gaturummet. Våren 2014 pågick 11 projekt och 13 projekt utreddes. 
Av utredningsprojekten är ett av särskilt intresse för detta projekt; det berör en hårt 
belastad innerstadsmiljö och handlar om att överföra utrymme från bilar till 
fotgängare och cyklister.  

Så är det före ombyggnad 
Projektet avser södra delen av Götgatan, en huvudgata med 11 000–16 000 
bilar/ÅMD. I högtrafik rör sig här fler cyklar än bilar. I dag finns enkelriktade, 
separata cykelbanor på ömse sidor om gatan, gångbanor samt tre körfält för bilar i 
vardera riktningen varav ett för parkering och angöring. I tunnlar under gatan finns 
ytterligare två körfält för bilar i vardera körriktningen samt tunnelbana. 
Busstrafiken på denna del av Götgatan utgörs enbart av nattbussar och kommer inte 
att öka – tunnelbanan klarar reseefterfrågan även på korta, lokala resor tack vare 
korta avstånd mellan stationerna.  

Götgatan ingår i stadens pendlingsstråk och är en av de få regionala förbindelserna 
för cykel i hela regionen. Biltrafiken flyter på rätt bra, men miljön för de 
oskyddade trafikanterna är trång och rörig och ger upphov till ständiga irritationer. 
Detta leder till att antalet cyklister som färdas i körbanan ökar, vilket ytterligare 
ökar stressnivån och minskar trafiksäkerheten. 
Så ska det bli efter ombyggnad 
Med start juni 2014 genomförs ett försök med att utöka ytorna för gående och 
cyklister genom att ta ett av de tre bilkörfälten i anspråk. Försöket innehåller också 
en hastighetssänkning längs gatan från 50 km/h till 30 km/h, både av 
trafiksäkerhetsskäl och miljöskäl – partikelhalterna är höga på flera huvudgator i 
Stockholm. Kapaciteten för biltrafiken bedöms vara tillräcklig för efterfrågan. En 
översyn behöver dock göras av lastplatser och boendeparkering längs gatan.  
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Bild 8. Förslag på ombyggnad (pilotprojekt) av Götgatan med större ytor för cyklister.  
Källa: Stockholms trafikkontor 2014 
 

Syftet med försöket är att ge mer plats för oskyddade trafikanter, i synnerhet 
cyklister, öka trafiksäkerheten och sänka partikelhalterna. 

Process 
Försöket följer väl stadens cykelplan från 2013 och stadens framkomlighetsstrategi 
från 2013.  

Kvalitetssäkring 

Förankrad i kommunledningen 
Sedan motgången med Hornsgatan (se ovan) har en omsvängning skett bland 
förtroendevalda i Stadshuset. Det finns nu en uttalad politisk vilja att prioritera de 
transporteffektiva färdmedlen kollektivtrafik, gång och cykel. Försöket på 
Götgatan är en beställning från kommunfullmäktige till stadens trafikkontor. 

Kopplad till stadsvisionen 
Stockholms ”Vision 2030” antogs av fullmäktige 2007 och anger att staden ska ha 
ett fungerande cykelvägnät. 

Kopplad till kommunens inriktningsdokument 
I stadens översiktsplan ”Promenadstaden” från 2010 har den positiva synen på 
transporteffektiva färdmedel utvecklats ytterligare. Här talas om att skapa en 
stadsmiljö som främjar gång och cykel liksom möjligheterna att röra sig i staden 
till fots eller med cykel på ett tryggt sätt. 

Projektet är kopplat till stadens färska cykelplan och till den lika färska 
framkomlighetsstrategin. 
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Formulerad med tydliga mål 
I framkomlighetsstrategin finns ett specifikt mål som riktar sig direkt till cykel: 
”Andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel ska vara minst 15 procent år 
2030”.  

Att cykelprojektet på Götgatan bidrar till detta är tydligt, men några kvantitativa 
mål för vad just det projektet kan bidra med går förstås inte att formulera. Men 
syftet är uppenbart: att ge mer plats åt cyklister och därmed öka framkomlighet och 
säkerhet. Budget och tidsramar kommer att sättas upp för projekten. 

Definierad med operativa mått 
Förändringen är noggrant måttsatt. Det blir snålt med utrymme för bilarna – 550 
cm för ett körfält och angöring.  

Följs återkommande upp 
Försöket på Götgatan följs regelbundet upp under försökstiden bland annat när det 
gäller framkomlighet för alla trafikslag, rörelsemönster och beteendefrågor. 
Utvärderingarna kommer att ligga till grund för eventuella korrigeringar av 
förslaget inför den planerade permanenta lösningen 2015. 

