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ABSTRACT 

Pettersson, L. 2016. Bilen som naturkraft: En studie om bilens påverkan på dagens planering 

för cykel och kollektivtrafik. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie där teorier kring bilen, cykeln, kollektivtrafiken och stadens 

utglesning står för det teoretiska materialet medan rapporter och semistrukturerade intervjuer utgör den empiriska 

delen. Syftet med denna studie är att se hur vi idag påverkas av 50- och 60-talets planering. 1950-talets 

infrastrukturella förändringar gav stora möjligheter för en bra implementering av bilen som städernas invånare 

idag ser som en livsstil. Vad krävs för att städernas invånare ska välja fossilfriare transportmedel som cykel och 

kollektivtrafik? Genom att undersöka hur Västerås arbetar för att lyfta dessa transportmedel kan problem och 

möjligheter finnas som finns på grund av bilsamhället. Studiens resultat visar att den massiva infrastruktur som 

bilen tog med sig in i samhället idag inte räcker till för alla transportmedel där cykel och kollektivtrafik prioriteras 

samtidigt som bilen ska ta lika stor plats. 1950-talets framtidsplaner och uträkningar visar idag att vi planerade för 

stort och bilismen är svår att bromsa då den blivit en livsstil i dagens samhälle. Kommunens arbete ger positiva 

resultat för de fossilfria transporterna och det är bilen som livsstil och kultur som är det svåra att överkomma.  
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1 INLEDNING 

 

Jag visste inte vad man skulle använda bil till när man redan befann sig i stan och hade gångavstånd eller 

åtminstone möjlighet att åka buss eller spårvagn till både skolan, arbetet och nöjeslivet. Det var först senare 

– kanske sedan jag själv anpassat mig till stadslivet – som jag insåg att stadsborna först och främst hade bil 

för att kunna åka mellan stad och land. 

 

Det Hagman (2000, sid 10) beskriver är tankegången som gick i samhället när bilen precis 

introducerats i samhället. Bilen har sedan mitten av 1900-talet varit den dominerande 

transporten i vår vardag. Under de senaste tio åren har en förändring skett och mer plats åt 

cykeln har givits i planeringen (intervju, Löfqvist) tillsammans med kollektivtrafiken (Västerås 

översiktsplan, 2012). Tankegångarna väcktes av de stora problem som bilen för med sig såsom 

emissioner, buller och trafikolyckor. Kollektivtrafiken och cykeln lyfts därav i samhället idag 

för att arbeta bort problemen som kommer med bilen (Lundin, 2008). Samtidigt som städerna 

bildar nya strategier för att motverka och bygga bort bilens problem görs val där bilen och dess 

problem gynnas. Många av städernas invånare har svårt att följa förändringen som börjar ske i 

samhället och är kvar i bilismen på grund av bekvämlighet och vana (Löfqvist, intervju). Det 

blir därav svårt att planera för ett samhälle där alla transportslag ska bli lika framhävda på 

liknande grunder. Bilen har från början krävt stora infrastrukturella förändringar av samhället. 

Dessa förändringar finns kvar och har lämnat spår för hur vårt samhälle ser ut nu. Hur denna 

infrastruktur ska kunna förändras för att hjälpa de andra transportmedlen är en fråga som ligger 

på planerarnas bord i dagsläget (Lundin, 2008). Städerna som planerar för cykel och 

kollektivtrafik gör stora jobb för att förändra den bilkultur som idag finns (Lunds kommun, 

2005). 

Denna studie kommer undersöka bilsamhällets utveckling ur planeringssynpunkt och hur 

den påverkat och gett oss de förutsättningar vi har idag för fossilfria transporter. Samt hur 

bilkulturen ska mildras och få mindre plats samtidigt som andra transportmedel såsom cykel 

och kollektivtrafik tar en större plats i samhället. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att se hur vi påverkas av 50- och 60-talets planeringsideal i dagens 

samhälle och hur den påverkat de planeringsideal som nu finns. Västerås stads planering har 

studerats för att se hur cykel och kollektivtrafik lyfts för att se bilsamhällets påverkan på staden 

och dagens planeringsideal. Frågeställningarna som studien utgår från är utformade för att 

besvara studiens syfte. Dessa är: 

 

- Hur har bilismen påverkat planeringen förr och idag? 

- Hur ser förutsättningarna ut för en bra cykel och kollektivtrafik i Västerås stad ut? 

- Hur begränsas dagens planering infrastrukturellt av bilsamhället?  
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1.2 Disposition 

I uppsatsens första del behandlas metoden som användes för att undersöka och analysera 

materialet. Materialet som användes i studien består av data från olika litterära samlingar samt 

intervjuer. Därefter kommer en teoretisk genomgång av de studier som är befintliga över 

planeringen som var under 1900-talet där städer lyckats lyfta cykel och kollektivtrafik. Även 

valet av transporters påverkan på utglesningen av städerna och dennes påverkan på planeringen 

behandlas i det avsnittet. Därefter behandlas empirin, den fakta som samlats in från intervjuer 

och dokument kring Västerås stads arbete för ökad attraktivitet hos cykel och kollektivtrafik 

samt de nationella målen inom transportsektorn. I sista delen analyseras teorin och empirin av 

studien. 

 

2 METOD OCH MATERIAL 

 

I detta avsnitt kommer uppsatsens metod, material och genomförande att redovisas. Första delen 

behandlar metodens fördelar och den andra delen behandlar intervju som metod. Därefter 

presenteras urvalet av intervjupersoner och till sist egna reflektioner kring metoden och 

genomförandet av uppsatsen. 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har data från olika planer, program, 

artiklar och annan litteratur studerats och samlats in. Dessa var bland annat Västerås 

översiktplan, Verksamhetsplan, Statens offentliga utredning med flera. Semistrukturerade 

intervjuer med fyra olika personer har ägt rum för att ytterligare få förståelse kring 

institutionernas samverkan och framtidsvisioner för transportplaneringen. 

 

2.1 Kvalitativa studier 

En kvalitativ metod har använts och ter sig lämpligt då en studie över exempelvis tjänstemäns 

beslutsfattande eller människors sociala beteende (Yin, 2013, s.15-16). I studien undersöks 

bland annat tjänstemäns beslutsfattande över planeringen idag och förr kring bilen, cykeln, 

kollektivtrafiken, människans anpassning och beteende kring bilsamhället och dess förändring. 

Fördelen med en kvalitativ studie är att den har ett brett spektrum och nödvändiga 

förutsättningar behöver inte skapas för att studien ska kunna genomföras såsom vid studier där 

experiment används. En studie som är kvalitativ kräver inte heller ett visst antal 

variabler/stickprov, högt antal respondenter eller historiska aspekter som andra typer av studier 

gör (ibid, s. 17). Studien ser på människors mening under vardagliga förhållanden och dess 

återberättelse om åsikter och synsätt, den omfattar villkoren kring de sociala och institutionella 

levnadsvillkoren. Den kvalitativa forskningen är en förklaring kring hur händelserna uppstår 

och fungerar samt sammanställning av källor (ibid, s. 19-22). För att en kvalitativ studie ska bli 

trovärdig och tillförlitlig krävs transparens. Transparens innebär att återge hur en studie 

genomförts för att få en tydlig bild av vad som skett och tillgängligheten till källorna (ibid, s. 

31).  
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2.2 Semistrukturerad intervju 

I en kvalitativ studie är intervjuer vanligt förekommande där information samlas med samtal 

från andra (Yin, 2013, s. 16). Ett uttömmande svar på en rak fråga är vad som karaktäriserar en 

kvalitativ intervju (Trost, 2010, s. 25). Det är inte enbart orden som är viktig information från 

intervjuerna utan även den som intervjuas, härefter benämnd respondenten, kroppsspråk och 

uttryck (Yin, 2013, s. 16). Intervjuerna ger mycket data som kan vara till stor hjälp för studien 

(Trost, 2010, s. 25). Standardisering är något intervjuer innehåller i olika grad. Den kan vara 

mycket eller lite standardiserade och detta mäts i likheten på intervjuernas frågor och 

situationerna som sker (ibid, s. 39). Studiens frågor var lågt standardiserade och situationerna 

högt standardiserade. En semistrukturerad intervju var vad som användes. Det är en relativt 

ostrukturerad intervju där frågorna utgår från en intervjuguide. En semistrukturerad intervju var 

ett naturligt val då frågorna var generella och utformade efter teman. I och med den valda 

strukturen på intervjuerna fanns det möjlighet att ställa följdfrågor när något extra intressant 

dök upp. En semistrukturerad intervju ger även respondenten friheten att ge öppna svar 

(Bryman, 2011, s. 415).  

Då det är viktigt att respondenten ska känna sig lugn och trygg under intervjun är valet av 

plats betydelsefullt. Det kan därför vara bra att låta respondenten välja plats och se till att miljön 

är ostörd, lugn och tyst (Trost, 2010, s. 65). Tre av intervjuerna ägde rum i konferensrum på 

respondenternas arbetsplatser och en respondent valde ett tomt kontorsrum. I dessa rum kunde 

intervjun ske ostört i neutral miljö där respondenten kände sig trygg. Efter att respondenterna 

gett tillåtelse valdes det att använda ljudinspelare vid intervjuerna. Att använda ljudinspelare 

vid intervjuerna har både för- och nackdelar. Fördelarna är att fokus kan vara på respondenten 

och samtalet då det finns möjlighet att vid senare tillfälle lyssna på intervjun igen och föra 

anteckningar. Nackdelen är att transkriberingen är tidskrävande och respondenten är väl 

medveten om att denne blir inspelad vilket kan påverka svaren (ibid, s. 74-75). I och med att 

intervjuerna spelades in kunde fokus läggas på respondenten och dennes svar under intervjun. 

 

2.3 Urval 

Västerås var fallstudie i denna uppsats och blev intressant för då bilen fortfarande är det 

dominerande trafikslaget och utveckling behöver ske för de icke fossila transporterna. Västerås 

är en stad som har bra underlag hos cyklisterna men haft det svårare med kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafiken genomgick en satsning för tre år sedan och har därefter tagit större roll i 

Västerås. I uppsatsen syftar ordet kollektivtrafik på bussar drivna på biogas som är ett fossilfritt 

bränsle. 

Respondenterna till intervjuerna valdes ur ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval 

sker genom att de som har tid att ställa upp på intervju under tiden för studien blir de som 

intervjuades (Bryman, 2011, s. 194). En av intervjuerna bokades in med snöbollsurval, som 

också är ett bekvämlighetsurval. I ett snöbollsurval påträffas respondenten genom en annan 

kontakt. Det vill säga den som kontaktas först introducerar nästa person (ibid, s. 196). I detta 

fall valde den som kontaktades att tacka nej till en intervju då personen ansåg sig ha en kollega 

som var mer relevant för ämnet som intervjun skulle beröra. Antalet intervjupersoner valdes 
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efter vad som ansågs krävas för att täcka de teman som fanns för studien. Då intervjuerna var 

en substitut för stadens planer och program ansågs inte fler behövas. De var mer en utveckling 

av de tankar som fanns över planprogrammen där möjlighet fanns att ställa frågor kring ämnen 

som var bristfälliga med information ifrån planprogrammen och de statliga offentliga 

utredningarna. Den statliga offentliga utredningen som användes var SOU 2013:84. 

Utredningen är väsentlig för min studie då den behandlar målet om att vi ska ha fossilfrihet på 

vägen i framtiden och utmaningarna att uppnå det. Det visade sig att respondenterna i studien 

enbart var kvinnor. Detta var slumpmässigt och valet av personer utgjordes från kompetens och 

inte kön. När intervjuns frågor kan vinklas eller blir tolkade fel på grund av respondentens kön 

eller ska tolkas utifrån ett visst kön är det viktigt att båda representeras eller utesluts (Trost, 

2010, s. 66). 

