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ABSTRACT 
Borggren, L., Dahlin, N. 2017. Anpassningsförmåga i Uppsala kommuns översiktsplanering. 
En kvalitativ studie med autonoma fordon som exempelfall. Kulturgeografiska institutionen, 
Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 
 
This qualitative study examines urban resilience of Uppsala municipality’s urban planning, 
considering “disturbances” such as new technologies. With concepts of urban resilience, such 
as adaptability and theory around path dependency the planning process of the comprehensive 
plan of Uppsala is analysed. Urban form phenomenon such as densification and urban sprawl 
are at present time being discussed as future effects of implementation of autonomous vehicles. 
Autonomous vehicles are posing as an example of new technology within this study to make 
the concepts more tangible, and to show the importance of adaptability within the planning 
process. Results show that Uppsala, in theory, has potential for adaptability. An awareness of 
path dependency within the planning process can also be identified. Furthermore, possibilities 
and difficulties of autonomous vehicles in relation to the comprehensive plans are also 
distinguished. Comprehending this knowledge, along with planning adaptability creates 
beneficial conditions to implement the technology in the municipality in a desirable manner. 
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1. INLEDNING 

På 200 år har majoriteten av Sveriges befolkning gått från att bo på landsbygden till att idag bo 
i tätorter (Svanström, 2015a). Detta har följaktligen inneburit en befolkningsökning i tätorterna, 
som än idag fortskrider (Svanström, 2015b), och därmed har städer varit tvungna att anpassa 
sig till en allt större befolkningsmängd. Ett vanligt sätt som städer förändras och utvecklas på i 
takt med en befolkningsökning, är genom så kallad förtätning. Förtätning är på många håll ett 
nyckelkoncept inom stadsplanering och förespråkas i många länder (Boyko & Cooper, 2011, s. 
2). Ett annat vanligt förekommande sätt som städer växer på är genom så kallad utglesning, 
eller urban sprawl, vilket innebär att det snarare är ytan än tätheten av staden som ökar i takt 
med befolkningen (Alvanides, Garrord & Oueslati, 2015).  

Teknik har ofta haft en central roll i hur planeringsarbetet av städer sker. Bilismen är ett 
bra exempel på hur nödvändig infrastruktur för bilar har påverkat stadsplaneringen. Till 
exempel ställde den dramatiska ökningen av antalet personbilar i Sverige under 1950-talet stora 
krav på stadsplaneringen (Klinga, 2012). Alltsedan bilismens inträde har teknikutvecklingen 
för bilar och deras infrastruktur utvecklats och blivit en självklar del av vårt samhälle. 
Teknikskiften som dessa kan således komma att förändra och påverka planer som kommunen 
utarbetat för staden. Det blir därför viktigt att bygga upp en flexibilitet i planerandet och 
utförandet av planerna, för att möjliggöra en anpassning för framtidens teknik.  
 Ständigt sker en utveckling för att minska den tid vi spenderar för att ta oss från en plats 
till en annan, med ökad bekvämlighet. En teknikutveckling som sedan länge åskådliggjorts i 
exempelvis filmer och som nu blivit aktuell i verkligheten är autonoma (självkörande) fordon. 
Mängder av artiklar och debattinlägg har publicerats som diskuterar vad autonoma fordon kan 
komma att ha för inverkan på städer och deras rumsliga utformning. Bland dessa återfinns både 
förtätning och utglesning. Det finns de som hävdar att en större andel av stadens ytor kommer 
att kunna användas till annat än bilar i takt med att de blir mer och mer självkörande, vilket i 
sin tur möjliggör en förtätning (Anderson et al. 2014, s. xvi; Bajpai, 2016, s. 90; Givoni & 
Thomopoulos, 2015, s. 6; Rodoulis, 2014, s. 13,15-16; Smolnicki & Soltys, 2016, s. 2188; 
Wirén, 2016, s. 11). Andra argumenterar för att utvecklingen även kan ta form genom en yttre 
expansion av staden. Större och billigare hus längre ut från stadskärnan i kombination med att 
tiden i bilen kan användas till annat kan leda till att människor accepterar en längre restid till 
och från arbetet. Något som i förlängningen kan leda till en utglesning av staden (Anderson et 
al. 2014, s. xv; Bajpai, 2016, s. 89; Rodoulis, 2014, s. 17; Smolnicki & Soltys, 2016, s. 2189).  

En pågående utveckling där autonoma fordon blir allt mer förekommande kan således 
komma att ställa krav på dagens och framtidens stadsplanering i städer runt om i världen 
(Transportstyrelsen, 2014, s. 6). Detta skulle i sin tur kunna medföra stora utmaningar att 
förändra staden på nytt, såsom på 50-talet. Dock har många städer ännu inte börjat titta på 
autonoma fordon och vad ett införande skulle kunna ha för effekt på den specifika staden 
(Guerra, 2015, s. 218). Eftersom det i många fall inte sker någon planering för tekniken blir det 
viktigt att det istället finns en anpassningsförmåga i planeringen av staden. Detta för att på ett 
bra sätt kunna implementera autonoma fordon så att de positiva aspekterna utnyttjas, samtidigt 
som de negativa konsekvenserna förebyggs.   
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Våren 2016 etablerade sig taxi- och samåkningstjänsten Uber i Uppsala (Uppsala Nya 
Tidning, 2016) och inte långt senare inrättade de ett samarbete med Volvo som handlar om att 
utveckla just autonoma fordon (Volvo Cars Sverige, 2016). Detta visar på att även Uppsala 
finns i närheten av denna teknikutveckling och det blir därmed relevant att undersöka 
anpassningsförmågan i Uppsala kommuns planer för teknikskiften, där autonoma fordon utgör 
ett exempel.  

  
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är studera Uppsalas översiktsplan för att undersöka om det finns en 
anpassningsförmåga i planeringen av denna, eller om det finns risker att ny teknik inte har 
möjlighet att implementeras i planerna på ett gynnsamt sätt. Detta med fokus på trafik och 
transport. Autonoma fordon utgör en sådan möjlig framtida teknik och står i denna studie som 
ett exempelfall. Detta eftersom en anpassningsförmåga i planeringen tillsammans med en 
medvetenhet om teknikens möjliga effekter skapar förutsättningar för att på ett effektivt och 
önskvärt sätt implementera tekniken. Syftet leder till frågeställningarna: 
 

• Hur ser Uppsalas översiktsplan för stadens rumsliga utformning ut? 
• I vilken utsträckning finns det en anpassningsförmåga i planeringsprocessen av 

översiktsplanen?   
• Vilka möjligheter och svårigheter vid ett införande av autonoma fordon kan identifieras 

i relation till Uppsalas översiktsplan och dess mål? 
 

1.2 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till att det är översiktsplanen för Uppsala kommun som studerats och inte 
specifika projekt inom Uppsala kommun. Om så vore fallet hade andra resultat kunnat infinna 
sig för exempelvis delar av Uppsala, men eftersom det är Uppsalas planer i stort som studien 
har för avsikt att analysera så är översiktsplanen en bra utgångspunkt.  

Det finns även statliga intressen och riktlinjer för ämnet. Om dessa istället hade studerats 
finns troligtvis ytterligare aspekter som är intressanta att studera vidare.  

I denna studie syftar autonoma fordon till personbilar. Detta till skillnad från kollektivtrafik 
och annan transport som i framtiden kommer kunna vara förarlös. 
 
1.3 Disposition 
Efter det inledande kapitlet presenteras bakgrund och tidigare forskning för relevanta fenomen 
gällande utvecklingen av städers utformning. I kapitel 3 diskuteras de begrepp och teori som 
används för en senare analys. Detta följs av en redogörelse i kapitel 4 för de metoder som 
tillämpats. Det empiriska materialet, i form av översiktsplanen för Uppsala kommun 
tillsammans med intervjumaterial med projektledaren för denna presenteras i kapitel 5. I kapitel 
6 redogörs sedan materialet gällande autonoma fordon. Analys och diskussion återfinns i kapitel 
7. Slutligen presenteras i kapitel 8 de slutsatser som kan dras utifrån den genomförda studien. 
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2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel består av en bakgrund och tidigare forskning av generella fenomen i utvecklingen 
av stadens rumsliga utformning. Detta för att möjliggöra en beskrivning av Uppsalas 
översiktsplan. Dessa stadsutvecklingsfenomen är förtätning och utglesning1 som kort berördes 
i inledningskapitlet, och är även två utvecklingar som autonoma fordon kan komma att ge 
upphov till. Det kan redan här vara bra att poängtera att dessa fenomen inte nödvändigtvis 
behöver vara motsatser, utan att både en förtätning och utglesning skulle potentiellt kunna ske 
samtidigt.   
 
2.1 Förtätning 
Inom stadsplanering är förtätning ett fenomen som syftar till nybyggnation inom en stads 
befintliga gränser, och det är något som kommit att bli ett planeringsideal (Pettersson & Öberg, 
2014). Med förtätning menas således att öka en stads täthet. Det finns en mängd olika 
definitioner av täthet och det beror helt enkelt på vad som söks när det ska studeras (Boyko och 
Cooper, 2011, s. 5-9). Enkelt sett kan det definieras som ett antal per given basareaenhet. 
Resultatet varierar dock stort beroende på vad som innefattas i beräkningarna. Exempelvis kan 
antalet syfta till bostäder, människor eller bostadsyta. Även basarean varierar beroende på vad 
som tas med i beräkningarna (Forsyth, 2003, s. 2). 

Det finns ett flertal som riktat kritik mot detta snäva sätt att definiera täthet. Berghauser 
Pont och Haupt (2007) har föreslagit att begreppet istället ska ses som en sammansättning av 
intensitet, kompakthet, rymlighet och höjd (s. 143). Detta för att mer fullständigt förstå täthet 
och dess relation till staden, och därför bör stadsplanerare och beslutsfattare kring detta 
integrera dessa aspekter i deras definitioner. Churchman (1999) pekar på att begreppet är stort 
och komplext. En första anblick på en kvantitativ siffra om hur tätt ett område eller en stad är, 
är enkelt och lockande för planerare. Men om man tittar igen så inser man snabbt att det är 
mycket mer komplext än så (Churchman, 1999, s. 389). Churchman (1999) hävdar därför att 
förtätningsbegreppet klart och tydligt bör definieras så att det kan kommuniceras på ett bättre 
sätt. Det vill säga att pratar man om olika saker är det ingen större idé att diskutera eller jämföra. 
En annan aspekt som bör tas in i begreppet är de subjektiva värden som finns i den ’riktiga 
världen’, i form av människors beteenden, förväntningar och attityder. Ingen lösning kommer 
att vara bra för alla, därför är det viktigt med en variation av planeringslösningar, inom länder 
och städer (Churchman, 1999, s. 407-408).  

För att fylla de tidigare nämnda luckorna i förtätningsbegreppet som exempelvis 
Churchman pekar på menar Boyko & Cooper (2011, s. 52-53) att det behöver konceptualiseras 
om. De menar på att beslutstagare måste ta hänsyn till tre dimensioner i större utsträckning än 
vad som görs idag för att uppnå en mer lyckad förtätningsstrategi. Förutom den kvantitativa 
aspekten bör även ‘mjuka värden’ integreras i begreppet. Mjuka värden syftar här till mer 
kvalitativa aspekter som till exempel vad ytor kring bostäder används till och vad människor 
har för uppfattningar, beteenden och behov kring dessa.  