Korrigeras systematiskt och fortlöpande 
Projektet på Götgatan genomförs i en tät trafikmiljö med det uttalade syftet att 
förbättra framkomlighet och säkerhet för cykel och gång men med tänkbara och 
acceptabla försämringar i framkomligheten för bil. Om syftet inte uppnås eller 
effekterna för biltrafik och angöring/parkering blir oacceptabla kommer 
lösningarna att korrigeras – något som av ekonomiska skäl inte är möjligt i alla 
enklare förändringar av gatunätet. 

Grundas på gemensam kunskap och mognad bland berörda 
Sedan miljöupprustningen av Hornsgatan beställdes har nya argument fått allt 
större betydelse för stadens trafik- och transportpolitik. Det viktigaste handlar om 
den starka tillväxt som präglar staden och Stockholms län, en tillväxt som 
framtvingar ytsnåla transporter, och därmed en prioritering av kollektivtrafik, gång 
och cykel och som utvecklas i framkomlighetsstrategin. 

U-sväng! 
Bland moderaternas vallöften 2004 fanns ökad framkomlighet för bilen. 
Trafikregleringen på Östermalm skulle avvecklas och cykelbanor byggas om för 
blandtrafik. Efter valet samma höst avlöste ett alliansstyre den tidigare social-
demokratiskt ledda kommunledningen. 2013 antogs framkomlighetsstrategin av 
stadsfullmäktige och senare samma år först en ny cykelplan och sedan en ny 
parkeringsplan, båda väl samstämda med framkomlighetsstrategin. Två skäl till 
kommunledningens omsvängning var: 

• en gradvis ökad medvetenhet om att den ökade trafik som skapas av 
regionens ökade tillväxt, både av ekonomiska skäl och markanvändnings-
skäl, inte enbart kan mötas med storskaliga nyanläggningar 

• uthållig och pedagogisk kommunikation av kunskap driven av 
tjänstemännen 
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Media 
I Dagens Nyheter (DN) och Sveriges Television ges bra genomlysningar av 
framkomlighetsstrategin. Stockholm förefaller ha bra relationer till media. Vilka är 
framgångsfaktorerna? 

• framkomlighetsstrategin ligger rätt i tiden sett ur ett internationellt 
perspektiv och när det gäller miljö, klimat och modern stadsutveckling 

• DN:s nya stockholmsbilaga har skickligt förvaltats av Stockholms stad 
• strategins drivkrafter och pedagogik är enkla att kommunicera 
• politikerna är proaktiva i mediafrågor 

Tidsperspektiv 
Drygt tio år efter att planeringen av demonstrationsstråket Hornsgatan startade 
under rubriken ”Säkrare huvudgata”, tas idéerna därifrån tillvara i flera av stadens 
cykelprojekt, exemplifierat med omgestaltningen av Götgatan. Att driva 
förändringsprocesser tar tid – i Stockholm är det uppenbart att den raskt ökande 
befolkningen har haft ett avgörande inflytande över förtroendevaldas sätt att 
hantera transportfrågorna. 



 Hushålla med stadsrummet 45 

Reflektioner 
För att utformningen av stadsrummen ska vara bestående över tid, dvs. hållbar, 
måste planeringsprocessen och de arbetssätt som kommunen valt för att forma sina 
stadsrum uppfylla ett antal kvalitetskrav. Tiopunktslistan nedan ger ett gott stöd för 
att kontrollera hur väl kommunen uppfyller dessa.  

1. Förankrad i kommunledning och kopplad till stadsvision och 
inriktningsdokument 

2. Formulerad med tydliga mål 
3. Definierad med operativa mått 
4. Tar sin utgångspunkt i ett känt nuläge  
5. Utvecklas med en tydlig åtgärdsplan 
6. Genomförs i en väl förankrad systematisk process 
7. Följs återkommande upp  
8. Återrapporteras till kommunledningen 
9. Korrigeras systematiskt och fortlöpande 
10. Grundas på gemensam kunskap och mognad hos alla berörda 

Reflektionerna nedan har prövats mot ovanstående tiopunktslista. I varje reflektion 
anges de punkter som den närmast berör.  

Integrera planeringsprocessen 
En integrerad planeringsprocess integrerar olika intressen i en 
gemensam process och skapar därmed förutsättningar för 
långsiktigt varaktiga beslut. Integrationen är väl utvecklad då 
alla som besluten omfattas av är delaktiga. Väl underbyggda 
beslut kännetecknas av att de stöds av väl integrerade 
planeringsprocesser.  