Den första intervjun var med Lisa Ulander, trafikplanerare på kollektivtrafikförvaltningen. 

Intervjun gav insikt i Västmanlands Länstrafiks, hädanefter benämnt VL, planering för ökad 

attraktivitet, framtidsvisioner och projektet Smartkoll. Den andra intervjun var med Erica 

Löfqvist, samhällsplanerare på Trafikverket. Denna intervju utfördes för att se hur den allmänna 

planeringen kring bilen ser ut och hur Trafikverket planerar för den och andra transporter. Den 

tredje intervjun var med Ingrid Legrell Crona, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen 

Västerås Stad. Intervjun med Legrell Crona gav insikt i hur Västerås Stad jobbar med 

översiktsplanen som grund för att lyfta fram cykel och kollektivtrafik och de infrastrukturella 

möjligheterna samt svårigheterna som finns. Den fjärde och sista intervjun var med Hanna 

Eklöf, utredningsledare klimat- och energifrågor på Trafikverket. Intervjun med Hanna gav en 

bild över de transportpolitiska målen, klimatsvårigheterna som finns inom vägtrafiken och de 

påverkningar bilen har på klimatet. 

 

2.4 Genomförande, bearbetning och egna reflektioner 

I en kvalitativ studie samlas stora mängder data in samtidigt som det finns stora mängder 

material att hämta data från vilket ofta blir problematiskt (Bryman, 2011, s. 510). Att välja ut 

det väsentliga i materialet som finns är en process som behöver avgränsas. I 

materialgenomgången har råd tagits från handledare och respondenter kring viktiga böcker, 

artiklar och dokument som var betydelsefulla för att besvara studiens frågeställningar. Något 

som var viktigt att ha med i studiens empiri var översiktsplaner och planprogram. Dessa är ett 

komplement till intervjuerna där de faktiska planerna och visionerna finns. I och med denna 

studies syfte, att se hur Västerås arbetar för att förbättra cykel- och kollektivtrafiken är de 

planerna viktiga då de innehåller framtidsvisioner och planer för hur cykel och kollektivtrafik 

ska behandlas i planeringen av samhället. 

Intervjuerna gick bra att genomföra med intervjuguiden och respondenterna gav mycket 

användbar information som var väsentlig för studien. Under intervjuerna användes tystnad som 

metod inom vissa frågor. Tystnad låter respondenterna tänka efter och ge ytterligare 

kommentarer till de frågor som ställs. Detta är ett bra knep för att få fram mycket information 

(Bryman, 2011, s. 423). Inledande frågor var annars den huvudsakliga metoden för 

intervjuguiden. Om respondentens svar innehöll något som var extra intressant eller behövde 
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utvecklas ställdes uppföljningsfrågor. Något som kunnat göras bättre var ordningen 

intervjuerna gjordes i då de nu blev i oordning. Det hade varit till fördel om intervjun med 

Ingrid Legrell Crona på stadsbyggnadsförvaltningen gjordes först då den gav en övergripande 

blick över hur kommunen jobbar för cykel och kollektivtrafik samt väckte ytterligare frågor.  

I detta avsnitt har uppsatsen metod och tillvägagång diskuterats för att ge studien en 

transparens och trovärdighet. Den kvalitativa studien som genomförts med intervjuer och 

datainsamling har diskuterats med fördelar och nackdelar med metoden. Under nästa avsnitt 

kommer uppsatsens första teorietiska del att behandlas. Bilens bakgrund i planeringen som visar 

på hur samhället ser ut idag har lett till dagens planeringsideal. 

 

3 BILEN – EN NATURKRAFT 

 

Här ska bilens framväxt illustreras, bilen som har en stor betydelse för hur vår planering ser ut 

idag. Bilen slog sig in i samhället som en naturkraft och individen stod handfallen med bilen 

som en anblick av det enda rätta. Under en tioårsperiod på 50-talet lyckades landets personbilar 

femdubblas. Detta gjorde att Sverige kunde titulera sig som Europas biltätaste land. Det var 

individen själv som ansågs ligga bakom den enorma kraften bilen implementerades med i 

samhället (Lundin, 2008, s. 21). Bilen som blev en symbol för frihet efter andra världskriget 

hade sina motståndare. Motståndarna ansåg länge att bilen enbart var en lyxleksak tillhörande 

överklassen och att den skulle förbli det (ibid, s. 21-28). Bilens implementering i samhället har 

skapat hur samhället ser ut idag och förklarar hur många planeringsideal idag börjar förändras. 

Denna teoretiska bakgrund kommer ge en insyn till hur dåtidens planering påverkat dagens 

planering. 

 

3.1 1900-talets parkeringsfrågor och trafikolyckor 

Efter andra världskriget blev bilen en fantastisk möjlighet runt om i Europa. Förstörda städer 

kunde byggas upp från grunden med ny teknik och nya möjligheter. Moderniseringen lockade 

till ett nytt samhälle med bilen i Sverige som klarat sig undan kriget. USA stod för det moderna 

samhället och där hade bilen blivit nyttosak snarare än leksak. I Sverige blev USA ledstjärnan 

och ett samhälle började planeras med nya vägar och bostäder (Lundin, 2008, s. 47-72). I början 

var det männen som hade bil då kvinnorna ofta var hemma och männen tog bilen till arbetet. 

Efter ett tag fick kvinnorna billigare eller begagnade bilar, oftast till användning för att köra 

barnen till skolan, aktiviteter och att handla. Idag ses bilen fortfarande som maskulin och fler 

män än kvinnor kör bil (Sheller & Urry, 2000, s. 748). Med bilen kom nya samhällsproblem 

som märktes väldigt snabbt. Det var trängsel i städerna och trafikolyckor uppstod. Samhället 

visste inte hur problemen skulle lösas eller vem som skulle lösa dem (ibid, s. 21). Tillslut kom 

det på planerarnas bord att reda ut problematiken med trängsel och trafikolyckor. 

Vägförhållandena var dåliga och många olyckor resulterade i stora dödstal under 50-talet (ibid, 

s. 151). Vems fel det var rådde det delade meningar om. Vissa ansåg att det var planerarens fel 

att många dog i trafiken, andra ansåg att det var den som anlade och underhöll vägen. Det vill 

säga när en olycka var framme låg felet aldrig hos föraren utan orsaken kunde bland annat vara 
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att vägen var för smal (ibid, s. 167). Trafiksäkerheten blev tillslut en större fråga för planerarna 

då det enligt folket var hur vägen var formad och skyltad som var olyckornas orsak, 

undantagsvis att föraren var rattfull (ibid, s. 199). Tillslut bestämdes det att blandningen av 

trafikslag var olyckornas största bov. Det beslutades att bilen skulle stängas ute från områden 

där gångtrafikanter vistades och vid höghastighetsvägar skulle cykel och gångtrafik helt 

separeras. Det skapades en trafikdifferentiering, dock inte med ökad säkerhet som anledning. 

Möjligheten för bilen att ta sig fram snabbare om en separation mellan trafikslagen gjordes var 

stor och eftertraktad. Trafikdifferentieringen skapade dock en ny syn på bostadsplaneringen där 

det började planeras för stadsdelar som efterlikande Wright och Howards idealstäder (ibid, s. 

168-172). Ebenezer Howard och Frank Lloyd Wright var två planerare som jobbade hårt för 

tanken och skapandet den ideala staden för 1900-talet (Campbell & Fainstein, 2012, s. 27). 

Högeromläggningen av trafiken skulle minska olyckstalen. Det passades då samtidigt på 

att höja standarden för vägar och vägskyltar. Städer som innan haft problem att anpassa staden 

efter bilen såg nu sin chans. Högeromläggningen blev ett stort steg för bilsamhället (Lundin, 

2008, s. 251-252). Bilen hade tagit all plats på gatorna och parkeringar blev ytterligare ett 

problem i de täta städerna bortsett från olyckorna. Städerna var i stort behov av ett större antal 

parkeringsplatser. Att lösa parkeringsfrågorna i områden under byggnation var inga större 

problem. Dock blev det problematiskt i de gamla delarna av staden där befintlig bebyggelse 

och K-märkta hus stod. Arkitekterna blev bundna till de planer som redan fanns. 

Saneringsdelegationen hade kommit ut med mått för minsta möjliga trafikutrymme, lekplatser, 

solintag och mycket mer. Det var dessa minimikrav som följdes och trafikutrymme hade första 

prioritering då målet var att leda in trafiken i städerna. Detta trots att vetskapen fanns i det redan 

då för trånga bilsamhället att bättre tillgänglighet skulle leda till en ännu större ökning av 

bilister. Anledningen var att ökad bilismen var trots allt bättre än längre restid. För att få 

utrymme för parkeringsplatser togs kvartersmark i anspråk, även redan bebyggd. Befintliga hus 

stoppade inte beredningen av plats för parkeringsplatser (ibid, s. 47-72). 

Teknikerna tog över planeringen för att lösa samhällsproblemen gällande bilen då det 

ansågs att det var kunskapen, forskningen och expertisen som var bristfällig. Efter teknikernas 

period som planerare startades det arbetsprogram. I dessa program fanns människor med 

kunskap inom de områden som ansågs väsentliga för att lösa problemen. Dessa var teknik, 

kemi, matematik, ekonomi, psykologi och sociologi (Lundin, 2008, s. 73-76). USA var den 

stora utgångspunkten i planeringen trots rädda röster som oroade sig över indragningen av bilen 

i storstäderna. För att räkna ut hur många parkeringsplatser som behövde byggas användes 

måttet antalet bilar per hushåll. Beslutet landade på en parkeringsplats per två hushåll. Detta 

skedde med inspiration från USA och var ett extremt mått då det faktiska antalet bilar var en på 

11 hushåll. Det extrema måttet bildades då det ansågs att planeringen även skulle vara för 

framtiden. Parkeringsplatserna började till slut stå tomma (ibid, s. 84-111). 

Framtidsplaneringen fanns i de två normer som följdes i planeringen på 60-talet. Dessa bestod 

av byggnadsnormen och planeringsnormen. Planeringsnormen gick ut på att bereda plats för en 

ökad biltäthet på 400 bilar per 1000 invånare, något som innan varit 200 bilar per 1000 invånare 

(ibid, s. 116-117). De normer som ställts upp var problematiska för byggherrarna och 
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fastighetsägare (ibid, s. 114). Normerna räknade enbart lokalen i sig när parkeringsplatser skulle 

göras. 1964 påbörjades det ett arbete med nya normer där även lokalens funktion räknades in, 

om parkeringarna var tillägnade ett bostadshus eller kontor etcetera. Problemet var att normerna 

följdes över hela landet, oavsett biltäthet vilket ledde till att städer med väldigt låg biltäthet 

byggde lika många parkeringsplatser som städer med hög biltäthet (ibid, s. 124-126). Normerna 

kom senare att byta namn till riktlinjer, då ordet norm framstod som tvingade (ibid, s. 133). 

Arbetet med riktlinjerna var klart år 1968. Planverket som då fanns gav ut dessa riktlinjer och 

var tydliga med att de riktlinjerna enbart skulle visa på när och hur parkeringsplatserna skulle 

byggas, inte var. Fokus låg på planeringen av hur många parkeringsplatser som skulle finnas 

inte hur de påverkade tekniskt infrastrukturellt beroende på var de låg (ibid, s. 137). Det fanns 

inga tankar hos städerna att planera för att minska bilismen (ibid, s. 116-117).  Kritik fanns även 

mot de nya riktlinjerna som grundades i oro för kostnaderna av de och för att bilen sattes framför 

de andra färdmedlen (ibid, s. 140-142).  