Begreppet förtätning är idag ett nyckelkoncept inom stadsplanering och är i många städer, 
framförallt i Europa och Australien, något som förespråkas (Boyko & Cooper, 2011, s. 2-3). 

                                                
1 Översättning av engelskans urban sprawl. 
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Detta på grund av flera faktorer. Boyko och Cooper (2011, s. 9-13) har sammanställt ett flertal 
studier som pekar på positiva effekter av en tätare stad. Bland annat återfinns sociala aspekter 
såsom ökade möjligheter till social interaktion och minskad segregation. Andra är förbättrad 
tillgänglighet, i och med att människor bor närmare arbete, affärer och fritidssysslor. Detta kan 
i sin tur leda till positiva hälsoeffekter då möjligheten att gå eller cykla blir större. En annan 
positiv effekt är hållbarhetsaspekten, där en tätare stad möjliggör effektivare användning av 
resurser. Däribland effektivare transporter som leder till minskade utsläpp och därmed en 
mindre klimatpåverkan.  

I samma studie visar Boyko och Cooper (2011, s. 9-18) också på negativa effekter som en 
förtätning kan innebära. Negativa sociala aspekter kan exempelvis vara begränsningar i 
individuella beteenden eller friheten att välja själv. Andra negativa aspekter är konkurrens om 
yta mellan olika intressegrupper. Trängsel, både bland fordon och människor, tas också upp 
som ett problem. 

I ett svenskt sammanhang inom stadsplanering och stadsutveckling är förtätning något som 
ofta ses som önskvärt. I Boverkets Hållbar utveckling av städer och tätorter i Sverige - förslag 
till strategi (2004) återfinns begreppet och förespråkas för att motarbeta en stadsutglesning. 
Svenska städer uppmanas att bygga staden inåt (s. 60) och förtäta redan existerande områden. 
Detta tillsammans med att använda och bygga på nedlagda områden, såsom gamla 
industriområden. Boverket (2012) lyfter också fram att samtidigt som en förtätning sker är 
grönområden i staden viktiga för både för människors hälsa och för att lindra effekter från 
klimatförändringar. 
 
2.2 Utglesning 
Utglesning är ett begrepp som till stor del används i USA för att förklara landets mest dominanta 
mönster när det kommer till städers tillväxt (Laidley, 2016, s. 74). Trots att begreppet till stor 
del appliceras på USA har det även använts på städer inom Europa. En studie som gjort detta 
är Determinants of urban sprawl in European cities, av Alvanides, Garrord och Oueslati (2015). 
De förklarar att idag växer många europeiska städer till ytan snabbare än dess population (s. 
1595), det vill säga att det nya som byggs har lägre täthet. Detta har lett till att landskap runt 
omkring städer blivit av kritisk betydelse, vilket visar på begreppets relevans även i Europa (s. 
1595). Begreppet har ett flertal definitioner där majoriteten delger att utglesning kan beskrivas 
som en expansion av staden till områden runt omkring stadskärnan, som kännetecknas av en 
lägre täthet än den inne i staden (Brueckner, 2000, s. 161; Laidley, 2016, s.74; Papa, 2012, s. 
126; Alvanides et al. 2015, s. 1595).  

Begreppet är ett relativt nytt fenomen där bilen argumenteras för att stå som drivkraft 
genom att ha möjliggjort en expansion av staden (Papa, 2012, s. 131). Brueckner (2000) 
argumenterar för att det finns tre drivande faktorer som orsakar utglesning. Dessa tre är; 
befolkningstillväxt, ökad inkomst och minskande pendlingskostnader. En befolkningstillväxt 
kräver fler bostäder och därmed en rumslig expansion av staden. Ökad inkomst bland 
befolkningen leder till att människor investerar i mer bostadsyta vilket återigen kräver en 
rumslig expansion. Slutligen argumenterar Brueckner (2000) för att investeringar i motorvägar 
och annan transportinfrastruktur leder till ökad bekvämlighet och minskad restid vilket skapar 
incitament för att bo längre ifrån stadskärnan. Även Alvanides, Garrod och Oueslati (2015) 
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argumenterar för att befolkningstillväxt och en ökad inkomst tydligt är associerade med 
utglesning av stadskärnan. Även geografin kan ha en avgörande roll för huruvida en utglesning 
av staden är möjlig då områden med berg och öken utgör geografiska hinder för vidare 
expansion och därmed naturligt leder till en förtätning (Laidley, 2016, s.75). Vidare nämner 
Downs (1998, s. 8) i sin artikel att utglesning (i USA) orsakas av okontrollerad markanvändning 
och brist på centraliserad planering.  

Stark kritik som riktats mot utglesning är segregation mellan låginkomst- och 
höginkomsthushåll (Downs, 1998, s. 9-10), vilket exempelvis Brueckner och Largey (2008, s. 
18) pekar på leder till ett mindre hälsosamt samhälle. Annan kritik berör markytor som går 
förlorade då nybyggnation sker på annars öppna ytor (Brueckner, 2000, s. 160; Brueckner & 
Largey, 2008, s. 18; Downs, 1998, s. 8). I vissa av dessa fall leder expansionen av staden till en 
oönskad uppoffring av jordbruksmark (Brueckner, 2000, s. 160; Brueckner & Largey, 2008, s. 
18). Vidare innefattar en utglesning ofta en utveckling utanför etablerad bosättning, vilket ökar 
avståndet till varor och tjänster (Downs, 1998, s. 8). Det ökade avståndet leder till fler och 
längre resor vilket resulterar i ökat utsläpp och luftföroreningar samt trafikstockning 
(Brueckner, 2000, s. 160; Brueckner & Largey, 2008, s. 18; Downs, 1998, s. 9; Laidley, 2016, 
s. 75). Ökat avstånd argumenteras även för att leda till negativa hälsoeffekter då den ökande 
sträckan leder till hög användning av bil och således mindre fysisk aktivitet (Ewing et al. 2003; 
Lopez, 2004; Eid et al. 2008, refererade i Brueckner & Largey, 2008, s. 19). Vid ny bebyggelse 
sker ofta investeringar i ny infrastruktur för att täcka upp de nya områdena vilket resulterar i att 
befintlig infrastruktur inte underhålls (Downs, 1998, s. 9).  Med samma argument försvinner 
även incitament för att nyinvestera och bygga upp fastigheter i centrala områden (Brueckner, 
2000, s. 160, 169; Brueckner & Largey, 2008, s. 18). Utglesning kan å andra sidan anses 
eftertraktat då det är lätt för invånare att nå öppna ytor, mindre trafik förekommer och boarean 
ökar för den enskilda familjen (Downs, 1998, s. 8).     

I många städer är det dock kritiken som gjort att ett flertal policies skapats för att kontrollera 
en eventuell utglesning. En av de mer omtalade verktygen är urban growth boundaries (UGB) 
som syftar till att förhindra en spridning från kärnområdet (Brueckner, 2000, s. 167; Brueckner 
& Largey, 2008, s. 18; Downs, 1998, s.11). UGBs kritiseras för den individuella begränsningen 
som sker för samhällen samt det glapp som skapas mellan samhällen (Downs, 1998, s. 11). En 
annan reflektion över hur UGBs kan påverka samhällen berör den begränsning av landareal 
som automatiskt sker när man begränsar utvecklingsytan för ett samhälle. Begränsad yta skapar 
en begränsad tillgång, vilket i sin tur ökar priset på bostäder (Brueckner, 2000, s. 161). Detta 
kan i sin tur leda till mindre och tätare städer (Brueckner, 2000, s. 161). Andra förslag för att 
sakta ner en sådan utveckling är att införa prisbaserade mekanismer (Brueckner & Largey, 
2008, s. 18). Ett exempel på ett sådant är att införa skatt på mark som skiftar sin användning 
från jordbruk till stadsmässig användning (Brueckner, 2000, s. 164). Ett annat sätt är via 
vägtullar (Brueckner, 2000, s. 160). Även miljö- och landskapsskydd kan användas som medel 
för att förhindra utglesning (Alvanides, Garrod & Oueslati, 2015, s. 1611). 
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3. BEGREPP OCH TEORI  

I detta kapitel presenteras begrepp samt teoretiska resonemang kring dessa för att skapa en 
begreppsram. Detta för att möjliggöra och öppna upp för en analys av planeringen för Uppsalas 
framtida fysiska utformning. De begrepp som kommer att tas upp är urban resiliens och 
anpassningsförmåga samt stigberoende. 
 
3.1 Urban resiliens och anpassningsförmåga 
Användningen av begreppet resiliens, eller i det här fallet urban resiliens, har ökat mycket de 
senaste åren (Meerow et al. 2016, s. 39). Wikström (2013, s. 12) visar på flertalet definitioner 
som används inom forskning. Bland dessa definitioner finner hon en gemensam nämnare, där 
resiliens innebär förmåga och kapacitet att hantera störningar (Wikström, 2013, s. 12). 
Störningarna i sig kan ta många olika former, både interna och externa förändringar (Wikström, 
2013, s. 12). Resiliens behöver inte betyda att systemet måste återgå till samma läge som innan 
störningen, utan att det kan anpassa sig till nya förutsättningar som också möjliggör att systemet 
kan utvecklas (Moberg & Hauge Simonsen, 2011, s. 3). I egenskap av resiliens kan ett system 
fortsätta överleva vid en störning, och stå emot ytterligare framtida förändringar, eller anpassa 
sig och utvecklas till något bättre (Wikström, 2013, s. 5). Det beror helt enkelt på om störningen 
ses som ett hot eller en utvecklingsmöjlighet. Wikström (2013) menar att begreppet, som har 
sitt ursprung inom biologin, även kan användas på städer. Städer är hela tiden utsatta för interna 
och externa förändringar, och för att nå resiliens måste städerna vara anpassningsbara och klara 
av att stå emot störningar, både negativa och positiva. 

Folke et al. (2010, s. 20) menar på att anpassningsförmåga2 och omvandlingsbarhet3 är 
viktiga komponenter för att uppnå resiliens. Anpassningsförmåga innebär här kapaciteten hos 
ett system att ställa in sig och möjligen utvecklas vid förändringar kring det redan befintliga 
jämviktsläget. Det vill säga att systemet återgår till sitt ursprungliga eller liknande läge och 
funktion efter störningen (Wikström, 2013, s. 16). Medan omvandlingsbarhet syftar till 
förmågan att skapa stabilitet kring ett nytt jämviktsläge (Folke et al. 2010, s. 20).  

Kärrlund, Nylund & de la Fuente (2014) diskuterar begreppet rumslig resiliens, något som 
kan liknas vid begreppet urban resiliens. De argumenterar för att det kan definieras som 
möjligheten för platser att hantera diversitet och förändring (s. 122), vilket innebär möjligheten 
för en plats att ändra användningsområde eller att anpassa sig till förändring utan att helt ändra 
sin identitet. 