  

• Förankrad i kommunledning och 
kopplad till stadsvision och 
inriktningsdokument 
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Tidsperspektiv ger mognad 
Perioden från idé till genomförande av en förändring i utformning av stadsrum kan 
rymmas inom ett eller flera decennier. Tidsförloppen är ofta mycket långa. Det 
tekniska genomförandet och de ekonomiska förutsättningarna anger som regel inte 
tidsrymden. Det är mognadsprocessen bland dem som kan medverka och som 
påverkas av förändringen som avgör tidsutsträckningen. 

Tillgänglighet och framkomlighet ska balanseras 
Framkomlighet med bil har sedan bilen blev ”var mans 
egendom” satt agendan för hur stadsrum formats. 
Framkomlighetens prioritet har varit dominerande. 
Fordonsströmmar med andra målpunkter än den aktuella 
kvarterssträckan, gatan eller stadsdelen har inbjudits till 
att passera gaturummet. Stora ytor i stadsrummet har 
tagits i anspråk för att ge denna framkomlighet.  

Tillgänglighet till målpunkter skapas genom att lätt 
kunna nå dem till fots, ofta efter att ha brukat annat 
färdmedel. Då framkomlighetskraven för bil dämpats, 
skapas utrymme för ökad tillgänglighet. Ytor för gångtrafik, cykelparkering och 
cykeltrafik kan utökas. Transportsystemet får därmed en sista länk i kedjan som är 
bättre anpassad till sin uppgift att bilda länk mellan målpunkten, via gångtrafiken 
till andra trafikslag.  

  

• Följs återkommande upp  
• Återrapporteras till kommunledningen 
• Korrigeras systematiskt och fortlöpande 
• Grundas på gemensam kunskap och mognad hos 

alla berörda 

 

• Förankrad i kommunledning och kopplad till 
stadsvision och inriktningsdokument 

• Formulerad med tydliga mål 
• Definierad med operativa mått 

 



 Hushålla med stadsrummet 47 

Stadsrum ska ha en prioriterad användning 
En väl balanserad och medveten avvägning av hur stadsrummen används ger 
förutsättningar för ett rikt stadsliv och en levande stad. Medvetna och målinriktade 
avvägningar mot uttalade och väl beskrivna mål ger möjlighet att prioritera 
användningen av det gemensamma rummet på ett tydligt sätt. 

  

• Formulerad med tydliga mål 
• Definierad med operativa mått 
• Tar sin utgångspunkt i ett känt nuläge 
• Utvecklas med en tydlig åtgärdsplan 
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Ömsesidig respekt ger hög kvalitet 
Många kompetenser krävs för att kunna forma ett stadsrum 
så att det på ett bestående sätt fyller sin uppgift. Ömsesidig 
respekt för andras och egen kompetens ger trygga förut-
sättningar för delaktighet och ömsesidighet i utbyte av 
tankar och idéer på väg mot en väl avpassad lösning.  

  
• Grundas på gemensam kunskap och 

mognad hos alla berörda 
• Genomförs i en väl förankrad systematisk 

process 
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Att läsa vidare 
11 tankar om medborgardialog i styrning, Sveriges Kommuner och Landsting 2009 

Attraktiva stadsrum för alla – Shared Space, Vägverket 2010 

Femton hinder för hållbar stadsutveckling, Delegationen för hållbara städer 

Gaturum för möten, SLU Alnarp 

Gågator i Sverige, Eva-Marie Larsson, SLU Alnarp 

Gångtrafik i citymiljöer, KTH 

Hållbar stadsutveckling, Sveriges Kommuner och Landsting 

Myten om landmarks, Lunds Universitet 

Människovänliga stadsrum enligt Jan Gehl, SLU Alnarp 

Möten i det offentliga rummet, SLU Alnarp 

Regionala trafikförsörjningsprogram, Sveriges Kommuner och Landsting 

Revised walkway capacity using platoon flows, TRB 

Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-talet, prop. 1997/98:165 

Vackert Rättvik, Vägverket 2007 

Ytsnåla trafiklösningar i tätort – en analys av VGU, Trafikverket 2011 
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Dialog för hållbar stadsutveckling 

En god utformning av stadens offentliga rum är en av de viktigaste åtgärderna 
för att bygga en trivsam och attraktiv stad. Att skapa bra utrymmen för gående 
och cyklister är ett steg mot en hållbarare stadsutveckling. Det är dock inte alltid 
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