1965 ville staten att en utredning skulle göras över trafikutvecklingen och framtida 

investeringar. Detta föll på kulturgeografen Sven Godlunds bord. Godlund menar i sin 

utredning att bilen skulle ha en fortsatt positiv utveckling som sätter kollektivtrafiken i svårare 

tider. När kollektivtrafiken fick det svårare skulle bilen få ännu ett uppsving som skulle leda till 

att städerna blev fyllda med motorleder. Detta skulle fortgå enligt Godlund tills en mättnad 

uppstod hos befolkningen. Godlunds utvecklingsstrategier var i siffor matematiska gissningar 

som staten använde i sina betänkanden (Lundin, 2008, s. 120-124). 

1968 publicerades publikationen Scaft 1968: riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till 

trafiksäkerhet (Lundin, 2008, s. 230). Riktlinjerna menade på att samhället skulle planeras för 

att lokalisera verksamheter till platser som minskade störningar i trafiken och separation av 

olika trafikslag. Differentieringen av de olika trafikslagen skulle ge jämnare trafikström och 

samtidigt en bättre överskådlighet vilket skulle minska trafikolyckor (ibid, s. 231-232). 

Riktlinjerna vann stor acceptans och tillförlitlighet i samhället. Tillförlitligheten vanns innan 

utgivning och den började efteråt följas slaviskt av planerare vilket började prägla de stora 

bebyggelser som gjordes då (ibid, s. 238-241). Miljonprogrammets slut i början av 70-talet 

visade ett Sverige som lyckats bygga enligt Scafts riktlinjer, riktlinjer för trafiksäkerhet (ibid, 

s. 260-261). 

Med Scafts riktlinjer kom kollektivtrafiken redan under 60-talet i bakgrunden. Av alla 

planprojekt som gjordes under 60-talet stod kollektivtrafiken för endast sju procent. Redan då 

var allt fokus på bilen och röster för kollektivtrafiken började höjas då fler och fler negativa 

effekter av bilen började synas i samhället. Avgaserna märktes fysiskt mer och mer i en stad 

som blev trängre och trängre mellan parkeringsplatser och bilvägar. Professorerna började se 

kollektivtrafiken som lösningen på problemet och protester kom mot Scaft då publikationen 

hade andra planer. Kollektivtrafikens linjer skulle dras i utkanten av staden. Innerstaden skulle 

därav bli bussfri och gångavstånden bli längre till befolkningens vardagliga mål vilket gör att 

bilen skulle bli den enda rimliga alternativet (Lundin, 2008, s. 255-258). Under andra halvan 

av 60-talet började även varuhus och parkeringar byggas ihop, handeln blev en planeringsfråga 

(ibid, s. 131). 
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Bilen gick alltså från leksak till nyttosak och den starka framfarten gav samhället stora 

problem. Trängsel och trafikolyckor var de största problemen och frågan om vem som skulle 

lösa problemen kastades runt. Först föll det på planerarens bord, därefter teknikern och till sist 

startades arbetsgrupperna. Lösningen på problemen med trafikolyckor blev tillslut 

trafikseparering. Detta var inte egentligen ur säkerhetssynpunkt utan för att ge bilen bättre 

framkomlighet. Bilen som under hela andra halvan av 1900-talet styrt planeringen av samhället. 

Trängseln löstes med rivning av stora delar av städer för att ge plats åt parkeringsplatser till 

bilen. Antalet parkeringsplatser räknades med extrema mått för framtiden och alla städer som 

inte lyckats implementera bilen i sina samhällen fick en chans med de stora ombyggnationerna 

för högeromläggningen. De andra trafikslagen såsom kollektivtrafikanter, cyklister och 

fotgängare blev bortprioriterade. 

 

4. ETT SAMHÄLLE PLANERAT EFTER TRANSPORTER 

 

Det var teorin om planeringens bakgrund och förklaring till varför det ser ut som det gör idag 

transportmässigt i våra samhällen och varför bilen präglat planeringen. I detta avsnitt kommer 

bilens integrering i samhället på individ nivå att beröras. Varför människan blivit fäst av bilen 

och har svårt att skilja sig från den. Det är tack bilens starka roll i samhället som påverkar 

planeringen slår ut de andra transportmedlen. 

Bilen och bilismen har förändrat städernas rum. Geografiskt har en utglesning av staden 

utvecklats samtidigt som det upplevda rummet minskat. Beckmann (2001) menar på att dagens 

städer idag är byggda för bilen. Vi lever i ett samhälle där saker befinner sig på olika håll som 

kräver bilen för att ta sig mellan de olika destinationerna (ibid, s. 594). De urbana metropolerna 

har gjort individen beroende av bilen och individen som inte äger en bil hamnar genast utanför 

samhället. Individen utesluts från vissa platser såsom drive-thru köer eller drive-in bio.  Det är 

inte bara individen som utesluts enligt Beckmann utan bilen har stor plats i samhället då 

fotgängaren och de andra transportmedlen blir mer och mer undanträngda från gatorna. Detta 

då vägarna som förr bara var en transportsträcka idag har blivit mycket mer. Det har blivit en 

plats för att känna ilska och kärlek och andra känslor. Bilen har även krympt tiden då det snabbt 

går att ta sig längre sträckor. Detta har individen anpassat sig efter och gjort till en vana 

samtidigt som det upplevs att bilen rusar fram genom städerna (ibid, s. 598). 

Via bilen söker individen friheten den ger genom att tidsrummet är krympt och rörligheten 

har ökat. De gamla problemen från förr med väntan på transporter och avstånd som hinder är 

idag med bilen överkomna (ibid, s. 599). Bilen som är skapad av vetenskapsmän är otroligt 

teknisk och avancerad. Individen själv förstår bara en bråkdel av hur den fungerar. När 

individen sätter sig i bilen för att köra litar den fullständigt på alla experter som har skapat den 

och vägsystemen. Individen sätter en tilltro till andra experter men också de andra trafikanterna 

(ibid, s. 604). När individen sätter sig i bilen är det individen som styr samtidigt som bilen i sig 

förlitas på, individen och bilen utgör tillsammans en hybrid. Samhället är dessutom anpassat 

efter tekniken. Hybriden måste samtidigt lita på de andra hybriderna i trafiken och interagera 

samtidigt med de socialt. Som hybrid överlåts makten till bilen och dennes skapare. Vid nya 
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teknikinnovationer låter vi samtidigt bilen styra mer och mer. De nya tekniska innovationerna 

löser även problemen för bilen såsom minskad infrastruktur, till exempel mindre plats på 

vägarna vid trängsel. Med radion och GPSen kan hybriden välja en annan väg och slippa 

trafikstockningarna. Beckmann (2001) menar även på att det är tillverkaren och regelverket, 

lagstiftaren som ger bilen den stabilitet den har idag genom att etablera lösningar för problemen 

(ibid, s. 603).  

Samhället som är planerat för bilen anses dessutom vara planerat för män. Scheiner & 

Holz-Rau (2012) menar på att med dagens djupt rotade normer och tillgångar i samhället har 

männen ofta tillgång till bilen mer än kvinnor. Detta då de i sin studie kommer fram till att bilen 

som ägs av hushållet används av den arbetar och inte den som skötte hushållsarbetet. Den 

ekonomiska makten och sociala makten som finns i ett hushåll kan då styra över valet av 

transportmedel där den betalda arbetande får bilen. Samtidigt menar Balkmar (2012) på att bilen 

är starkt identifierad som en del av människans identitet precis som Beckmann (2001). Män 

speciellt tenderar att arbeta med sin bil och känna att den är en del av sig själv och sin 

personlighet. Detta leder till att bilen idag är svår att få bort ur männens kultur då den är starkt 

inrotad i vem de anser sig vara och deras kultur. 

Vi utgör idag Beckmanns hybrider som tack vare stor förlitan på experter och beundran av 

att kunna röra sig snabbt och fritt idag är bilberoende. Bilen har skapat samhället och den står 

för det nya och moderna inom vårt idag tekniska samhälle. Bilen som oftast används av mannen 

och i hushåll där skillnader finns ekonomiskt tenderar den med mer ekonomisk makt att välja 

bilen. Samtidigt är den starkt kopplad till vem mannen anser sig vara och deras kultur. 

 

4.1 Utglesningen av staden och de stora dödstalen 

Bilens parkeringsplatsbehov skapade stora utglesningar av samhället och också möjligheten att 

bosätta sig längre ut. Bilen var med och påverkade och gjorde detta möjligt. Varför det var på 

det sättet ska här beröras då utglesning är ett problemen för de fossilfria transportmedel som 

städerna idag försöker implementera i samhället som ofta är beroende av närhet. 

Befolkningen som till största andel bosatte sig på landet var tvungna att flytta in till städerna 

under första halvan av 1900-talet för att överleva. Livet på landet hade börjat bli hårt och i 

städerna erbjöds jobb (Statistiska centralbyrån, 2015). Detta kom under 1970-talet att förändras 

och det blev attraktivt att bo i utkanten av städerna igen. Det var känslan av frihet och enskildhet 

som lockade. Ibland var det även innerstadens höga bostadspriser som resulterade till 

bosättningar i städernas yttre delar (Kaufmann & Jemelin, 2003, s. 300). För att kunna leva i 

utkanten av staden behövdes bilen som gav friheten att ta sig in till stadskärnorna när det 

krävdes och ut igen till hemmet. Detta gör att ett bilberoende skapas då bilen används istället 

för kollektivtrafik och cykel (ibid, s. 296). Kaufmann & Jemelin ser ett antal engelska områden 

som exempel för utglesningen. Områdena är planerade för samhällen där bilen inte är ett 

färdmedel för privatpersonen utan kollektivtrafiken och cykeln samt framförallt gångtrafiken 

präglar dessa områden. Blandning influerade områdena där närhet är karaktären och bilen blir 

överflödig. Än idag är framkomligheten bra för gång, cykel och kollektivtrafik i dessa områden 

(ibid, s. 302). 
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 Pooley (2010) reflekterar i sin artikel över hur samhället idag kunnat se ut utan bilens intåg 

i hushållen som privat färdmedel. Det faktumet att om vi idag skulle introducerat bilen i 

samhället med statistiken från 60-talet med 3000 döda per år (ibid, s. 268) skulle den förbjudas 

precis som en drog med samma dödsantal hade förbjudits. Pooley menar även på att 

restriktionerna hade varit större för bilen om vetskap för de olyckor som komma skulle under 

1900-talet funnits. Problemet är att vi redan på 1900-talet levde i ett bilberoende och bilen fick 

inga nödvändiga begränsningar för att motsätta dödsfallen (ibid, s. 268). Restriktioner för bilen 

menar Pooley på skulle kunnat leda till att kollektiv och cykeltrafik fick en större roll i 

samhället. Kollektiv och cykeltrafiken hade inte blivit helt utslagen men mer framträdande 

(ibid, s. 269).  I många fall väljer städer att göra begränsningar för bilen inom stadskärnorna 

genom exempelvis sämre framkomlighet i form av enkelriktade gator eller parkeringsavgifter 

(ibid, s. 270). Pooley (2010) menar tillskillnad från Kaufmann & Jemelin (2003) att det inte 

finns bevis på att privatbilen tenderar att stödja utglesningen av städerna. Utan utglesning skulle 

städerna kunnat bli tätare tidigare då garage och parkeringsplatser inte behövts i lika stor 

utsträckning (ibid, s. 273). Pooley menar även på att bilen inte behövs i Storbritannien då de 

flesta resor sker inom en radie på två kilometer. Destinationerna kan lätt nås via andra färdmedel 

såsom gång, cykel eller kollektivtrafik (Pooley, 2010, s.273) som även Kaufmann & Jemelin 

(2003, s. 302) skrev. I slutändan skulle dock ett liv utan bilen härleda till att befolkningen väljer 

att bo i samma områden som sin arbetsplats för att smidigt ta sig till arbetet med kollektiv och 

cykeltrafik (Pooley, 2010, s. 272). 