Jabareen (2013) problematiserar begreppet urban resiliens och argumenterar för att det är 
dynamiskt och komplext, och att det behövs en tvärvetenskaplighet för att möjliggöra en analys. 
Det finns en risk att dra ofullständiga eller felaktiga slutsatser om man endast fokuserar på en 
eller för få faktorer när urban resiliens analyseras (Jabareen, 2013, s. 221). Genom en 
genomgång och klassificering av den befintliga litteraturen kring begreppet inom en mängd 
vetenskapliga discipliner har Jabareen (2013) tagit fram en konceptuell begreppsram för att 
analysera och förstå urban resiliens. Detta för att antyda att stadsplanering behöver gå djupare 
än dagens etablerade metoder och istället bli mer osäkerhetsorienterad och anpassningsbar 

                                                
2 Översättning av engelskans adaptability. 
3 Översättning av engelskans transformability. 
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(Wikström, 2014, s. 24). För denna studie är det framförallt det Jabareen kallar 
osäkerhetsorienterad planering4 som är av relevans. Speciellt den underkategori som syftar till 
anpassning5 och undersöker vilka anpassningsåtgärder som kan och bör vidtas för minska risker 
och hantera framtida osäkerheter. Detta kan kopplas ihop till diskussionen ovan kring urban 
resiliens och anpassningsförmåga och visar på relevansen av detta inom stadsplanering. 
 
3.2 Stigberoende 
Teorin kring stigberoende utvecklades till en början av ekonomer för att förklara processen 
kring upptagning av teknik och industriell utveckling (Nelson & Winter, 1982), men har sedan 
dess uppkomst kommit att användas inom ett flertal vetenskapliga discipliner. Exempel på 
dessa är samhällsvetenskapliga områden som sociologi och politik, men även inom 
teknikvetenskaper såsom IT. Generellt kan begreppet beskrivas som att vart vi går härnäst 
beror inte enbart på vart vi är nu, men även vart vi varit innan (Liebowitz & Margolis, 2000, 
s. 981). För att försöka definiera begreppet mer konkret så tåls det att nämnas att det kan ses på 
lite olika sätt och definieras därefter. Antingen kan det definieras på ett relativt enkelt sätt som 
en tendens att tidigare metoder eller preferenser bibehålls även fast bättre alternativ finns 
tillgängliga (Business Dictionary, u.å.). David (2000) presenterar istället en positiv och en 
negativ definition. Den negativa handlar om processer som inte kan skaka sig fria från dess 
historia och därmed blir resultatet begränsat (David, 2000, s. 5). Den mer positiva definitionen 
syftar däremot till att processen utvecklas som en funktion av dess egen historia (David, 2000, 
s. 5). Liebowitz & Margolis (1995, s. 2) definierar begreppet ännu mer djupgående. De delar 
upp stigberoende i tre grader, “first-”, “second-” och “third-degree path dependence”. Den 
första av dessa syftar till situationen att de första stegen i en process gör att man hamnar på en 
stig som inte kan lämnas utan en kostnad, men att det inte gör någon skada för det råkade vara 
den optimala stigen. Det ska dock påpekas att den nödvändigtvis inte är unikt optimal, utan att 
det finns andra val som hade fått lika bra utfall. Det vill säga situationer där det finns ett 
beroende av de initiala val eller steg som tagits, men utan negativa konsekvenser i dagsläget, 
har första gradens stigberoende. Den andra graden av stigberoende syftar till en situation när 
informationen inför de val som skulle göras initialt var ofullständig. Detta med följden att de 
första stegen togs utan möjligheten att veta att dessa satte processen på en stig som var sämre 
än en annan. Något som visar sig först i efterhand. Det läge som då infinner sig kan inte ändras 
utan en kostnad, och ett andra gradens stigberoende har då uppstått. Tredje gradens 
stigberoende är likt andra graden med skillnaden att den sämre stigen som tagits, hade kunnat 
undvikas i ett tidigare läge om andra val hade gjorts. Det vill säga att det fanns möjliga val från 
början att upptäcka och välja som hade gett ett bättre utfall, och därmed hade det läget som 
uppstått kunnat undvikas.  

De tre graderna av stigberoende berör också förklaringen till varför stigberoende begränsar 
möjligheterna. Det som nämns är kostnaderna för att lämna den stig som påbörjats och byta 
eller börja på en ny. Det kan också vara att det helt enkelt är lättare att fortsätta på den stig som 
redan följs (Investopedia, u.å.). Till exempel kan bytet från en annan teknologi till en annan 
vara för kostsamt eller problematiskt att genomföra. Detta speciellt när en teknologi blivit 

                                                
4 Översättning av engelskans uncertainty oriented planning. 
5 Översättning av engelskans adaptation. 
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standard. Ett populärt exempel som återfinns i flertalet artiklar kring stigberoende är 
QWERTY-tangentbordet, som är det standardtangentbord som används än idag. Det designades 
från första början för att skrivmaskinens bokstavsarmar inte skulle trassla ihop sig genom att 
placera vanliga bokstäver längre ifrån varandra (How Stuff Works, 2000). Diamond (1997) 
pekar på att QWERTY inte är optimalt och att det finns andra formationer av bokstäverna på 
ett tangentbord som kan nyttjas på ett mer effektivt sätt. Däremot är det relativt enkelt att inse 
att ett byte till en annan typ av tangentbord, ifrån ett som är så pass etablerat, är mycket svårt 
eller i princip omöjligt.  

Frågan man då kan ställa sig är vad kan göras för att undvika att negativa stigberoenden 
uppkommer. För det första att försöka förutse och förstå vilka effekter ett visst val kommer att 
ha ger bättre förutsättningar att välja optimalt ifrån början. För det andra kan försök att påverka 
andras val och samordna dessa ge en fördelaktigare utgångspunkt för exempelvis en specifik 
teknologi när initiala val ska göras. Detta eftersom om aktörer kan förutse de potentiella 
utfallen, och då inse att vissa är bättre än andra, får de incitament att undvika de suboptimala 
vägarna (Liebowitz & Margolis, 1995) eller i det exemplifierade fallet teknologierna. 

I ett mer specifikt sammanhang, som är relevant för denna studie, kan stigberoenden 
identifieras inom stadsplanering. Som ett exempel inom planering för transportsystem. Dessa 
stigberoenden beror bland annat på redan gjorda investeringar i infrastruktur, att inkrementella 
tekniska förbättringar görs framför andra nya lösningar samt att planeringen kan vara 
fragmenterad (Mäkinen et al. 2015, s. 488). 

 
 

4. METOD 

De metoder som tillämpats inom denna studie har varit av kvalitativ karaktär. Kvalitativa 
angreppssätt kan med fördel användas när frågeställningen är explorativ (Malterud & 
Midenstrand, 2009), vilket passar bra in på denna studie då det är planer för framtiden som 
studeras och analyseras. Det finns även en svårighet i att kvantifiera framtidsplaner och deras 
anpassningsförmåga. Av naturliga skäl finns det inte heller någon kvantitativ data på autonoma 
fordons eventuella effekter på stadens utformning, och därför lämpar sig ett kvalitativt 
angreppssätt. Olika metoder för studiens olika komponenter har tillämpats och beskrivs mer 
genomgående i detta kapitel.  

 
4.1 Litteratur 
Till att börja med har Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun studerats, och de delar som 
berör denna studies syfte och frågeställningar har plockats därifrån. Detta har gjorts eftersom 
det är i översiktsplanen som Uppsala kommun beskriver sin planeringsprocess samt deras 
framtida planer för stadens rumsliga utformning, vilket är information som möjliggör en analys 
i linje med studiens syfte. Nämnvärt i detta sammanhang är att en översiktsplan är just en 
översikt som utgör en ledstjärna att arbeta utifrån och att planen är ett verktyg för att vägleda, 
avväga och prioritera beslut (Uppsala kommun, 2017, s. 8). 

För de teoretiska begrepp som presenteras i kapitel 3 har en litteraturstudie genomförts av 
litteratur där olika definitioner och diskussioner kring dessa förs. Detta för att få en bild över 
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begreppen och hur de används. Resultatet har sedan sammanställts för att få fram en 
begreppsram, som grundar sig i den befintliga litteraturen, att stå på till analysen av 
översiktsplanen. Begreppsramen består således av begreppen urban resiliens och 
anpassningsförmåga samt stigberoende.  

När det kommer till materialet om autonoma fordon har denna erhållits genom ytterligare 
en litteraturstudie. Den akademiska litteraturen kring autonoma fordons effekter på stadens 
rumsliga utformning är dock begränsad. Detta eftersom autonoma fordon är ett relativt nytt 
tekniskt fenomen, och genomförda studier är av mer tekniskt innehåll. Vid en mer utvecklad 
teknik tillkommer mer litteratur och säkerhet med vad tekniken medför. Detta har hela tiden 
varit i åtanke under studiens fortgång. På grund av den begränsade tillgången av akademisk 
litteratur har materialet därför kompletterats med icke-akademiska rapporter, såsom utredningar 
av konsulter för transportplanering. Därmed finns risken att det finns andra underliggande 
värden i bedömningarna, snarare än en ren objektivitet. Detta är något som tagits i beaktning 
genom ett kritiskt förhållningssätt när dessa har studerats. Man bör även ha i åtanke att allt 
material när det kommer till autonoma fordons effekter på staden är framtidsutsikter och därför 
är analyserna i dessa av spekulativ karaktär. Den pågående debatten kring vad för möjligheter 
och risker som autonoma fordon kan medföra har också utforskats. 

Litteraturen, både gällande de teoretiska begreppen som presenteras i kapitel 3 och 
autonoma fordon i kapitel 6, är så kallad sekundärdata. Sekundärdata är uppgifter och texter 
som redan existerar och som någon samlat in (Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, 
2016). Sekundärdata låter oss veta hur det ämne vi undersöker ser ut idag och hur det sett ut 
historiskt och möjliggör därmed en analys (Clark, 1997, s. 58). Fördelarna med att använda sig 
av sekundärdata är den tillgänglighet som metoden tillför. Ofta utgör sekundärdata ett effektivt 
sätt att inhämta information. I många fall har även denna information granskats vilket ökar dess 
trovärdighet (Clark, 1997, s. 59). Nackdelar med sekundärdata innefattar bland annat 
flexibiliteten i denna. Den data som presenteras har samlats och analyserats i enlighet med 
författarens syfte och är därmed inte anpassad för just denna studies frågeställningar. Dessutom 
baseras litteraturen på författarens egna observationer och värderingar och kan vara partisk 
(Clark, 1997, s 59). Dowling (2005, s. 25) argumenterar i sitt kapitel i boken Qualitative 
Research Methods in Human Geography att subjektivitet i viss mån alltid kommer att infinna 
sig då vi alla med- och omedvetet tillför personliga historier och perspektiv till forskningen. 
 
4.2 Intervju 
För att få en bredare bild och djupare förståelse för Uppsalas översiktsplan har en intervju 
genomförts med Katarina Fehler, som arbetar som strategisk samhällsplanerare vid Uppsala 
kommun. Hon har även varit projektledare för Uppsalas översiktsplan. Dunn (2005) pekar på 
styrkor som finns med intervju som metodik. Den kan bland annat fylla ut kunskapsluckor som 
andra metoder ej kan överbrygga. Intervjuer tillämpas också med fördel när något behöver 
förklaras eller utvecklas för att nå en djupare förståelse (Valentine, 1997, s. 110). För denna 
studie öppnade intervjun upp för en djupare insikt i översiktsplanen och aspekter lyftes fram 
som ännu inte identifierats av denna studies författare. 
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4.2.1 Förberedelser 
Dunn (2005) förser läsaren med råd om intervjuns utformning, användning, transkription, 
dataanalys och presentation. Han argumenterar för att en intervju är mycket mer än having a 
chat (s. 79). Det krävs noggrann planering och detaljerad förberedelse (Dunn, 2005, s. 79). 
Förberedelserna för denna intervju, som var av semi-strukturerad karaktär, innebar författande 
av en intervjuguide som kan hittas i bilaga 1. En semi-strukturerad form av intervju ämnar 
hantera frågor eller områden som undersökaren anser relevant för frågeställningen. Detta till 
skillnad från en strukturerad intervjuform som avser att besvara specifika frågor. Alternativt 
kan en semi-strukturerad intervju vara förberedd med strukturerade frågor som sedan inte 
behöver följas till punkt och pricka, utan det finns utrymme för följdfrågor och relevanta 
sidospår (Dunn, 2005, s. 80-89). Den senare strategin tillämpades för intervjun med Katarina 
Fehler och intervjuguiden utformades därefter. Intervjuguiden lades upp på det sätt att den 
inleddes mer generellt kring översiktsplanen och smalnades sedan av för att mer specifikt 
behandla planeringen för framtida trafik i Uppsala och autonoma fordon. Detta 
tillvägagångssätt kan liknas vid ”trattmodellen” (Kylén, 1994) och har för avsikt att skapa en 
god intervjusituation. Frågorna är här till en början mer allmänna, för att ‘värma upp’, och 
smalnas sedan av med syftet att komma in på djupare och mer specifika frågor och ämnen. 
Avslutningsvis öppnar modellen upp sig igen för att sammanfatta och fylla i oklarheter.  
 
4.2.2 Genomförande 
Intervjun genomfördes den 28 mars 2017 på Katarina Fehlers kontor i stadshuset i Uppsala. 
Den varade knappt en timme och spelades in med syftet att kunna gå tillbaka till inspelningen 
vid oklarheter samt för att se till att ingen information missats. Båda av studiens författare deltog 
vid intervjutillfället där den ena hade den primära uppgiften att ställa frågor och följdfrågor, 
medan den andra tog anteckningar. Intervjuguiden följdes ej till punkt och pricka, men som 
nämndes tidigare var det inte heller syftet. Dunn (2005) menar på att den semi-strukturerade 
intervjuformen kräver att intervjuaren styr konversationen om den hamnar för långt ifrån ämnet 
(Dunn, 2005, s. 80-89). Författarna av denna studie är av uppfattningen att detta inte var något 
problem vid intervjun. De ämnen som var för avsikt att behandlas berördes alla under intervjun, 
det vill säga översiktsplanen i stort, hur stadens rumsliga utformning i översiktsplanen förhåller 
sig till framtida trafik och mer specifikt autonoma fordon. Ett annat ämne som också berördes 
var hur Uppsala kommun arbetar med översiktsplanen.  
 
4.2.3 Efterarbete 
Det efterarbete som följde innebar ett flertal genomgångar av intervjun tillsammans med de 
anteckningar som togs för att säkerställa att inget av betydelse försummats. Ingen transkription 
genomfördes eftersom inspelningen av intervjun fanns tillgänglig under hela studiens gång och 
därmed kunde avlyssnas vid behov. Det som kom upp under intervjun används i studien som 
ett komplement till den skriftliga versionen av översiktsplanen. Information av relevans för 
studien återges i kapitlet om översiktsplanen (kapitel 5). 
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4.3 Angreppssätt för analys 
Den första frågeställningen besvaras med hjälp av tidigare forskning, översiktsplanen samt den 
genomförda intervjun. Detta eftersom begreppen förtätning och utglesning kan förklara städers 
övergripande rumsliga utveckling, och på så sätt användas för att identifiera och klargöra de 
mål som presenteras i översiktsplanen. Den andra frågeställningen berör planeringsprocessen 
och diskuteras med hjälp av begreppen urban resiliens och anpassningsförmåga samt 
stigberoende. Begreppen används här som hjälpmedel för att identifiera om en 
anpassningsförmåga finns närvarande i planeringen, samt för att studera hur man arbetar med 
begränsningar som stigberoenden medför för anpassningsförmågan. Både stigberoenden från 
förr, och de som skapas för framtiden. Den tredje och sista frågeställningen berör autonoma 
fordon och diskuteras genom att ställa litteraturen kring dessa mot översiktsplanen. 
 
 
5. UPPSALAS ÖVERSIKTSPLAN 

Detta kapitel presenterar de för studien relevanta aspekter som tas upp i Översiktsplan 2016 för 
Uppsala kommun, publicerad i januari 2017 (Uppsala kommun, 2017). Det är översiktsplanen 
som studerats och analyserats för att försöka uppfylla och besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Framförallt har översiktsplanens mål och prioriteringar tittats närmre på, 
tillsammans med den strukturbild för det framtida Uppsala som presenteras, samt hur 
planeringsarbetet sker. I kapitlet refereras det till sidor i översiktsplanen, alternativt till 
intervjun med Katarina Fehler (2017) som är strategisk samhällsplanerare vid Uppsala 
kommun. Detta ifall inget annat anges.  
 
5.1 Vad är en översiktsplan? 
I översiktsplanen talar kommunen om hur de vill att stad och land ska utvecklas (Boverket, 
2016). Vidare utgör översiktsplanen en ledstjärna för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt 
och är ett verktyg för att vägleda, avväga och prioritera beslut tagna i dagsläget (s. 8). Utöver 
det redan nämnda framkom det från intervjun med Katarina Fehler att översiktsplanen utgör ett 
verktyg för att hantera osäkerheter.   

Från intervjun framkom det att översiktsplanen vänder sig till kommun, statliga och övriga 
myndigheter som samtliga måste väga in och förhålla sig till planen vid beslutstagande. Fehler 
förklarar vidare att den privata sektorn däremot inte behöver förhålla sig till översiktsplanen, 
men att de kan använda planen som stöd för att sträva mot den målbild som presenteras i 
översiktsplanen. 

 
5.2 Uppsala kommuns arbete med översiktsplanen  
Uppsalas översiktsplan publicerades i januari 2017 och planperioden utgår från dagens situation 
och sträcker sig bortom 2050 (s. 8). Vid intervjun lades det fram att tidsperspektivet från den 
tidigare översiktsplanen har gått från en målbild år 2030 till en målbild bortom 2050.  

Minst var fjärde år måste översiktsplanen granskas för att avgöra om den är aktuell eller 
behöver uppdateras (Boverket, 2016). I Uppsala kommun har ett uppföljningssystem arbetats 
fram där en aktualitetsprövning sker årsvis för att säkerställa att planen fortfarande är aktuell 
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och kan användas som vägledning i beslutssituationer (s. 150). Figur 1 nedan visar den löpande 
uppföljningen av översiktsplanen. 

 
  

 
Figur 1. Den kontinuerliga uppföljningen av Uppsala kommuns översiktsplan.  
Källa: Uppsala kommun, Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun. Del A: Huvudhandling. Figur 51. 
Den rullande översiktsplaneringen i Uppsala kommun.   

 
Som Figur 1 visar, och som även framkom under intervjun, inleds arbetet med översiktsplanen 
med en omvärldsanalys och studerandet av megatrender. De grå pelarna representerar, som 
Fehler förklarat under intervjun, kontrollstationer där en utvärdering av översiktsplanens 
aktualitet och förmåga att agera som vägledning kontrollerats i samband med Uppsala 
kommuns bokslut, mål och budget. Om denna inte klassas som aktuell fattas beslut för att 
revidera planen (s. 150).  

I översiktsplanen beskrivs både vilken den önskade fysiska strukturbilden år 2050 är samt 
hur denna kan nås. För att förklara hur målbilden kan nås använder sig översiktsplanen av Figur 
2, visad nedan.   
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Figur 2. Olika vägval och låsningar vid investeringsbeslut och utbyggnadsbeslut.  
Källa: Uppsala kommun, Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun. Del A: Huvudhandling. Figur 52. 
Successiva vägval: Översiktsplanen sätter ramarna.  

 
Från intervjun framkom att det blåa fältet utgör den ram eller kostym som ska leda till 
slutstrukturen längst ned i Figur 2. Cirkeln med texten NU beskriver läget då ett beslut tas och 
cirkeln längst ner representerar den önskbara fysiska slutstrukturen år 2050 (s. 151). Cirklarna 
däremellan beskriver hur man stegvis når den önskade fysiska slutstrukturen, där varje steg 
utgår från bedömningar om när det lämpar sig att bygga på enskilda platser utifrån olika 
aspekter. Vid intervjun framkom det att färgerna i cirklarna representerar beslut. Beslut som i 
sin tur innebär låsningar som successiva vägval medför då man vill nå den önskade 
slutstrukturen. Man bör också ha detta i åtanke vid beslutstagande för att inte låsa bort 
möjligheter (s. 151). Vidare diskuterar Fehler att det ligger en svårighet i att veta när det är dags 
att investera eftersom det ska göras i god tid innan situationen blir ohållbar. En för hög 
flexibilitet är heller inte önskvärd och beslut måste någon gång tas, annars skulle investerare 
inte våga investera eftersom det skapas en osäkerhet för hur ett område kommer att utvecklas. 
 
5.3 Generella mål och prioriteringar 
Översiktsplanen inleds med fem punkter som Uppsala kommun anser extra viktiga i dagsläget 
(s. 3). Under intervjun med Katarina Fehler framkom det att punkterna utgör dagsaktuella 
aspekter som använts för att konkretisera översiktsplanen. Den första aspekten berör Uppsalas 
befolkningstillväxt där 3.000 nya bostäder ska byggas varje år och erbjuda ett varierat utbud i 
täta miljöer, nära hållbara transporter. Vidare så strävar man efter att bredda näringslivet genom 
att erbjuda 2.000 nya jobb varje år, där minst hälften är inom kunskapsintensiva näringar. Fyra 
nya spår till Stockholm förväntas byggas och enligt Fehler är denna punkt den enskilt viktigaste 
åtgärden när det gäller infrastruktur. Den fjärde punkten handlar om att hållbara transporter 
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(gång, cykel och kollektivtrafik) tillsammans ska utgöra minst 75 procent av allt resande inom 
staden år 2050. Den sista punkten som nämns är ett tillvaratagande av naturen där Uppsala 
kommun vill lyfta fram och använda ekosystemtjänster för att förbättra miljön, minska 
klimatpåverkan och berika människors upplevelse av naturen. 