Att leva i utkanten av staden kräver bilen för att få känslan av frihet och rörlighet då även 

frihet ofta är anledningen till att befolkningen bosätter sig i utkanten av städerna. De engelska 

områdena menar dock på att utglesningen kan ske utan bilen om den utesluts helt då en 

blandning verksamheter i områden sker. Utglesningen kan ha berott på de stora 

parkeringsplaneringarna som gjordes på 1900-talet, i alla fall enligt Pooley. Förtätning som är 

motsatsen till utglesning är något som sker i städerna idag vilket går hand i hand med 

planeringen för ett bilfriare samhälle då den blir överflödig i samhällen där närhet finns till alla 

destinationer som ska nås i vardagen. 

 

4.2 Kollektivtrafikens tuffa väg 

För att bilen ska bli överflödig krävs andra transportmedel och en fossilfri kollektivtrafiken är 

en av dem. Kollektivtrafiken är viktig för dagens planering då den är fossilfri. Kollektivtrafiken 

blev vid implementeringen av bilen i samhället bortprioriterad. I detta avsnitt ska 

kollektivtrafikens svårigheter eller nackdelar presenteras och möjliga åtgärder för att göra den 

mer attraktiv för stadens invånare.  

Att bilen ger en frihetskänsla och rörlighet kan överbyggas med andra transportmedel, 

däribland kollektivtrafik (Kaufmann & Jemelin, 2003, s. 302). Det finns exempel från städer 

där kollektivtrafiken är det övervägande transportslaget. Anledningen till detta anses vara viljan 

att bo naturnära som även var anledningen till bosättningen i utkanten av staden och inte 

bostadspriserna som innan nämnt. Att få kollektivtrafiken till det mest attraktiva färdmedlet är 

inte alltid lätt. Det kräver bland annat bra underlag hos kollektivtrafiken, det vill säga täta 
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avgångstider. Dock menar Kaufmann & Jemelin på att alla inte ställer sig negativt till 

kollektivtrafik. Kvinnor framför allt ställer sig överlag positiva till kollektivtrafik som regel av 

miljöskäl menar Kaufmann & Jemelin (2003, s. 298) vilket även Dahl et.al (2012) konstaterar 

i sin undersökning. Dahl et.al menar även på att männen som är underrepresenterade i 

kollektivtrafiken behöver en motivering för att ändra på bilberoendet. Männen är märkbart fast 

i användandet av bilen då de anses behöva känslan av frihet och snabb framkomlighet. VL 

menar även de i trafikförsörjningsprogrammet (2012, s. 25) att kvinnor och mäns resmönster 

skiljer sig åt. Kvinnor reser mer kollektivt än män, på grund av bland annat olika 

sysselsättningsgrader, värderingar och vardagliga rutiner. Dahl et.al (2012, s. 173) menar att 

männen är villigare att byta till kollektivtrafik om bussen eller tåget blir snabbare än bilen eller 

exempelvis tillåter högteknologiska funktioner, de behöver en morot. 

Pooley (2010, s. 273) vill säga att om bilen inte tagits in i samhället hade bussen inte haft 

den nedgång som ägde rum på 60-talet och turtätheten skulle varit mer regelbunden och 

kollektivtrafiken fortsatt vara lättillgänglig. Dagens arbete med att förbättra kollektivtrafikens 

underlag har lett till att det sker en ökning av antalet resenärer. Detta till trots att antalet bilar 

per person ökar och staden glesas ut (Trafikförsörjningsprogram, 2012, s. 10). Mycket av 

kollektivtrafiksplaneringen hanteras idag av kommunen (Verksamhetsplan, 2015) vilket ger 

kollektivtrafiken en möjlighet att anpassa de fysiska förutsättningarna i planeringen. 

Glesbygden gör det dock svårt att ge bra kollektivtrafiksunderlag då få personer är bosatta där 

(SOU 2013:84, s. 283). Det finns idag ett gränsvärde för hur lång tid en resa får ta med 

kollektivtrafiken. Om 45 minuter överstigs i resandet kommer befolkningen att vända sig till 

andra färdmedel (Trafikförsörjningsprogram, 2012, s. 8). Det är svårt för kollektivtrafiken att 

ha ett underlag där den tiden inte överstigs om underlaget är för litet hos befolkningen eller 

avstånden är för långa (Ulander, intervju). Den vanligaste reslängden till sin arbetsplats i 

Sverige enligt studier är sju kilometer. Detta gör att en stor andel av Sveriges befolkning är 

beroende av bil eller kollektivtrafik för att ta sig till sitt arbete (Trafikförsörjningsprogram, 

2012, s. 22). Detta då även cyklister kräver att avstånden inte är för långa (Legrell Crona, 

intervju). 

Frihetskänslan och rörligheten som bilen ger kan överbyggas med kollektivtrafiken. Med 

bra underlag och snabb framkomlighet kan kollektivtrafiken bli lika attraktiv och ett attraktivare 

val än bilen. Kollektivtrafiken är redan idag populär hos kvinnorna och mycket kan utvecklas 

för att även attrahera männen till att välja kollektivtrafik. Till sist är det trots allt tiden och 

underlaget som styr kollektivtrafikens utbud och även hur många som väljer att åka kollektivt. 

 

4.3 Cykeln- med Danmark och Nederländerna i framkant 

Cykeln är det andra fossilfria transportmedlet som undersöks i denna uppsats. Städerna börjar 

idag planera för cykeln som glömts bort i flera årtionden i planeringsprocesserna. I detta 

avsnitt ska cykelns framgångar i Danmark och Nederländerna belysas och vilka åtgärder som 

cyklisterna eftersträvar. Detta för att kunna se vad Västerås har och kan behöva åtgärda. 

I många av världens städer, stora som små ligger fokus idag på att bli mindre bilberoende. 

Cykelns framgångar i dagens planering är enligt Sagaris (2015) förvånande då 
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kollektivtrafiken borde tagit större roll i samhället på grund av de resurser den har bakom sig 

såsom bilen blivit framgångsrik via sociala, ekonomiska och kulturella faktorer (ibid, s. 64). 

Cykelns slagkraft torde därav gå att härleda till miljövänliga aspekter, den personliga hälsan 

som automatiskt fås och transporteffektiviteten. Grupperna av cyklister har samtidigt enligt 

Sagaris växt i länder världen över och lett till att många städer trycker in cykelbanor där plats 

finns. Detta är inte alltid det effektivaste utan leder ofta till sämre cykelvägar med dålig 

framkomlighet. Det är därför oftast lättare för utvecklingsländer att skapa ett bilfritt samhälle 

då infrastrukturen är lättare att skapa från grunden med prioritering för kollektivtrafik och 

cykel (ibid, s. 66).  

Idag minskar bilanvändandet världen över och detta skapar möjligheter för planerarna att 

skapa ett bilfritt samhälle (Zipori & Cohen, 2015, s. 159). I sin tidsskriftsartikel ser Zipori & 

Cohen närmare på tre olika städer som inte anses vara bilberoende. En av de städerna är 

Köpenhamn som representerar den gröna, moderna metropolen (ibid, s. 147). En grön modern 

metropol innefattar en stad som under 1900-talet planerat efter bilen men idag strävar efter att 

bli en icke bilberoende stad. Exempel på städer som dessa är Vancouver, Amsterdam och 

Köpenhamn (ibid, s. 151). Köpenhamn klassas idag som en gång och cykelvänlig stad. För att 

rankas som gång och cykelvänlig krävs att staden är anpassad för rörlighet utan bil eller andra 

motordrivande medel till olika verksamheter som dagligen används. Dessa verksamheter är 

bland annat förskoleverksamheter, affärer och arbetsplatser (ibid, s.151).  

De olyckor som lätt sker på cykel blir enkelt minskade om cyklisterna behandlas lika som 

bilisterna (Sagaris, 2015, s. 67). Sagaris menar även på att säkerheten ökar ju fler cyklister som 

finns på gatorna. Nederländerna är ett land som är världsledande i sin cykelplanering. Deras 

invånare involverade sig i arbetet med att få bättre och säkrare cykelvägar samtidigt gjordes 

bilvägar enfiliga och hastighetsgränserna för bilen sänktes på många ställen tack vare 

invånarnas delaktighet i planeringen. Det finns även områden i Nederländerna där bilen enbart 

får föras in och ut till bostaden och ej åka genom områden för enbart genomfart (ibid, s. 71). 

Planeringen som skedde på stadsnivå spred sig senare till regioner i Nederländerna. Den 

planeringen blev sedan en nationell fråga vilket anses gjort Nederländerna till det framgångsrika 

land det är inom cykelplanering. Detta anses bero på invånarnas delaktighet till största del där 

de fått vara med och påverka till åtgärder de anser nödvändiga (ibid, s. 67). 

För att öka attraktiviteten pratar Zipori & Cohen (2015) om något kallat ”Level of service” 

(LOS). LOS bygger på kvalitén hos infrastrukturella ting. På platser där cykeltrafik är befintlig 

mäts kvalitén på gatorna genom säkerhet, trygghet, attraktivitet och komfort. När de mäter och 

bygger gång- och cykelvägar med LOS i tankarna ökar attraktiviteten för dessa transportmedel 

(ibid, s.151). Exempel på åtgärder för bättre framkomlighet och ökad attraktivitet kan vara bra 

belysning, breda vägar, tillgänglighet och vägar utan stopp enligt Lund kommuns handlingsplan 

för ett bilsnålare samhälle (Lund kommun, 2005). Åtgärderna fungerar antingen positivt eller 

negativt. Om belysningen är bra används cykelvägarna mer i jämförelse om belysningen är 

dålig då de används mindre (Zipori & Cohen 2015, s. 151). Att sänka hastigheterna för bilarna 

där cyklister finns, cykelparkeringar samt signalreglerade korsningar är något som leder till 
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bättre cykelförhållanden. Cyklarna behöver genare vägar, gärna skilt från bilarna för att göras 

attraktivare (SOU 2013:84, s. 192). 

Köpenhamns kommun har i ett årtionde arbetat för att förbättra cykelbanorna och har idag 

300 kilometer cykelvägar i staden. De har arbetat för att öka antalet cyklister med 50 procent 

och samtidigt minska antalet otrygga i cykelsammanhang till 20 procent. För att nå dessa mål 

har många åtgärder gjorts. Bland annat har möjligheterna för cyklisterna förbättrats genom 

bland annat bättre stoppsignaler och gröna turer. Upplysningen förbättrades, trafikkontroller 

utfördes och det arbetades med att integrera cykeln samt kollektivtrafiken i staden. Denna 

normalisering av cykeln har gett ett bättre stadsrum då bilarna tagits bort till stor del. Närhet 

har även integrerats i stadsplaneringen då cykeln kräver en annan form av närvaro än bilen. 