I översiktsplanen återfinns också vad kommunen kallar “Uppsalaprinciperna” som ska ge 
stöd vid beslut när olika intressen ska vägas mot varandra. Dessa principer är att skapa närhet 
och skapa mervärde (s. 37). Under dessa principer ryms sedan ett flertal olika aspekter. Skapa 
närhet innefattar att samhällsaktiviteter och funktioner samlas och koncentreras. Samtidigt ska 
olika funktioner blandas så att en mångfald uppnås på de koncentrerade platserna. Närheten ska 
också skapas genom att koppla samman kommunens olika delar (s. 38). Mervärde ska skapas 
genom att en plats specifika egenskaper ska tas tillvara på, samt genom att tänka långsiktigt. 
Problem som löses nu ska också bidra till en lösning som fungerar på längre sikt. Att samordna 
dagens investeringar med okända i framtiden ska också ge ett mervärde. Detta exempelvis 
genom att möjliggöra en flexibel användning av platser (s. 39). Fehler talade även om att 
mervärde ska skapas med hjälp av den befolkningsökning som kommer att ske fram till 2050. 
Översiktsplanen menar på att dessa två principer kompletterar varandra och ska därför användas 
tillsammans (s. 37).  

Prioriteringar görs också via allmänna intressen och ska utgöra grunden för hur mark- och 
vattenområden ska användas i Uppsala kommun. Dessa är uppdelade i fyra olika områden och 
utgör tillsammans målbilden som Uppsala kommun har för 2050 (s. 13). De finns 
representerade i Figur 3 nedan. Fehler poängterade under intervjun att den fysiska utformningen 
i översiktsplanen av Uppsala kommun inte är ett självändamål, utan målet är att skapa ett gott 
samhälle för människorna, det vill säga just allmänna intressen. 
 

 
Figur 3. Uppsalas målbild för 2050.  
Källa: Uppsala kommun, Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun. Del A: Huvudhandling. Figur 3. 
Prioriteringar - målbild 2050. 

 
5.4 Transport i målbilden 
Dessa fyra blå rutor (Figur 3) säger vid en första anblick inte så mycket konkret, dock finns det 
underliggande aspekter som är av mer konkret karaktär. För denna studie är det framförallt 
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framtida trafik och transport som är av relevans och därför har aspekter kopplat till detta 
plockats ut ur varje ruta. 

“Uppsala är en drivande kraft i världen” innebär att Uppsala ska vara kunskap- och 
innovationsintensivt och på så sätt locka till sig kompetens och investerare från hela världen. 
Detta för att bidra till lösningar på globala utmaningar (s. 14). För att uppnå detta nämns bland 
annat att goda kommunikationer är viktiga. Detta genom närhet och tillgänglighet till 
kommunikationer, alltifrån lokala till internationella, i en tät och funktionsblandad stadsmiljö 
(s. 14). 

Att “Uppsala är en kommun för alla” syftar till att Uppsala är fysiskt och socialt 
sammanhållet. När det kommer till transport nämns det att dessa strukturer ska vara inbjudande 
och trygga, vilket ska möjliggöra rörelse utan barriärer (s. 15). 

“Uppsala en plats för de goda liven” innefattar framförallt att det ska vara lätt att både 
utnyttja och bidra till samhället och dess kvaliteter. En närhet till så kallade rörelsestråk (mer 
om detta i nästa avsnitt) ska ge upphov till detta transportmässigt. Både i staden, i de tätorter 
som prioriteras och längs kollektivtrafikstråken (s. 16) ska det gå att nå vardagliga sysslor, 
såsom dagligvaruhandel och förskolor, inom tio minuter. Detta genom att gå, cykla eller genom 
nyttjande av kollektivtrafik. Arbetsmarknaden ska kunna nås från dessa platser inom 60 minuter 
med kollektivtrafik (s. 16). 

Den sista av dessa områden “Uppsala är en föregångare i ansvarsfull samhällsutveckling” 
syftar till att Uppsala ska vara i framkant vad gäller miljö och klimat. När det kommer till 
transport nämns även här en hög tillgänglighet som ökar rörligheten både lokalt men även i hela 
regionen. Detta ska dock ske utan att den samlade ytan för transportsystemet ökar per capita 
(s. 17). Här tar man även upp målet att gång, cykel och kollektivtrafik ska utgöra 75 procent av 
alla resor inom Uppsala 2050.  

Andra transportrelaterade mål som tas upp i översiktsplanen är att beakta möjligheter för 
bilpooler och att stödja en elektrifiering av fordonsflottan, samt att eftersträva samordning av 
olika typer transporter (s. 43).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 19 

5.5 Transport i Strukturbild 2050+ 
I översiktsplanen finns en strukturbild (Strukturbild 2050+) över hur Uppsala kommun önskas 
se ut bortom 2050. Den visar hur olika delar i kommunen kan växa och kopplas ihop (s. 21). 
Staden i strukturbilden består av en femkärning stad. Den femkärniga staden är uppbyggd kring 
en stadskärna som kompletteras av fyra stadsnoder. Stadskärnan utgår från dagens Resecentrum 
och kompletteras av områdena Gränby, Gottsunda-Ultuna, Börjetull och Bergsbrunna. De fyra 
stadsnoderna består av bostäder, arbetsplatser, service och parker. Innerstaden, stadsnoderna, 
stadsdelsnoderna, tätorterna och landsbygden är i sin tur sammankopplade till stråk för att 
snabbt möjliggöra transport mellan platserna. Figur 4 nedan visar den fysiska strukturbilden för 
Uppsala stad år 2050. 

Figur 4. Översikt över Uppsala kommuns stadsbild år 2050.  
Källa: Uppsala kommun, Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun. Del A: Huvudhandling. Figur 6. 
Noder och stråk i staden, med koppling utåt. 
 
Fokuset på trafik och transport i denna studie har gjort att det är det som i huvudsak är relevant 
i strukturbilden. Hur trafik och transport kommer se ut och ske, inom och emellan de olika 
delarna, presenteras nedan. Till att börja med är följande utdrag från strukturbilden en bra 
sammanfattning av tanken och målet vad gäller trafik och transport i Uppsala kommun (s. 21): 
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En bärande tanke i översiktsplanen är att bebyggelsen ska utvecklas i samspel med transportsystemet, 
och särskilt kollektivtrafiken. Tillgängligheten behöver därför vara hög till platser som många behöver 
nå. Dessa platser ska i sin tur erbjuda exempelvis service eller många arbetsplatser, beroende på sitt läge. 
Aktiviteter och byggd miljö koncentreras därför särskilt till platser med hög regional tillgänglighet och 
andra goda egenskaper utifrån sitt läge. 

 
5.5.1 Innerstaden och stadsnoder 
Innerstaden kommer vara stadens kärna och en regional knutpunkt för kollektivtrafiken (s. 50). 
Inom innerstaden där konkurrensen om gaturummet är som störst (s. 99) kommer gång och 
cykel att prioriteras (s. 51). Stadsnoderna ska på längre sikt avlasta innerstaden och utgöra 
ytterligare knutpunkter för kollektivtrafiken (s. 55). Vid dessa är tanken att det ska byggas 
mycket nytt och tätt, och den koncentrerade bebyggelsen ska ge mångfald av näringsliv, 
samhällsservice, bostäder och kvalitativa friytor (s. 55). Den nya bebyggelsen bör framförallt 
komma till i närhet av kollektivtrafik, vilket ska öka möjligheten att använda sig av denna. 
Något som i sin tur leder till färre bilar på vägarna och gör det då lättare för dem som fortfarande 
är beroende av bilen, då det vid tillfällen kan saknas konkurrenskraftiga alternativ (s. 99).  
 
5.5.2 Stadsdelsnoder 
Vid stadsdelsnoderna kommer lokala centrum att utvecklas där hållplatser för stomlinjer i 
kollektivtrafiken kommer finnas (s. 59). De ska fungera som en sammanlänkande plats för 
närområdet (s. 60). Stadsdelsnoderna kommer vara belägna längs de stadsstråk (s. 59) som 
beskrivs i nästkommande stycke.  

 
5.5.3 Stadsstråk 
Stadsstråken är det som ska koppla ihop stadens noder och möjliggöra en effektiv transport 
mellan dessa genom snabb och turtät kollektivtrafik (s. 27). Stomlinjerna i kollektivtrafiken, 
som går längs stadsstråken, ska prioriteras eftersom det är dessa som ska länka samman staden 
(s. 62). Framkomligheten för stomlinjerna längs stråken ska förbättras inne i staden och färre 
stopp ska medföra en effektivare kollektivtrafik (s. 28). Detta tillsammans med att resandet ska 
vara möjligt i flera riktningar (s. 27). Översiktsplanen nämner att prioriteringen av 
kollektivtrafik kan begränsa framkomligheten för biltrafik längs vissa sträckor (s. 64). 
Kollektivtrafiken ska också koppla samman noderna och stråken till omgivande tätorter och 
landsbygd (s. 24). Målet är också ett sammankopplat cykelnät längs stadsstråken som ska göra 
det lättare att cykla både i, till och från staden på ett säkert sätt (s. 28). Sammantaget ska detta 
bidra till den tillgänglighet och närhet (s. 62), som nämndes i målbilden och 
“Uppsalaprinciperna”. 
 
5.5.4 Prioriterad tätort 
I strukturbilden berörs även en levande landsbygd (s. 26) där det finns många kringliggande 
tätorter. I översiktsplanen återfinns tretton stycken så kallade prioriterade tätorter som väntas 
växa, både bostad- och arbetsmässigt (s. 26). Dessa ligger längs stråk med regional busstrafik 
och målet är även här en hög turtäthet (s. 71). Inom de prioriterade tätorterna ska gång och 
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cykelstråk utvecklas så att de länkas samman med kollektivtrafiken (s. 72). Även 
pendlarparkeringar, som till viss del redan finns idag, tas upp i översiktsplanen och ses som en 
del av kollektivtrafiksystemet (s. 104). Parkeringarna ses som en omstigningsplats som 
möjliggör byte mellan olika färdmedel såsom cykel, bil och kollektivtrafik, även samåkning tas 
upp här (s. 104). Detta för att göra det möjligt för de som bor utanför stråken att använda sig av 
kollektivtrafiken (s. 104). 
 