Kommunen har även arbetat för de två målen genom att lägga stort fokus på nya gröna 

cykelbanor som är väl integrerade och sammankopplade istället för de övergivna gator som har 

tagits bort. Kommunen har också byggt motorvägar för cyklisterna som är till för de som ska 

cykla ut från stadskärnan till områden i utkanten av Köpenhamn och vice versa (Zipori & 

Cohen, 2015, s.155). En annan viktigt del av det lyckade integrerandet av cykeln var den redan 

befintliga cykelkulturen i Köpenhamn. Utan den hade uppdraget varit svårare (ibid, s. 156).  

Enligt Sagaris (2015) kan implementeringen av cykeln i samhället ske på två sätt. Den ena 

är tvingande där befolkningen inte haft andra val än att välja cykeln av olika anledningar. Det 

andra sättet är ett handlingsprogram där medborgarna har möjlighet att medverka i 

utformningen. Den sistnämnda implementeringen är den som visat sig mest framgångsrik 

genom bland annat exempel från Nederländerna och Danmark. Sagaris menar även att den 

ekonomiska aspekten i cyklingen behöver finnas med mer inom målen för cyklister för att den 

ska lyftas i samhället. Många länder har redan idag företag som genom skattelättnader kan 

finansiera cyklar till sina anställda (ibid, s. 71). I slutändan menar Sagaris dock på att vi behöver 

ändra planeringensstrategierna vi har idag för att nå målen kring implementeringen av cykeln 

(ibid, s. 78). 

Cykelns framgångar har utan ekonomiska aspekter nått framgång tack vare den sociala 

inställningen, miljöaspekten och fysiska hälsan som innehas på köpet. Infrastrukturen är vad 

som påverkar cyklisterna mest. Det som styr cyklisterna är nivån på LOS och är den dålig väljer 

cyklisterna andra färdmedel. Att implementera bra infrastruktur med högt LOS kan vara svårt 

och därför är det ofta lättare för länder under utveckling att skapa det bra från grunden.  När 

cyklisterna ökar, ökar även antalet trafikolyckor. Det är ett påstående som inte behöver stämma. 

I Europa har en ökning av cyklister lyckats bra utan att öka antalet olyckor. Med detta kommer 

ett arbete för att öka säkerheten och det arbetet innefattar lägre hastigheter för biltrafiken, bättre 

drift och underhåll av cykelvägar, minskad biltrafik, ökat användande av cykelhjälm samt bättre 

koll bland bilister på cyklisterna. Nederländerna involverade invånarna i utveckling av säkrare 

cykelvägar. Köpenhamn använde en icke tvingande metod och nyttjade cykelkulturen som 

fanns i Köpenhamn. Att involvera invånarna och ge möjligheter verkar vara det vinnande 

koncpetet. 

 

 



17 

 

5. VÄSTERÅS MOT FOSSILFRIARE TIDER 

 

I detta kapitel kommer empirin att behandlas. Resultatet av intervjuerna kommer att redovisas 

tillsammans med Västerås översiktsplan, andra trafikprogram och statens utredningar. Hur 

Sveriges städer går mot ett bilsnålare samhälle och hur kollektivtrafiken samt cykeltrafiken lyfts 

i samhället för att nå detta mål. 

Sveriges transportsektor jobbar med att få ett fossilfritt svenskt samhälle på vägarna. 

Fordon som framförs på vägarna ska drivas med fossilfria bränslen. Detta av många anledningar 

men den mest drivande är klimatfrågan (SOU 2013:84). Emissionerna har mellan år 1990 till 

år 2010 stigit med 20 procent inom EUs länder, däri står transporter för 25 procent (ibid, s. 162-

163). Hanna Eklöf, (intervju) utredningsledare för klimat- och energifrågor menar på: 

 

Om du tittar på inrikestransporter så står vägtrafiken för 95 % av utsläppen så det är egentligen det som är 

nyckeln. Vill vi få ner utsläppen från transportsystemet så måste vi få ner utsläppen från vägtrafiken. Sen 

finns det olika teorier och förslag i hur man ska göra det men det är där nyckeln ligger. 

 

Arbetet för att få ner utsläppen på landets vägar är alltså nyckeln till att få en fossilfri 

fordonsflotta samtidigt som det är svårt att bedöma hur det ska göras. EU har ett 

förnybardirektiv, ett direktiv om förnybarhet där 20 procent av energianvändningen ska vara 

förnybar år 2020. Däri har varje medlemsland sina egna mål. Sveriges mål var 49 procent 

förnybar energi år 2020 vilket var det högsta målet inom EU. Detta mål klarades redan år 2010 

(SOU 2013:84, s. 166) och Sverige har därefter gjort nationella mål såsom 40 procent lägre 

klimatpåverkan år 2020 (intervju, Eklöf). EU har också något som heter tvågradersmålet. Målet 

innebär att den globala temperaturhöjningen inte får överstiga den som var på förindustriell 

nivå med två grader. Detta innebär att den globala temperaturen måste gå nedåt innan år 2020 

och sedan fortsätta minska (SOU 2013:84, s. 161-162). För att nå tvågradersmålet i EU krävs 

inte bara icke fossila bränslen utan även effektiva åtgärder med lägre krav på energi. Att byta 

utan fordonsflottan till exempelvis elbilar eller bilar drivna på biogas räcker inte. Den sociala 

och kulturella inställningen till val av transportmedel måste förändras tillsammans med en 

förändring av infrastruktur som gör det möjligt (ibid, s. 154). För att minska utsläppen i Sverige 

används ofta ekonomiska styrmedel såsom koldioxidsskatt och lagstiftning. Idag har vi 

koldioxidfri elproduktion och väl utbyggda kollektivtrafiknät för att försöka minska 

koldioxidutsläppen. Dessa infrastrukturella lösningar har gjort oss mer framstående än många 

andra länder i Europa med växthusgasutsläpp (ibid, s. 181). Eklöf berättade även att 

Trafikverket jobbar mot de transportpolitiska målen. Dessa mål handlar om att vi ska säkerställa 

en långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna. Under detta mål finns det två andra, 

funktionsmålet även kallat tillgänglighetsmålet och hänsynsmålet. Funktionsmålet handlar om 

att medborgarna ska ha bra tillgänglighet till sina arbetsplatser och andra vardagliga 

destinationer på ett bra sätt. Här kan en parallell dras till kommunens arbete med blandning och 

förtätning, för att se hur planering går åt det hållet. Hänsynsmålet menar på att hänsyn ska tas 

till säkerhet, miljö och hälsa (intervju, Eklöf). Bilen kan därav behöva anses prioriteras mindre 
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i samhället då den som bland annat Lundin påstod orsakar trafikolyckor och emissioner. Dessa 

två mål är jämbördiga och den ena kan sätta restriktioner för den andra (intervju, Eklöf). 

Erica Löfqvist, samhällsplanerare på Trafikverket sade i intervjun att det problematiska i 

samhällsplaneringen är att resultatet inte kan ses förrän 20-30 år efter implementeringen. 

Lundin (2008) menade även han att parkeringsplatsernas överdrift inte märktes förrän år senare. 

När trafikens nätverk ska planeras är många parter inblandade (intervju, Löfqvist). Detta 

påminner mycket om arbetsprogrammen som skapades på 60-talet (Lundin, 2008). Parterna har 

ofta olika lagar och planer att följa. Det är därför viktigt att de samverkar. Ibland händer det att 

planeringsprocesserna blir osynkade och prövningar som ska göras kan redan ha blivit gjorda i 

processer hos den ena parten. För att undvika detta krävs god samverkan parterna emellan. 

Löfqvist menade även att det är viktigt för de att vara medverkande i tidiga skeden av 

planprocesser för att kunna påverka då det är svårt i ett senare skede (intervju, Löfqvist).  

Eklöf (intervju) på Trafikverket menade även att de infrastrukturella problemen som ska 

lösas idag i samhället måste lösas på rätt sätt. Byggs det en motorväg som gynnar biltrafiken 

kommer biltrafiken att öka eller fortsätta vara stark. Löfqvist (intervju) menar därefter att hon 

kan se en skillnad på bilens plats i planeringen idag: 

 

Jag tycker jag märker en viss förändring att man försöker satsa på andra transportmedel idag än vad man 

kanske har gjort tidigare. Om man tänker från 1950-talet och framåt så har bilen varit i centrum när man 

planerat … och det gör vi till viss del än idag men jag tror att det finns en trend i att försöka hitta nya 

transportsätt till en del även om jag upplever att många kommuner där ute fortsätter att tänka in bilen som 

det viktigaste transportsättet vilket jag tycker är synd. 

 

Det märks i dagens planering att andra transportmedel har fått tagit större plats såsom cykel 

och kollektivtrafik. Dock är bilen fortfarande högt värderad av många planerare och kommuner. 

Att bilen fortfarande värdesätts högt kan bero på många olika saker såsom generation, vanor 

eller årstidsförändringarna vi lever i. Ska de transportpolitiska målen följas ska exploatering i 

områden som inte är tätortsnära undvikas vilket även Kaufmann & Jemelin (2003) menar då 

utglesningen stödjer bilen. Dessa områden gynnar ofta bilen då avstånden blir längre tillskillnad 

från avstånden i tätorten där avstånden blir kortare och cykel samt kollektivtrafik lätt kan 

användas. Klimatmässigt är det även ohållbart att exploatera i områden där det enbart blir 

bostäder. Om inte verksamheter som används dagligen finns lättillgängliga används bilen. Även 

detta gynnar ett bilberoende. Blandning i områden krävs för ett transportsnålt samhälle för att 

få närhet till målpunkter i vardagen (Löfqvist, intervju).  

 Då kommunerna har planmonopol och ansvarar för alla planer som utvecklas läggs stor 

vikt hos de att planlägga för ett fossilfriare samhälle (SOU 2013, s. 188). Det krävs att 

kommunerna får tydligare styrmedel för att bedriva planering som leder till att bland annat 

klimatmålet uppnås. Planeringen idag ger ofta gynnande effekter för bilen, såsom externa 

handelsområden och perifera bostadsområden. Att dessa uppstår kan vara den bristande 

styrningen nationellt, att det inte ges bättre styrmedel till kommuner och andra organ att arbeta 

mot ett fossilfriare samhälle och att kommuner inte alltid följer sina egna mål. Det som saknas 
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är en nationell målbild inom den nationella stadspolitiken. Det finns i många länder en tydlig 

bild och ett tydligt mål mot ökad cykling och förbättrad kollektivtrafik (ibid, s. 754-757). 

Danmark hade en tydlig målbild och lyckades bra med implementering av cykeln uppifrån. 

Dock visar Nederländerna på att en lyckad implementering av ett fossilfritt transportmedel kan 

komma nedifrån vilket visar att bristen inte behöver komma uppifrån (Sagaris, 2015). I Sydney 

beskattas parkeringsplatser för att biltrafiken ska minska. Det skulle kunna implementeras 

kommunal skatt på parkeringar i Sverige för att minska bilanvändandet. Många 

parkeringsplatser är dock privata och kommunen måste därav få tillgång även till dem för att 

kunna beskatta alla (ibid, s. 763). För att förbättra infrastrukturbesluten hos regeringen krävs 

det att Trafikverkets planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan sammanställs med 

infrastrukturplaneringen. Infrastrukturen kräver en ny inriktning i planeringen för att 

klimatmålen ska nås (ibid, s. 778). Om staden och infrastrukturen görs mer attraktiv och 

tillgänglig, genom att vardagliga mål är lätta att nå skulle en minskning av personbilstrafiken 

ske på 20 procent jämfört med år 2010 och kollektivtrafikresandet fördubblas. Detta kan uppnås 

om åtgärderna föreslagna SOU 2013:84 implementeras (ibid, s. 812), samt om det arbetas efter 

de transportpolitiska målen. 