5.6 Styrmedel för transport 
I en av de underlagsrapporter som använts till Uppsala kommuns översiktsplan, Trafikanalyser 
för Uppsala 2050, framkommer att bilen i dagsläget är det viktigaste färdmedlet för kommunen 
i stort och att detta även kommer vara fallet år 2050 (Uppsala kommun, 2015, s. 18). I samma 
underlagsrapport framkommer att styrmedel kan användas för att minska bilanvändningen 
(Uppsala kommun, 2015, s. 18). Under intervjun med Fehler framkom att styrmedel behövs för 
att kunna styra utvecklingen i en stad. I underlagsrapporten undersöks effekterna av fem olika 
styrmedel. Styrmedlena inkluderar högre och utökade parkeringsavgifter i Uppsala stad, 
hastighetsåtgärder i Uppsala stad, införande av bilpoolsystem, gemensam kollektivtrafikstaxa 
med Stockholms län och höjd milkostnad för biltrafiken (Uppsala kommun, 2015, s. 10). De 
nämnda styrmedlen slår främst mot biltrafiken genom att minska dess attraktivitet, vars effekt 
ska leda till en förflyttning till andra trafikslag (Uppsala kommun, 2015, s. 47). Fehler nämner 
även att styrmedel kan användas för att minska problem såsom trängsel gällande stadens 
biltrafik. Under intervjun pekas även problematiken med styrmedel ut, det vill säga att dessa i 
vissa fall kan spelas ur hand av andra aktörer. Ett exempel som framkom är företagsägda bilar, 
istället för privatägda. Parkeringsavgifter som betalas av företagen påverkar inte individen på 
samma sätt vilket därmed tar bort incitament att färdas utan bil. Värt att nämna utöver denna 
problematisering är att styrmedel som berör höjd bilkostnad för biltrafiken förutsätter statliga 
beslut och ligger därmed utanför kommunens förfogande (Uppsala kommun, 2015, s. 21). 
 
 
6. AUTONOMA FORDON OCH STADENS UTFORMNING  

I detta kapitel presenteras autonoma fordon.  Autonoma fordon står i denna studie som exempel 
på en möjlig framtida teknikutveckling och används i studien för att konkretisera hur en ny 
teknik kan komma att påverka kommunens planering och målsättning. Vidare påvisar exemplet 
att anpassningsförmåga i planeringen är viktig för att kunna implementera ny teknik på ett 
effektivt och önskvärt sätt. För att förstå hur en ny teknik kan komma att påverka staden är det 
av relevans att veta vart tekniken befinner sig idag, hur tekniken är utformad samt vad den nya 
tekniken kan komma att ha för effekter på stadens rumsliga utformning. Detta presenteras 
nedan.  
 
6.1 Teknikens utveckling 
Redan 1985 och 1987 startades två EU-finansierade projekt som innehöll inslag för 
utvecklingen av autonoma fordon (Eureka, u.å; SOU 2016:28, s. 43). Projekten namngavs 
Eureka Prometheus (Eureka, u.å) och DRIVE (SOU 2016:28, s. 43) och fortskred fram till 1995. 
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Utöver dessa har även universitet, IT- och teknikföretag varit med och utvecklat teknik och 
infrastruktur för autonoma fordon (SOU 2016:28, s. 43). Enligt Transportstyrelsen (2014, s. 12) 
kan den tekniska utvecklingen enkelt sett ses som en kapprustning där respektive aktörer vill 
vara ledande inom utvecklingen. På det globala planet spenderar bilindustrin över 100 miljarder 
årligen på utvecklingen av autonoma fordon (Bajpai, 2016, s. 86).  

Det har i dagsläget redan introducerats ett antal pilotprojekt för införandet av autonoma 
fordon på allmän väg. Ett exempel är fordonsföretaget Scania som lanserat ett projekt i 
Singapore där autonoma fordon kommer att transportera gods mellan två hamnterminaler 
(Scania, 2016). Projektets målsättning är att köra konvojer som består av fyra lastbilar där 
endast det första fordonet har en förare och de tre bakomliggande fordonen är helt autonoma 
(Scania, 2016). Även i Sverige har pilotförsök genomförts som inkluderat testkörning av 
självkörande bussar i Kista, i norra Stockholm (Nilson, 2016). Ett annat lokalt och mer 
storskaligt exempel är projektet “Drive Me” som lanserats i Göteborg. Projektet är ett samarbete 
mellan Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och 
Göteborgs stad (Lindholmen Science park, u.å) och lanserades 2014 (Lindholmen Science park, 
u.å). Göteborg stad (u.å.) skriver på sin hemsida att projektet innefattar 100 familjer i 
Göteborgsregionen som ämnar att transportera sig med hjälp av autonoma fordon. De första 
pilotbilarna förväntas vara på vägen år 2017 och de aktuella testvägarna innefattar några av de 
mest trafikerade pendlingssträckorna i Göteborg. Projektet kommer att ske på Trafikverkets 
vägar där även andra trafikanter och bilar kommer att infinna sig.  

För att möjliggöra projekt i Sverige såsom “Drive Me” utfärdade Regeringen 2015 ett 
direktiv för att skapa bättre rättsliga förutsättningar för försök gällande, och introduktion av, 
autonoma fordon på allmän väg (Regeringens kommittédirektiv Dir. 2015:114, s. 1). En 
utredare utnämndes och ett förslag arbetades fram för reglering av försök med autonoma fordon 
(SOU 2016:28, s. 3). Syftet med dessa försök är att testa och utveckla tekniken ytterligare (SOU 
2016:28, s. 40). 
 
6.2 Nivåer av automatisering 
I vilken grad ett självkörande fordon betraktas som autonomt utvärderas inte sällan på en skala 
från noll till fem (SOU 2016:28, s. 38; Transportstyrelsen, 2014, s. 10; Davidsson et al. 2014, 
s. 2). Skalan har tagits fram av den amerikanska transportstyrelsen National Highway Traffic 
Safety Administration, NHTSA (Transportstyrelsen, 2014, s. 10; Davidsson et al., 2014, s. 2). 
Nedan i tabell 1 presenteras en redogörelse för samtliga nivåer i skalan:  
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Nivå Beskrivning 
Nivå 0 – Ingen 
automatisering 

Föraren har fullt ansvar och kontroll över fordonet (Transportstyrelsen, 2014, 
s.10). Varningssystem kan förekomma (Davidsson et al 2014, s. 2).    

Nivå 1 - 
Funktionsspecifik 
automatisering 

Automatisering vid specifika trafiksituationer såsom nödbromssystem 
(Davidsson et al. 2014, s. 10). Föraren har fortfarande ansvar för alla delar av 
köruppgiften (SOU 2016:28, s. 38).    

Nivå 2 - 
Multifunktionell 
automatisering 

Förmågan att automatisera två specifika körsystem samtidigt som till exempel 
körposition och reglering av hastighet i trängselsituationer (Davidsson et al. 
2014, s.2). Föraren måste vara fortsatt uppmärksam under hela körtiden 
(Anderson et al. 2014, s. xiii).   

Nivå 3 - Begränsad 
automatiserad 
körning 

Föraren kan överlämna kontrollen till det autonoma systemet under specifika 
trafikförutsättningar men ska kunna ta kontroll över fordonet om detta signaleras 
av systemet (Davidsson et al. 2014, s. 2; Transportstyrelsen, 2014, s. 10). 

Nivå 4 - Hög 
automatisering 

En förare bör finnas i fordonet men kommer inte att behövas då fordonet är 
inställt på självkörande läge (SOU 2016:28, s. 38). Föraren kan dock behövas för 
specifika situationer och ska kunna återta kontrollen med en bekväm 
övergångstid (Transportstyrelsen, 2014, s. 10). 

Nivå 5 - Full 
automatisering 

Fordonet kan vara förarlöst och systemet har kontroll över all körning (SOU 
2016:28, s. 38). Det automatiserade systemet ansvarar för alla säkerhetsfrågor 
(Transportstyrelsen, 2014, s. 10). Fordonen kan kommunicera med varandra och 
hantera konfliktsituationer som uppkommer (Davidsson et al. 2014, s. 2). 

Tabell 1: Nivåer av automatisering av fordon enligt NHTSA:s definition.  
 

Idag befinner vi oss på nivå två till tre med målet att nå nivå fem inom det nästkommande 
decenniet (Givoni & Thomopoulos, 2015; Ewenfeldt, 2017).  

 
6.3 Effekter på stadens rumsliga utformning 
Vid ett införande av autonoma fordon, med nivå fem som utgångspunkt på NHTSA:s skala, 
ställs många krav på samhället och inte allra minst dess stadsbild. Ett flertal studier hänvisar 
till att en utglesning av staden kommer att ske eftersom tiden i bilen kommer kunna användas 
till annat och att människor på så sätt kommer bli mer benägna att spendera längre tid i bilen 
(Anderson et al. 2014, s. xv; Bajpai, 2016, s. 89; Rodoulis, 2014, s. 17; Smolnicki & Soltys, 
2016, s. 2189). Å andra sidan kommer yta som används till parkeringsplatser, såsom 
parkeringshus och parkeringsplatser på gatan, kunna frigöras vilket därmed kan leda till en 
förtätning av stadskärnan eftersom fordonen kan parkera sig själva utanför staden (Anderson et 
al. 2014, s. xvi; Bajpai, 2016, s. 90; Givoni & Thomopoulos, 2015, s. 6; Rodoulis, 2014, s. 
13,15-16; Smolnicki & Soltys, 2016, s. 2188; Wirén, 2016, s. 11). Nämnvärt skulle stora ytor i 
affärsdistrikt kunna frigöras då många företag idag tillhandahåller parkering för sina anställda 
(som i sin tur skapar incitament för personalen att resa med bil)(Anderson et al. 2014, s. xvi). 
Borttagning av parkeringsplatser och därmed parkeringsavgifter skulle dock kunna leda till att 
en viktig inkomstkälla för många städer uteblir (Anderson et al. 2014, s. xvi).  

Idag sker projekt med målet att bredda vägar vi redan använder. Vid ett införande av 
autonoma fordon argumenteras det för att denna breddning av vägen inte kommer att behövas 
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och att man därmed kan frigöra både kapital och yta, som annars hade använts till att bredda 
vägarna (Rodoulis, 2014, s. 16). Detta skulle därmed kunna investeras i andra projekt och ytan 
skulle kunna användas till bland annat gång- och cykelbanor (Rodoulis, 2014, s. 16).  

Med en automatisering av fordon till nivå fem skulle fler människor få tillgång till transport 
i form av bilar (Anderson et al. 2014, s. xv; Givoni & Thomopoulos, 2015, s. 6; Rodoulis, 2014, 
s. 15; Smolnicki & Soltys, 2016, s. 2185). Dessa inkluderar grupper såsom funktionsnedsatta 
och unga människor utan körkort. Om fler grupper i samhället använder sig av tekniken kan det 
sammanlagda antalet resta mil öka (Anderson et al. 2014, s. xvii). Detta i kombination med att 
allt fler människor väljer att bo längre ifrån stadskärnan kan öka antalet bilresor vilket skulle 
kunna leda till trafikstockning (Anderson et al. 2014, s. xv; Givoni & Thomopoulos, 2015, s. 6, 
9). Samtidigt argumenterar ett flertal artiklar för att trafikstockningen kommer att minska eller 
helt försvinna då fordon kommunicerar med varandra och på så sätt väljer rutter för att undvika 
köbildning (Anderson et al. 2014, s. xv-xvi; Rodoulis, 2014, s. 14).  