För att minska behovet av att transporteras längre sträckor och för att gå mot ett icke fossilt 

samhälle jobbar städerna med förtätning och blandning. I och med att städerna blir tätare ökas 

möjligheten att ta sig fram med hjälp av gång eller cykel. Att blanda områden med både handel, 

bostäder och arbetsplatser ökar denna möjlighet. Förtätningen och blandningen kräver också ett 

bra underlag i kollektivtrafiken. Om det är dåligt underlag kommer bilen användas då 

kollektivtrafiken inte blir attraktiv med dåligt underlag (SOU 2013:84, s. 274). Det som krävs 

för att åka med personbil är en viss inkomst och körkort. Något som börjar implementeras i 

nybyggda områden är bilpooler då antal parkeringsplatser per familj minskar. Ett flertal delar 

på en eller flera bilar som bokas och betalas för den tid och sträcka den används. Idag är 0,2 

procent av befolkningen medlemmar i bilpooler. Att vara medlem i ett sådant arrangemang 

gynnar ekonomin, miljön och bekvämligheten. Bilpoolar ger mindre användning av bil vilket 

minskar trängsel och även minskad använd markyta i form av parkeringar (ibid, s. 318-320).  

Regeringen, kommunen, samhällsplanerarna jobbar de flesta mot ett fossilfritt Sverige. De 

sätter upp egna mål och följer EUs mål. Trots att Sverige klarar målen krävs mer och inte bara 

ett byte till icke fossila bränslen. En förändring av samhällsinställningen och infrastrukturen 

krävs samtidigt som förtätning bör fortgå för att minska stadens utglesning. För att nå detta 

måste en god samverkan institutionerna emellan, att större målbilder sätts och att alternativa 

transportmedel lyftas fram i samhället såsom cykel och kollektivtrafik samtidigt som staden 

förtätas till deras fördel. 

 

5.1 En snabbare och genare kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken är ett transportslag som lyfts för att få ett fossilfriare samhälle med mindre 

påverkan från bilen (SOU, 2013:84). I detta avsnitt kommer Smartkoll att beröras, 

Västmanlands Länstrafiks arbete som gjordes år 2011 för att lyfta kollektivtrafiken i Västerås. 
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Smartkoll valdes då det gav utslag för kollektivtrafiken i Västerås och förbättringarna anses 

vara lyckade (Ulander, intervju). 

Västerås är en av de tio största städerna i Sverige, men år 2011 var de inte bland de tio 

bästa städerna inom kollektivtrafik. Städer som Jönköping hade fler resor per år än vad Västerås 

hade. Detta på grund av att de i ett flertal år gjort satsningar på kollektivtrafiken (Smartkoll, 

2011, s. 4). Projektet Smartkoll startades och genomfördes av Västerås kommun år 2011 för att 

göra satsningar på kollektivtrafiken. Som Ulander menar har Smartkoll gett stora förändringar. 

Sen vi gjorde den här Smartkoll omläggningen av all linjetrafik så har också 

kollektivtrafikresandet ökat hela tiden till mer än vad målet var uppsatt (Ulander, intervju). 

Målet var att öka antalet kollektivtrafikresenärer med 40 procent vilket då i dagsläget har 

övergåtts. Målet skulle nås med hjälp av ny infrastruktur, nya linjedragningar och effektiv 

marknadsföring. För att öka antalet resenärer per år får inte restiden vara för lång. VL fokuserar 

på att restiden med kollektivtrafiken högst får vara 1,4 gånger längre än en resa med bilen (ibid, 

s. 4). Det fanns även ett effektmål där förhoppning var att genom den ökade 

kollektivtrafiksanvändningen skulle positiva effektkonsekvenser uppnås. Dessa var minskad 

trängsel på gatorna, avlastning av biltrafik och mindre upptagna parkeringar i centrum, 

förbättring av klimatet, bättre tillgänglighet och luftkvalité (ibid, s. 3). Det finns två slagord 

som VL ser ligger till grund för att öka kollektivtrafikresande, kunskap och relevans. Kunden 

måste ha kunskap och lätt kunna få kunskap om hur, när och var bussen avgår. Kollektivtrafiken 

ska även vara relevant och fungera för kunderna (ibid, s. 18).  För att nå målen med Smartkoll 

krävdes en del åtgärder till bussarnas linjer. De åtgärder som vidtogs var att bussen prioriterades 

före bilen i vägnätet vilket ledde till att bussen kom fram snabbare. Även utveckling av 

hållplatser och service, förbättrad tillgänglighet, förbättrad försäljning och marknad, förändrad 

attityd och nybyggnad av linjer gjordes för en förbättrad kollektivtrafik (ibid, s. 3). 

Bilen används ofta framför kollektivtrafiken då den är snabbare och mer närbelägen. I och 

med Smartkoll ville VL öka tillgängligheten för kollektivtrafiken och göra den snabbare, med 

bland annat fler avgångar (Smartkoll, 2011, s. 4). Ökad tillgänglighet och snabbare turer gör att 

konkurrensen med bilen blir bättre då den står för rörlighet och frihet. Med bättre tillgänglighet 

ökar rörligheten och med fler avgångar ökar friheten (Beckmann, 2000). Detta kräver att 

busshållplatserna är lagda på genare vägar vilket dock skapar ett större avstånd från hem till 

busshållplats (Smartkoll, 2011, s. 4). Beräkningarna inför Smartkoll gav att cirka 84 procent av 

de boende i Västerås skulle uppfatta restiden som bättre eller likvärdig med de nya 

kollektivtrafiksatsningarna under rusningstrafik. 100 procent skulle uppleva den bättre under 

resterande timmar på dygnet (ibid, s. 12). För att kompensera detta krävdes det att VL hade fler 

avgångar. För att mäta sig med den krävs det att kollektivtrafiken uppnår ett antal kriterier. 

Tidtabellen bör ha ett styvt utbud, avgångarna ska avgå vid samma tider och vara täta. Linjerna 

bör vara gena och inte göra några avvikelser samt ha samma linjenummer dygnet runt. Det ska 

även för resenären vara enkelt att betala och hitta tydlig information ibid, (ibid, s. 4). 

Länslinjerna slutades dra genom city och började gå enbart till centralen (ibid, s. 11). Detta 

minskade det kommande trycket på busshållsplatserna inne i city. Dock är det enligt Lisa 

Ulander, trafikplanerare på kollektivtrafikförvaltningen (intervju) än idag där problemen rent 
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infrastrukturellt är. Bussarna kommer in till city runt samma tid vilket bildar en propp vid 

hållplatserna i city (Smartkoll, 2011, s. 12). Prioriteringar för bussen skedde med företräde i 

signalkorsningar, körfält, utformningen av korsningar och körfält samt samverkan (ibid, s. 14I 

marknadsföringen ska VL ge bilden av att det är enkelt och smart att resa kollektivt (ibid, s. 

19). En sådan marknadsföring är ofta behövlig då invånarna ofta känner att det är krångligt att 

åka kollektivt som Beckmann (2000) menade på. Att väntetiden och byte av buss upplevdes 

krångligt. Företräde lämnades på många ställen i staden för att bussen skulle kunna ta sig fram 

snabbare (Smartkoll, 2011, s. 4). Busshållplatser byttes ut mot väderskydd och cykelställ 

placerades bredvid för att ge ett hela resan perspektiv. Många busshållplatser togs även bort för 

att låta bussen ta sig fram snabbare genom att slippa stanna varje 100 meter. Om dessa kriterier 

uppnås kommer kollektivtrafiken ha större möjlighet att konkurrera med bilen (Smartkoll, 

2011, s. 4). 

 Ulander menade på i intervjun med henne på kollektivtrafikförvaltningen att VL idag 

precis har installerat ett nytt biljetträkningssystem för att kunna se hur många som åker buss 

och även var de flesta kliver av och på. Systemet kallas automatisk trafikanträkning och består 

av kameror som registerar på och avstigning. Kameran kan inte registrera vem det är som stiger 

av och på utan bara var. Detta kommer ge en mer tillförlitlig bild över hur kollektivtrafiken 

nyttjas och förbättringar kan göras därefter. Ulander fortsätter med att i Smartkoll har en 

mättnad uppnåtts i åtgärder för en attraktivare kollektivtrafik. Det går inte att göra snabbare 

avgångar, som skulle göra kollektivtrafiken attraktivare utan det skulle snarare leda till ett tåg 

av bussar. Andra åtgärder måste därför göras nu för en attraktivare kollektivtrafik såsom 

förändring av infrastrukturen eller större, snabbare bussar. Detta är nästa steg i utvecklingen 

och vad VL jobbar på idag. Sådana åtgärder skulle kunna lyfta männen i kollektivtrafiken med 

förändringar som gör kollektivtrafiken modernare och snabbare (Dahl, 2012). Oxbacken och 

Västerås city som idag är områden där det korkar igen för bussarna behöver rent infrastrukturellt 

förbättras. Många busslinjer har sina turer där samtidigt som annan trafik ska få plats. Detta 

förlänger bussresorna tidsmässigt (Ulander, intervju). 

Med Smartkoll skulle antalet resenärer öka med ny infrastuktur, nya genare linjedragningar 

och effektiv marknadsföring. Det som krävs av kollektivtrafiken är att den är snabbare än bilen 

och lättanvänd. Största fokus låg därav på att få genare vägar och stort utbud av avgångstider 

som var lättanvända. Bussen fick även prioriteringar i trafiken för att kunna ta sig fram snabbare 

och för att sända en signal till bilisterna. I dagsläget och efter Smartkoll uppstod en mättnad i 

kollektivtrafikens arbete med snabbare bussar. Framtida åtgärder behöver därav innefatta 

infrastrukturella förändringar där det idag blir hinder för bussarna. 

 

5.2 Västerås cykelstaden 

I detta avsnitt belyses Västerås arbete med att lyfta cykeln som transportmedel. Cykeln är 

tillsammans med kollektivtrafiken ett transportmedel som är fossilfritt och behöver användas 

mer i samhället för att nå de politiska målen inom transportsektorn. I Västerås är cykeln redan 

väl implementerad och därav är åtgärderna få. 



22 

 

Västerås planering ska utgå från cyklisten (Tekniska nämnden, 2015, s. 10). År 2011 var 

det 48 830 resor per dag med cykel. Med 16 procent vill tekniska nämnden att resorna med 

cykel ska ha ökat år 2017 (ibid, s. 7). Västerås översiktsplan bygger på 12 olika strategier som 

planeringen ska utgå från. En av de 12 strategier i den gällande översiktsplanen för Västerås är 

att det ska vara enkelt att gå och cykla i Västerås. Detta innebär att goda möjligheter finns för 

att skapa gena, trygga, vackra och väl underhållna cykelvägar för Västerås invånare (ibid, s. 8). 

Löfqvist menade i intervjun att det idag är naturligt att ta upp cykelfrågor i planprocesserna, 

något som inte var vanligt för tio år sedan. Bilen är inte alltid rätt fordon men används ofta då 

det går lätt att ta sig från punkt a till punkt b. Ingrid Legrell Crona från 

Stadsbyggnadsförvaltningen lyfte E18, motorvägen som går genom Västerås och delar staden 

i två delar. Den har kommit att fungera som en barriär för cyklister med höjdskillnader och är 

svår att överkomma med planering för cyklister. 

Västerås stad följer ett antal principer vid planeringen för att göra cykeln attraktiv. 

Fyrstegsprincipen, prioritering av trafikslag, shared space, passager, hinder på gång- och 

cykelväg, utformning av väg och cykelparkering. Fyrstegsprincipen som framkom i frågan att 

hitta billigare och bättre lösningar än att bygga nya vägar är en av dem. Sista utvägen ska vara 

att bygga ny infrastrutkur i de fyra punkterna: tänk om, styr om, bygg om och till sist bygg nytt 

(Tekniska nämnden, 2015, s. 11). Vad gäller prioritering av trafikslagen finns det en stege i 

Västerås som ska följas. Högst upp är gångtrafiken som har prio ett. Därefter kommer cyklisten, 

kollektivtrafiken och sist bilen. Legrell Crona förklarar syftet med den såhär: Här är menat att 

vi ska prioritera gång cykel och kollektivtrafik men det betyder inte att vi ska prioritera ned 

bilen snarare att vi ska prioritera upp gång cykel och kollektivtrafiken (Legrell Crona, intervju). 

Shared space som är den tredje principen menar på att i områden där trafikslagen skall samsas 

om ytan skall de gående och cyklisterna bestämma takten. Detta kunde även ses i Nederländerna 

och har fungerat bra där (Sagaris, 2015). Västerås Stad är även restriktiva på att bygga nya 

övergångsställen då oskyddade trafikanter, såsom cyklister har lätt att skadas där. Passager är 

en lösning där som det arbetas med. Ofta placeras det ut hinder i form av bommar och 

betongsuggor på cykelbanor för att förhindra biltrafiken från att ta sig in. Detta leder ofta till 

olyckor för cyklisterna nattid då dessa blir mindre synliga. Därför sätts det i Västerås enbart 

upp hinder på cykelbanor som är olycksdrabbade av att bilar tar sig in (Tekniska nämnden, 

2015, s. 12-13). Något som är attraktivt för cyklister är bra cykelparkeringar. Det innebär närhet 

till målpunkter, knutpunkter, väderskydd och stöldsäkerhet (ibid, s.14). I översiktsplanen ska 

det listas framtida möjliga platser för cykelparkering på stadens mark samt att det vid 

planläggning ska göras plats för cykelparkering (ibid, s. 16). När nya stråk är under 

nybyggnation eller ombyggning ska även om möjlighet finns värme läggas i marken (ibid, s. 

17).  

Bilisten är dominerande i Västerås (Tekniska nämnden, 2015, s. 25) där det finns 38 mil 

cykelväg tillskillnad från Köpenhamns 30 mil. Detta visar på att Västerås idag redan har en väl 

implementerat cykelvägnät (Zipori & Cohen, 2015). Trafikseparering råder i högsta mån av 

cykel, bil och gångväg (Tekniska nämnden, 2015, s. 26). 22 procent av tätortens boende 

använder cykeln minst en gång om dagen och tillskillnad från kollektivtrafiken är det väldigt 
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jämställt hos Västerås cyklister. Det markanta missnöje med cykelbanorna Västeråsarna har är 

underhållet vintertid (ibid, s. 27). I översiktsplanen från 2004 skulle alla trafikslag prioriteras 

lika. Idag ska cykeln prioriteras högre. Detta innebär inte att bilen prioriteras mindre utan cykeln 

prioriteras mer än innan. Under vintertid ska huvudcykelstråken plogas före bilvägarna. Detta 

ter sig naturligt då cykeln stod högre i stegen än bilen.  

Cykeln har gått från att glömmas bort under planeringsprocesser till att lyftas. Trots att 

Västerås är en väldigt cykelvänlig stad siktar kommunen på att öka antalet cyklister och har det 

som en av sina 12 strategier i översiktsplanen. Kommunen jobbar med ett antal strategier för 

att lyfta cykeln där en är att cykeln ska prioriteras först samtidigt som cykeln verkar ha ett högt 

LOS som Zipori & Cohen pratade om. Det största problemet för cyklisterna är vintern då 

vägarna ofta blir hala och svårframkomliga och trots första prioritering på plogning är kritiken 

fortfarande där. Värmeslingor ska lösa detta. Kommunen kommer med nya lösningar hela tiden 

och förhoppningsvis kan de även överbrygga den stora barriären E18. 

 

6. BILEN MOT CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK 

 

I detta kapitel kommer tankar kring teori och empiri att knytas samman och en redogörelse 

för var möjligheterna och problemen finns i dagens planering mot ett bilfriare samhälle med 

1900-talets bilsamhälle som bakgrund. Frågeställningar och syfte kommer även försöka 

besvaras. 

På 50- och 60-talet var det den nya tekniken som styrde planeringens riktning. Bilen var 

den nya moderna innovationen som individerna och samhället ville ha. Än idag går den hand 

i hand med det moderna enligt Beckmann då den står för den moderna urbana metropolen.  

Tekniken präglar idag samhället och bilen som transportmedel är det mest innovativa vi har. 

Vi ska snabbt kunna ta oss fram till olika delar av de utspridda städerna och för detta behöver 

vi bilen. Som Beckmanns hybrid kan en förståelse innehas för hur svårt individen har att 

slita sig från bilismen. Det har blivit en vana att förlita sig på experterna i deras tekniska 

kunnande och då de löst de stora problemen såsom trafikstockningar och annat kommer de 

antagligen fortsätta att lösa bilismens problem. Hybriden har blivit en stor del av vardagen 

att den är svår att dra sig ur. Samhället har blivit byggt för att denne ska kunna ta sig fram 

och utan bil är du utelämnad. Inspirationen till bilsamhället i Sverige hämtades från USA 

enligt Lundin där bilen inte längre enbart var en leksak utan var en självklar transport i 

samhället. USAs planering kretsar mycket kring bilen och Beckmanns teorier uttrycker ett 

typiskt amerikanskt samhälle. Sverige är på väg bort därifrån. Planeringsplaner har sakta 

men säkert börjat dyka upp i de större städerna med cykel och kollektivtrafik som 

prioritering. Det problematiska är dock att individen fortfarande är fast i vanan och 

identiteten som finns med bilen och kommunen planerar fortfarande utefter den urbana 

moderna metropolen med en utglesad stad. Detta märktes under intervjuerna där 

shoppingcentret och nya etablerade bostadsområden i utkanten av staden presenterades som 

exempel på gynnande planering för bilen. En sådan planering sker samtidig som förtätningen 

och planeringen för ett fossilfriare samhälle. 
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Att bilen, urbaniseringen och rörligheten idag står för det moderna är problematiskt. För 

att nå de transportpolitiska målen och regeringens mål samt EUs klimatmål måste 

planerings- och infrastrukturella förändringar göras. Utglesningen måste bromsas och 

därmed bilen då den enligt Beckmann stödjer städernas spridning geografiskt. Stora 

förändringar måste ske och förtätningsplaneringen fortgå i Västerås. Bilens integrering i 

samhället stoppar detta. Då bilindustrin är en stor industri i dagsläget skulle det vara dåligt 

för många städer som lever på bilindustrin samtidigt som politikerna även påverkas av detta. 

Då bilen drar in kapital kan de bli skärrade och inte våga fatta stora vågade beslut som 

bromsar för bilen då den fortfarande är en stor del av samhället. Medan befolkningen  vill 

åka bil kommer de att göra det och politikerna samt planerarna kommer planera därefter. 

Befolkningen kommer dessutom att få det problematiskt att ändra livsstilen då den kan 

användas till i stort sett allt. Bilismen har idag implementerats väl i samhället och individen 

ser på tekniken som något modernt, och kollektivtrafiken samt cykeln som något föråldrat 

och icke innovativt. Bilen är också dominerande över de andra transportmedlen vilket 

Västerås idag försöker få bort som Legrell Crona uttryckte, att cykeln samt kollektivtrafiken 

planeras för i Västerås att bli jämlik med bilen. 

De planeringsprogram som skapades på den senare delen av 1900-talet innehöll 

tjänstemän från olika kunskapsområden som behövdes kunskapsmässigt för att skapa bra 

vägar. Idag kan en liknelse till detta tänk ses men mer åt att de kunskapsrika tjänstemännen 

är de berörda parterna för det som skall förändras eller byggas i samhället. När planer tas 

fram i dagsläget är alla berörda parter inblandade för att representera sin myndighet eller 

företag och detta i ett tidigt skede. Alla parter kan sin sak och sina visioner och när de då 

samlas för att samarbeta blir resultatet det lämpligaste då alla olika kunskapsområden har 

jobbat tillsammans för att få fram det resultat de tror är lämpligast. I dessa samarbeten arbetas 

det ofta mot att minska bilismen, vilket är den största skillnaden mot förr då planeringen 

jobbade för att underlätta för bilen. 

Det låter som att bilismens planering enbart var problematisk på 1900-talet vilket 

självklart inte var fallet. Många förbättringar och framsteg gjordes hela tiden med den tidens 

kunskap och förbättringar skedde hela tiden. Förändringen som skedde 1964 som exempel 

var ett steg i rätt riktning. Parkeringsplatserna skulle nu även beräknas efter husens 

funktioner och inte enbart husen i sig. Problemet där var dock problematiken att detta skulle 

gälla i alla städer oavsett biltäthet, vilket senare även det kom att förändras. De stora 

parkeringsplatser som byggdes under andra hälften av 1900-talet försvinner idag mer och 

mer. Detta på grund av förtätningen som sker i städernas inre delar, däribland Västerås 

strategi ”Bygg staden inåt”. Det gör att bästa färdmedlet till city blir kollektivtrafik eller 

cykel då de parkeringar som finns kvar ofta är fulla. Det finns även restriktioner i city såsom 

bilfria gator och höga parkeringsavgifter för att försvåra för bilen i stadens inre delar. Det 

ger det bilfria samhället ett försprång. De externa shoppingcentren gynnar dock bilen istället. 

Detaljhandelsområden som poppar upp i utkanten av våra städer med inspiration från USA 

blir allt mer vanliga. Stora gratisparkeringar fyller dessa områden som är närbelägna till stora 

trafikleder. Denna detaljhandel slår ut cityhandeln och är ofta svårtillgänglig med cykel eller 
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kollektivtrafik. Särskilt svårt är det för kollektivtrafiken i Västerås. Då området är gammal 

industrimark är infrastrukturen inte byggd för handel eller kollektivtrafik. 

Handeln blev enligt Lundin en fråga för planeringen under 60-talet. Därmed kan det 

sägas att planeringen av handeln i staden torde stämma överens med stadens översiktliga 

planering. Den externa detaljhandeln kan anses strida mot Västerås översiktsplan som menar 

på att planeringen ska gå mot ett hållbarare samhälle enligt en av strategierna. Dock kan de 

externa handelsområden som finns stämma överens med någon annan av översiktsplanens 

strategier. Ett externt detaljhandelsområde gynnar bilismen och därmed kan det anses gå 

emot vissa strategier samtidigt som det eventuellt gynnar vissa. Detta blir en övervägning 

och frågan är vilken eller vad som väger tyngst. Denna problematik kan även ses i stadens 

etableringar av nya, icke blandade bostadsområden långt utanför stadskärnorna. Dessa 

områden är ofta inte blandade, det vill säga rena bostadsområden vilket gynnar bilismen då 

avstånden ofta blir för långa för att cykel eller kollektivtrafik ska vara lockande alternativ.  

Teoretiskt går det dock att exploatera områden i utkanten av städerna som inte gynnar 

bilberoende. Kaufmann & Jemelin menar att det finns områden som byggdes innan bilens 

roll i vardagen växt sig stark. Cykel och kollektivtrafik präglar dessa blandade områden. Det 

finns därav områden i utkanter av städerna som inte är bilberoende där de självklara 

alternativen oftast är cykel eller kollektivtrafik då bilen inte fanns vid etableringen. 