Autonoma fordon på nivå fem saknar förare vilket skulle minska kostnaden vid beställning 
av transport (Rodoulis, 2014, s. 14). Det skulle i sin tur kunna leda till att det blir dyrare att äga 
en bil än att till exempel använda sig av en gemensam autonoma fordonsflotta (Rodoulis, 2014, 
s. 14). Är så fallet skulle färre bilar ägas av privatpersoner (Givoni & Thomopoulos, 2015, s. 9; 
Rodoulis, 2014, s. 14) och ökat antal ta del av kollektivtrafiken. Vidare har studier och 
beräkningar visat att ett införande av en gemensam autonom fordonsflotta skulle leda till att 
antalet bilar minskar (Givoni & Thomopoulos, 2015, s. 7; Wirén, 2016, s. 78), i vilken 
utsträckning råder det dock delad mening om.  

En rad artiklar tar även upp samexistens mellan autonoma fordon och kollektivtrafik, där 
autonoma fordon skulle kunna användas som ett komplement till dagens kollektivtrafik eller 
helt ersätta den på specifika sträckor (Bajpai, 2016, s. 90; Givoni & Thomopoulos, 2015, s. 9; 
Smolnicki & Soltys, 2016, s. 2189; Wirén, 2016, s. 11). På så sätt skulle man nå sträckor där 
enbart ett fåtal människor är bosatta och fler människor skulle få tillgång till den traditionella 
kollektivtrafiken (Smolnicki & Soltys, 2016, s. 2185). Vidare skulle aktiviteter kring noder, där 
många transportbyten sker, uppmuntras vilket i sin tur skulle kunna förespråka en kompakt och 
varierad användning av platsen (Bajpai, 2016, s. 90).  

En av de globala utmaningar som väntar är att utveckla en kompatibel teknik som kan 
existera och samverka mellan olika stater (Anderson et al. 2014, s. xxii; Givoni & 
Thomopoulos, 2015, s. 4). En framgångsrikt införande av gemensamma internationella 
referensramar skulle möjliggöra transport med bil för förare som inte är bekanta med den lokala 
miljön (Givoni & Thomopoulos, 2015 s. 4), vilket än en gång skulle kunna öka antalet bilresor. 
 
    
7. ANALYS OCH DISKUSSION 

Analys- och diskussionskapitlet är upplagt på det sätt att det inleds med en mer övergripande 
diskussion av planerna där de ställs i förhållande till tidigare forskning som presenterats. Sedan 
övergår kapitlet i att titta på hur Uppsala arbetar med översiktsplanen för att göra ett försök att 
se hur anpassningsförmågan för detta ser ut. Till sist går analysen in på vad för möjligheter och 
svårigheter autonoma fordon kan ge för genomförandet av planerna, som visar på relevansen 
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av en anpassningsförmåga i planeringen för att kunna implementera tekniken på ett önskvärt 
sätt. 

 
7.1 Förtätning och utglesning i översiktsplanen 
Till att börja med kan ett flertal aspekter ur översiktsplanen identifieras som kan kopplas till 
förtätningsbegreppet. Uppsala strävar efter att utveckla staden genom täta miljöer vid flera 
stadsnoder. Dessa ska koncentreras och innefatta en mångfald av funktioner, och kopplas utan 
större besvär till förtätningsbegreppet, vilket visar på att även Uppsala går mot en förtätning. 
Stadsnoderna ska sedan kopplas ihop genom gång, cykel och en effektiv kollektivtrafik, som 
ska utgöra 75 procent av Uppsala stads framtida transporter. För att kunna åstadkomma detta, 
framförallt med gång och cykel, behövs den närhet som presenteras i översiktsplanen. Denna 
närhet skapas när staden koncentreras och är därmed ytterligare ett tecken på att det är en 
framtida förtätning som satsas på för att nå Uppsalas mål.  

Det finns också tecken som visar på det bredare perspektivet vad gäller förtätning som 
bland annat Churchman (1999) och Boyko & Cooper (2011) menar behövs för en framgångsrik 
stadsplanering. Människors olika beteenden och förväntningar kan komma att uppfyllas genom 
det översiktsplanen benämner skapa mervärde. Den mångfald och funktionsvariation som de 
koncentrerade platserna ska utgöras av kan komma att ge upphov till den mer utvecklade 
förtätningsidén. Det tåls även här att nämnas att det finns risker med förtätning, som också togs 
upp i kapitel 3. Dessa bör hela tiden tas i beaktning vid detaljplaner för mer specifika platser 
eller områden, för att inte gå miste om dessa egenskaper i ett större sammanhang. I egenskap 
av fem olika stadsnoder, där planen även är att man ska ta tillvara på platsspecifika egenskaper, 
kan Uppsala komma få en variation av planeringslösningar som Churchman pekar på är viktigt 
för att uppfylla den “riktiga världens” subjektiva värden. Detta kan således hjälpa till att uppnå 
en mer lyckad förtätning. 

Utglesningstendenser kan i viss mån också identifieras i Uppsalas översiktsplaner. I takt 
med att det sker en befolkningstillväxt i Uppsala satsas det även på ett flertal prioriterade 
tätorter som därför kan väntas växa. Tätorter i form av villaområden har inte någon större 
potential att förtätas och kommer därmed troligtvis att sprida ut sig, vilket innebär att en 
utglesning då kommer att infinna sig. Å andra sidan kan denna tillväxt av tätorterna kring 
Uppsala stad ses som relativt kontrollerad eftersom man satsar på vissa valda tätorter som 
exempelvis ligger längs kollektivtrafikstråk. Detta till skillnad från många fall i exempelvis 
USA där städer har kommit att växa utåt på ett mer eller mindre okontrollerat sätt. I och med 
de förtätningsplaner som också identifierats reducerar man risken för en utglesning i alltför stor 
utsträckning.  
 
7.2 Anpassningsförmåga och stigberoenden 
Ifrån den intervju som genomfördes för denna studie framkom att Uppsala kommuns 
översiktsplan 2016 har ökat sin tidshorisont i jämförelse med den tidigare översiktsplanen och 
sträcker sig idag fram till 2050. En ökad tidshorisont kan vid planering medföra svårigheter då 
osäkerheter skapas vid långa tidsspann. Vad som kommer att hända och vilka trender som 
väntas längre fram i tiden är av naturliga skäl svåra att identifiera, och det uppkommer då ett 
behov av en anpassningsförmåga för att kunna plocka upp eller stöta ifrån, det vad litteraturen 
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kring urban resiliens kallar, “störningar”. Detta samtidigt som det finns flera fördelar med att 
ha en långsiktig plan att arbeta mot. Långsiktiga planer kan exempelvis skapa incitament för 
andra aktörer att investera och gå åt samma håll som kommunen som därmed underlättar 
genomförandet av planerna. Vid planering och investeringsbeslut för framtiden infinner sig 
också svårigheter kring vad för beslut som ska tas för att inte skapa ofördelaktiga stigberoenden. 
Det finns också risker för att historiska stigberoenden finns närvarande som man måste ta 
hänsyn till, vilket medför att andra beslut än de som är mest önskvärda istället måste tas. Detta 
är också ett argument för att urban resiliens och anpassningsförmåga kan vara en gynnsam 
egenskap och även något att planera för. 

Kravet från Boverkets sida om att översiktsplaner måste uppdateras vart fjärde år kan 
jämföras med ett steg åt att uppnå en högre urban resiliens. Detta genom att granska och 
aktualitetspröva planerna för att se om det finns nya störningar som behöver tas i beaktande. I 
Uppsala finns en kontinuerlig uppföljning av översiktsplanen som presenterades i Figur 1, där 
man bland annat arbetar med omvärldsanalyser för att se både nutida och framtida trender. 
Detta för att sedan ta beslut om planen är aktuell eller behöver revideras. Att löpande göra 
sådana omvärldsanalyser, som i sin tur kan ge ändringar i planen, är ett tecken på en 
anpassningsförmåga i planeringen. Detta eftersom det ger möjlighet att inkludera nya framtida 
scenarion i planerna, som därmed skapar möjlighet att implementera eller stå emot den framtida 
störningen. Detta leder i förlängningen till en högre urban resiliens genom att då kunna infinna 
sig vid ett befintligt eller nytt jämviktsläge på ett effektivt sätt.  

Uppsala kommun presenterar i översiktsplanen också Figur 2 som representerar olika 
vägval samt hur dessa kan medföra låsningar. Detta tyder på en medvetenhet om att specifika 
beslut kan leda till stigberoenden. Både första och andra gradens stigberoende är svåra att 
undvika som den teoretiska diskussionen visar och är något som kan jämföras med diskussionen 
kring svårigheten att veta när beslut ska tas. Detta eftersom man vill kunna identifiera och utreda 
alla möjliga vägar innan beslutet tas. Som Katarina Fehler även nämnde under intervjun, så 
måste samtidigt beslut tas förr eller senare, vilket gör det mer eller mindre omöjligt i praktiken 
att hitta alla alternativ. Men, att arbeta utifrån en sådan modell, där de vägval som görs ska leda 
mot den önskade slutstrukturen, visar på ett försök att undvika tredje gradens stigberoende. 
Detta genom att försöka förutse vilka effekter olika investeringsbeslut kommer att leda till.  

Det bör här också nämnas att de arbetsprocesser som tagits upp är något som 
översiktsplanen visar. Hur detta sker i praktiken har inte studerats vidare. Detta skulle kunna 
göras i vidare studier för att utvärdera likheter och skillnader i arbetssätt på pappret och i 
praktiken. 

Vad gäller den privata sektorn, som inte nödvändigtvis behöver förhålla sig till 
översiktsplanen, kan den ge upphov till risk för försämrad anpassningsförmåga för 
översiktsplaneringen. Det vill säga, ifall enskilda aktörer bygger på ett sätt så att vissa platser 
inte får en rumslig resiliens, som Uppsala strävar efter med Uppsalaprinciperna, kan specifika 
platser mista möjligheten att på ett effektivt sätt anpassas eller omvandlas. Detta kan också 
jämföras med att ofördelaktiga stigberoenden kan uppstå då det exempelvis finns en 
fragmenterad planering genom att kommunen står för översiktsplanen och privata aktörer har 
sina egna planer. Å andra sidan kan aktörer som förhåller sig till översiktsplanen gynnas 
eftersom investeringarna får en mindre risk om kommunen strävar efter att utveckla staden i 
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samma riktning som den investeringen som görs. Detta i större utsträckning nu än tidigare 
eftersom tidspannet för översiktsplanen numera sträcker sig längre fram i tiden, vilket gör att 
investeringarna kan ses som mer långsiktiga.  
 
7.3 Översiktsplanen och autonoma fordon 
En ny teknik som är på framgång och som mycket tyder på kommer bli en del av det framtida 
samhället är autonoma fordon. Enkelt sett kan autonoma fordon ses som en störning, som i 
förlängningen kan ändra stadens utformning på olika sätt. Detta betyder i sin tur att en urban 
resiliens är nödvändig för att kunna plocka upp positiva aspekter och undvika de negativa 
konsekvenser som tekniken kan medföra på ett effektivt sätt. Inledningsvis kan det 
argumenteras för ett införande av autonoma fordon sannolikt kommer ske inkrementellt, vilket 
också innebär att en kontinuerlig anpassning av planerna är av relevans. Detta bland annat på 
grund av de nivåer av automatisering som presenterats.  
 Det tåls också att diskutera att bilismens utbredning i framtiden kommer att spela en roll 
för uppnåendet av Uppsalas transportmål. I översiktsplanen framkommer det att kommunen 
med olika medel vill minska beroendet av bilar och öka användningen av kollektivtrafik, samt 
andelen som går eller cyklar. Ett stigberoende av bilen är i dagens samhälle ett faktum och att 
ta sig ur detta är en utmaning. En god urban resiliens och därmed anpassningsförmåga, eller till 
och med omvandlingsbarhet, behövs då för att kunna styra på vilket sätt bilen används i 
framtiden. Flera potentiella möjligheter och svårigheter kan identifieras med autonoma fordon 
i relation till Uppsalas översiktsplan. En medvetenhet om dessa och en anpassningsförmåga i 
planerna skapar förutsättningar att implementera denna teknik på ett effektivt och önskvärt sätt. 
Nedan följer de möjligheter och svårigheter som identifierats. 

 
7.3.1 Möjligheter  
Skapa närhet är en utav Uppsalaprinciperna och innebär att samhällsaktiviteter och funktioner 
samlas och koncentreras. Till dessa koncentrerade platser går kollektivtrafikstråk som i vissa 
fall kan vara svåra att nå då man exempelvis bor långt ifrån dessa. Autonoma fordon skulle då 
kunna bidra till användandet av kollektivtrafiken genom att låta användaren ta ett autonomt 
fordon till en omstigningsplats där ett transportbyte till kollektivtrafiken sker, för att sedan 
fortsätta vidare till och inom staden, och tvärtom. Detta istället för att ta den egna bilen hela 
vägen. På så sätt skulle även autonoma fordon främja en rumslig närhet i hela kommunen 
genom att binda ihop de delar som inte täcks av kollektivtrafiken idag. Samtidigt skulle 
transportbyten kring stads- och stadsdelsnoderna kunna förespråka en kompakt och varierad 
användning av dessa platser. Detta eftersom ökad tillgänglighet till knutpunkterna ökar antalet 
människor på platsen som i sin tur gynnar verksamheter där. Detta kan då leda till en attraktiv 
plats att koncentrera vardagliga aktiviteter och samhällsfunktioner, något som också är ett av 
Uppsalas mål. Vidare nämns att gång, cykel och kollektivtrafik ska utgöra 75 procent av allt 
resande i staden och genom att använda autonoma fordon som ett komplement till 
kollektivtrafiken kan de då hjälpa till att uppfylla även detta mål. 

Uppsala en drivande kraft i världen ska enligt översiktsplanen uppnås genom goda 
kommunikationer som utgörs av närhet och tillgänglighet. Från ovanstående diskussion 
framkommer det att autonoma fordon kan öka tillgängligheten till kommunikationer för 
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Uppsalas befolkning, men det kan också argumenteras för att detta även skulle ske för de som 
kommer hit på besök, både i arbets- eller fritidssyfte. Därmed kan autonoma fordon också bidra 
till att främja Uppsalas mål att vara en drivande kraft i världen. Detta genom att knyta ihop allt 
ifrån lokala och internationella kommunikationer.  

I målbilden återfinns ytterligare aspekter som autonoma fordon kan bidra till att uppfylla. 
Målbilden tar bland annat upp vikten av att befolkningen ska kunna röra sig utan barriärer. 
Autonoma fordon kan minska dessa barriärer, om automatiseringsnivå fem uppnås, genom att 
individen själv inte behöver ansvara och styra fordonet. Detta eftersom vissa grupper såsom 
äldre, funktionsnedsatta och yngre människor då kan förflytta sig på egna villkor. Detta hjälper 
även till att uppfylla målet Uppsala en kommun för alla då barriärer att transportera sig 
reduceras som också leder till ett mer rumsligt sammanhållet samhälle.  

Enligt strukturbilden 2050+ är innerstaden den plats i kommunen där konkurrensen om 
gaturummet är som störst. Vid ett införande av autonoma fordon behövs inte längre 
parkeringsplatser i innerstaden eftersom de kan parkera sig själva utanför, alternativt plocka 
upp någon annan om en gemensam fordonsflotta skulle uppnås. Ytor inne i staden, som idag 
utgörs av parkering, skulle därmed kunna frigöras. Detta kan kopplas till och hjälpa till att 
uppfylla Uppsalaprincipen skapa mervärde eftersom att de frigjorda ytorna då skulle kunna få 
en högre flexibilitet i dess användningsområden. Det skulle även kunna främja en mångfald 
genom att kunna få in andra funktioner på dessa platser. Detta skulle i så fall också leda till en 
ökad urban resiliens i innerstaden.  

I översiktsplanen framkommer det att möjligheter med bilpooler ska undersökas. Vid ett 
införande av autonoma fordon finns idag fortfarande möjligheten att göra det genom en 
gemensam fordonsflotta. Det kan då argumenteras för att en gemensam autonoma fordonsflotta 
kan ses som en bilpool där körningen sker autonomt, vilket skulle ge Uppsala möjligheten att 
uppnå detta. Dessutom, ifall en gemensam autonom fordonsflotta skulle införas, har studier 
visat på att det skulle minska det totala antalet bilar, vilket skulle kunna bidra till att främja de 
tidigare nämnda målen ytterligare. Värt att poängtera här är att parkeringar utanför innerstaden, 
såsom pendlarparkeringar, då också skulle kunna frigöras.  
 
7.3.2 Svårigheter  
Utöver de möjligheter som presenterats ovan skulle ett införande av autonoma fordon även 
kunna föra med sig en del negativa konsekvenser som kan leda till svårigheter att genomföra 
översiktsplanen och uppnå dess mål. Som diskuterats tidigare behövs därför en urban resiliens 
för att effektivt kunna utnyttja de positiva aspekterna och försöka motverka de negativa genom 
att anpassa planerna på ett bra sätt.  
 Som visat så strävar Uppsalas översiktsplan på många sätt efter en förtätning. Ett införande 
av autonoma fordon skulle istället kunna leda till en utglesning. Eftersom tiden i bilen skulle 
kunna användas till annat än körning kan det leda till att en längre restid accepteras och att 
människor därmed bosätter sig längre ifrån stadskärnan. Detta eftersom potentiellt större och 
billigare hus finns tillgängliga längre ifrån stadens kärna. Tillåter man ytterligare spekulationer 
skulle detta kunna leda till fler och glesare tätorter. Detta kan i förlängningen göra att 
befolkningen blir allt mer bilberoende i och med att möjligheterna att gå eller cykla minskar 
med längre avstånd, vilket i sin tur skulle göra att stigberoendet av bilen blir ännu starkare.  
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En av de möjligheter som presenterats är den ökade tillgängligheten som autonoma fordon 
kan bidra med. En ökad tillgänglighet kan dock leda till att antalet bilresor också ökar, vilket 
också går emot Uppsalas mål för framtida transport. En ökning skulle kunna innebära en ökad 
trängsel, både i innerstaden och längst stadsstråken, samt att färre människor använder sig av 
kollektivtrafiken. Autonoma fordon skulle därför kunna motarbeta det skifte från privatägda 
bilar till kollektivtrafik som kommunen förespråkar. Vidare skulle detta kunna leda till att fler 
använder sig av autonoma fordon inne i staden vilket skulle kunna leda till att det blir svårare 
att uppnå målet där 75 procent av stadens transport utgörs av gång, cykel och kollektivtrafik. 
Det är därför viktigt att vara medveten om dessa aspekter för att kunna göra något åt det i 
planeringen av framtiden innan det är för sent. 

Idag kan Uppsala kommun använda sig av ett flertal olika styrmedel för transport för att 
försöka påverka utvecklingen av bilanvändningen och därmed också staden. I kapitel 5 nämns 
fem olika styrmedel som främst används för att minska bilens attraktivitet. Med autonoma 
fordon skulle styrmedel såsom parkeringsavgifter helt försvinna och utvecklingen därmed bli 
svårare att påverka. Därav finns ett behov av nya styrmedel för att undvika de negativa 
effekterna av autonoma fordon som tagits upp. Detta är även något som kan studeras vidare. 
 
 
8. SLUTSATSER 

Flera paralleller mellan Uppsalas översiktsplan och förtätningsbegreppet kan urskiljas, även 
med det utvecklade begreppet som utgångspunkt. Detta vid en jämförelse med den tidigare 
forskning som presenteras. Det finns också vissa tendenser att en utglesning skulle kunna ske, 
något som exempelvis autonoma fordon skulle kunna bidra till ytterligare. Däremot skulle detta 
kunna ses som en någorlunda ”kontrollerad” utglesning. 
 I planeringsarbetet visar Uppsala kommun på anpassningsförmåga i planeringen i och med 
dess uppföljningssystem. De visar också på en medvetenhet kring stigberoenden. Tillsammans 
visar dessa på potential att kunna hantera störningar på ett gynnsamt sätt, som därmed skapar 
förutsättningar när exempelvis ny teknik implementeras i staden.  
 Till sist identifieras i studien både möjligheter och svårigheter vid ett införande av 
autonoma fordon i relation till översiktsplanen. Bland dessa återfinns möjligheter såsom 
komplement till kollektivtrafik, frigörelse av ytor samt minskade barriärer genom en ökad 
rörlighet. Svårigheter som kan uppstå är bland annat ett ökat bilberoende och en utglesning. 
Det som kan sägas kring detta är att tillsammans med en anpassningsförmåga skulle Uppsala 
kommun kunna utnyttja de positiva aspekterna som identifierats och försöka mildra de negativa 
konsekvenserna av dessa. 
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BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR 

Inledande övergripande frågor: 
• Vad är din roll i utformningen av Uppsalas stadsplanering?  
• Hur arbetar ni med stadsplanering?  

o Hur ser processen ut? 
o Vad prioriteras? 

 
Kommer in på vår studie och dess begrepp...  

• Hur tänker ni kring förtätning? 
o Vilka för- och nackdelar ser ni? 
o Hur prioriteras det i förhållandet till annat? 

• Hur ser diskussionen ut kring flexibilitet i planerna för staden? 
o Finns det en sådan diskussion? 
o Hur prioriteras detta? 
o På vilket sätt planerar man för det? 

 
Vi studerar trafiken och dess koppling till stadens fysiska utformning... 

• Hur tänker man kring framtidens trafik/transport inne i Uppsala stad och i Uppsala 
kommun i stort?  

o Vad finns det för planer för dessa? 
§ Om inga planer - ser ni risker med detta? 
§ Annars - i vilken utsträckning finns en flexibilitet i dessa planer? 

• Är det någon speciell teknik man förväntar sig kommer påverka stadsplaneringen och 
utformningen/utseendet av staden? 

o Om ja, planeras det för denna teknik och i så fall på vilket sätt?  
 

Vi studerar autonoma fordon och dess koppling till stadens fysiska utformning lite närmare... 
• Finns det en pågående diskussion om autonoma fordon i dagens läge? 

o Om nej, hur tänker du kring det? Är det en risk, vilka? 
o Om ja, hur ser denna diskussion ut, i vilken utsträckning förekommer den? 

 
Avslutande 

• Finns det något mer du vill berätta om? 