Problemet blir dock att bilda liknande områden idag utan att utesluta bilen då den enligt 

Västerås översiktsplan inte ska nedprioriteras. Översiktsplanen är komplex med olika 

strategier och det kan därför behövas styrmedel nationellt för att uppnå klimatmålen. Det är 

svårt att avgöra huruvida Kaufmann & Jemelin och Beckmann eller Pooley har rätt i om 

bilen stödjer utglesningen eller inte efter denna diskussion. 

Trafikolyckor är en negativ aspekt med bilen. Redan när bilen började implementeras i 

samhället på 50-talet var trafikolyckorna vanliga. Bilens fördelar vägde över för de med 

inflytande på planeringen av samhället att den torde vara tvungen att implementeras och 

detta med alla medel. Idag har arbetet med att minska antalet olyckor varit lyckat med 

annorlunda strategier än förr. Frågan är hur och varför bilen fick fortsätta att implementeras 

i samhället. Som bland annat Pooley menade på skulle det idag inte tillåtas om den uppfanns. 

För att minska antalet olyckor som skedde under 1900-talet valdes det att separera de olika 

trafikslagen. Dock var det inte trafiksäkerheten som låg bakom valet till separeringen av 

trafiken utan det var bilens framfart. Med vägar enbart för bilen kunde den ta sig fram 

snabbare och smidigare. Säkerhetssynpunkten vara bara något som användes för att få 

separeringen mer attraktiv. Idag används trafikseparering fortfarande, men ur första hand 

säkerhetssynpunkt. Cyklisterna separeras bort av säkerhetsskäl, för att inte behöva korsa 

vägar. Övergångsställen byggs även sällan i Västerås för att minska kontakten mellan bilister 

och cyklister. Passager byggs därför i största möjliga mån över eller under bilvägarna för 

cyklisterna. Kollektivtrafiken blir också differentierad idag, vilket den till viss del blev på 

50-talet också då den inte ansågs behöva dras genom de centrala delarna för att ge plats åt 

bilen, vilket är tvärtom idag. Bilen har genomfartsförbud i Västerås city men bussen får köra 
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där och den har även företräde på andra ställen i staden genom signalreglerade korsningar 

och egna körfält på ett antal gator. 

För att lyckas implementera cykeln i Västerås kan Köpenhamn följas som exempel. I 

Köpenhamn fick cyklisterna egna körfält på vägarna, de överblivna vägarna gjordes om till 

cykelleder. Detta skulle även kunna göras i Västerås med de leder som går ut från Västerås 

stadsdelar då de ofta har två filer men inte underlag för det. Detta skulle öka 

framkomligheten för cykeln samtidigt som vägarna byggs bort. Medans vägarna finns kvar 

kommer de att användas av bilisterna. Det är något som krävs för att infrastrukturen ska 

förändras i Västerås. Precis som Ingrid Legrell Crona påstod, att vägar tas inte bort bara för 

att, utan det måste finnas en anledning. Exempelvis högeromläggningen som ägde rum på 

60-talet och gjorde att alla städer runt om i landet kunde implementera bilen helt och hållet 

i samhället. Det var vad som gav bilen en riktig skjuts uppåt. 

Sven Godlund spådde under 60-talet att bilen skulle slå ut kollektivtrafiken, att en 

mättnad till slut skulle uppnås vilket vi inte kan se förrän i dagsläget. Fler åker kollektivt 

eller cyklar samtidigt som färre ungdomar tar körkort. Kollektivtrafiken och cykelns arbete 

för ökad attraktivitet verkar ha gett resultat. Dock ökar antalet bilar per person varje år. Om 

kollektivtrafiken som kom i skymundan redan under 60-talet inte hade hamnat där skulle 

infrastrukturen kunnat se annorlunda ut. Antagligen inte själva vägarna då de fortfarande 

behövs för bussen men de massiva parkeringsplatserna som präglade vårt samhälle skulle 

eventuellt ha varit mindre betydande. 

Problemet för cykel och kollektivtrafiken i Västerås, framförallt cykeln är att staden 

redan är utbredd med långa sträckor mellan city och vad som räknas som tätort då 

femkilometersradien överstigs. Den allmänna känslan är att cykellederna är idag bra i 

Västerås och det upplevs inte att de mestadels är intryckta där plats funnits utan planeringen 

och anläggningen av dem har en tanke bakom. Risken för cykelolyckor är dock något som 

enligt Sagaris hindrar befolkningen från att cykla. Det menas bland annat att om cyklisterna 

behandlas lika som bilisterna, där Zipori & Cohens nämnda motorcykelleder skulle kunna 

vara ett exempel, minskar cykelolyckorna. En anledning till att Västerås varit attraktivt för 

cyklister kan vara den icke tvingande implementeringsmetoden. Då cykeln har varit ett val 

och inte ett måste har fler velat ta cykeln och en vilja har vuxit och spridits. Att låta 

cyklisterna framför allt och befolkningen vara med och ge förslag och tydligt säga vad som 

är mindre bra och bra har via Nederländerna som alternativ visat sig fungera. För att låta 

cykelkulturen växa ännu mer och öka trafiksäkerheten för cyklisterna kan Sagaris nämnda 

hastighetsbegränsningar för bilen vid stora leder vara ett alternativ. Detta samt att bilar inte 

ska få åka genom områden där mycket cyklister befinner sig är exempel från Nederländerna 

som visat sig fungera bra.  Bilen ska dock som Legrell Crona menade på inte nedprioriteras 

och begränsas om möjlighet finns. Ett ytterligare alternativ skulle vara att ge företag 

skattelättnader för att finansiera cyklar till sina anställda som Sagaris nämnde. Något som 

cyklisterna eftersträvar på sina cykelbanor för hög attraktivitet är gena vägar, bra belysning 

och få stopp vilket Västerås befolkning anser sig ha. Få stopp är något som kommunen 

arbetat fram väldigt väl då få övergångsställen finns vid de större cykelbanorna och passager 
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präglar istället staden. Bra knutpunkter är också viktigt. Det som de i Västerås anser vara en 

brist är snöplogningen av cykelbanorna vilket kommunen jobbar på. Huvudcykellederna är 

redan prioriterade före bilvägarna. Det som nu försöker utvecklas är att markvärme ska 

läggas på fler ställen. Vintervägarna är där det brister för cyklisterna och kommunen är väl 

medvetna om detta och jobbar med åtgärder. 

Andelen cyklister är stor i Västerås. Kaufmann & Jemelins studie visade även på att 

kollektivtrafiken kan bli det övervägande alternativet i ett område om underlaget är bra. Det 

visar på att med bra underlag kan även VL bli dominerande i Västerås tätort. De skillnader 

som finns i kollektivtrafiken angående genus går att förbättra som Dahl et.al påpekade i sin 

studie. Ny teknik och snabbare turer skulle kunna locka männen till mer 

kollektivtrafikåkande. Detta har VL jobbat med i samband med Smartkoll. Bussen har blivit 

snabbare och appar samt busshållplatser har bytts ut. Nu finns även ett nytt räknesystem och 

busskorten har blivit förändrade teknologiskt. I och med att förbättra kollektivtrafiken med 

nya moderna tekniker dras inte bara männen till den. Beckmanns hybrider som är fast i 

bilismen förlitad på ny teknik kan även de dras till nya innovationer inom kollektivtrafiken. 

Dessa som ofta enligt Balkmar är män och eller de med mer betalt arbete i hushållet enligt 

Scheiner & Holz-Rau. Går den om de nya innovationerna med bilen och slår ut bilens 

frihetskänsla och rörlighet har de inte längre ett behov av den hybriden. Det som idag inte 

går att göra kan bli möjligt i framtiden. När befolkningen växer, växer samtidigt underlaget 

för kollektivtrafiken. Detta sker också när fler väljer att åka kollektiv. När underlaget är 

tillräckligt stort kommer VL kunna implementera ringlinjer. Detta kommer innebära att 

bussturerna inte alltid går igenom city vilket gör att möjligheten att komma fram snabbare 

och utan att behöva byta buss ökar.  

När litteraturen och materialgenomgången gjordes för denna studie kunde 

anledningarna till varför samhället skulle bli bilfriare delas upp i två läger. Det fanns den 

miljömässiga anledningen, där det var alla emissioner som inspirerade till tanken om ett 

bilfriare samhälle. Den som framhävs mest är den andra anledningen, olyckorna, otryggheten 

och bullret som uppstår i stadskärnorna. Det är oftast denna anledning som framhävs i planer 

som den stora anledningen dock märks det att emissionerna är främsta anledningen. De 

transportpolitiska målen säger mycket om de nationella intressena som styr den lokala 

planeringen och menar därpå att bilismen måste sjunka i städerna för att få ner emissionerna 

från vägtransporten. Det räcker inte med att bilarnas drivmedel byts ut utan även det sociala 

beteendet och infrastrukturen måste bytas. Idag är ett hållbart leverne som representeras i 

denna uppsats ett starkt inslag som etablerar sig mer och mer inom planeringen. Det hållbara 

är i detta fall en planering för cykel och kollektivtrafik, något som idag sprids i städer över 

hela världen. Slutsatsen i detta resonemang är alltså att det moderna styr planeringen av 

samhället. Då var det bilen, nu är det bilen och framtiden blir det hållbarhet. 

 

6.1 Avslutning 

Bilen slog sig in i samhället som en naturkraft och ändrade förutsättningarna för planeringen. 

Den stora högeromläggningen i trafiken gjorde att städerna fick chansen att implementera 
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bilen infrastrukturellt och alla riktlinjer och reformer var länge riktade mot att bilen skulle 

få främsta platsen i samhället, något den till viss del har än idag. Städerna glesades ut till 

stora öar med olika funktioner för varje ö med bilen som färdmedel emellan. Utglesningen 

blev en möjlighet tack vare bilen och bilen blev beroende för utglesningen. Samhällets 

planering kretsade fortfarande till stor del runt bilen för enbart tio år sedan. Individens 

beroende av bilens överkomlighet av tid och rum är svåröverkomligt. Teknikens lösningar 

på problemen som kommer med den och individens tillit till experterna gör att bilen 

fortfarande har en stark plats i samhället samtidigt som Beckmanns hybrider har skapat att 

städer runt om världen velat bromsa bilismen som nu mer är rusande genom städerna. 

Parkeringsplatser tog upp stora delar av staden och planer som lades fram krävde ofta bra 

lösningar för bilen. Bilen kräver stora infrastrukturella åtgärder såsom vägar, 

parkeringsplatser, skyltar med mera. Detta utgör idag stora hinder i tanken att implementera 

dagens stadsplanering, som riktas mot cykel och kollektivtrafik. Problemen med att göra 

dessa transportmedel attraktivare då de hamnat i skymundan under andra halvan av 1900-

talet. Bilen är djupt inrotade i oss både som livsstil och kultur. Den är därav en naturlig del 

av planeringen och svår att få bort. Vår livsstil, kultur och våra drömmar måste ändras för 

att bilen ska hamna i skymundan. Bilen som står för frihet och rörlighet har indikerat att 

cykel och kollektivtrafik står för orörlighet och beroende. Kollektivtrafiken som kräver 

infrastruktur men också gena vägar för att snabbare ta sig fram och bra underlag av kunder 

för att kunna ge en tät tidtabell. Kollektivtrafiken gör att en bundenhetskänsla finns vilket 

försöks överkomma. Genom att ge bussen prioriteringar i trafiken har den förbättrats. Det 

finns inte mycket mer som kan göras med dessa åtgärder utan nästa steg för kollektivtrafiken 

blir förbättring av infrastrukturen. Något som är komplicerat att göra. Cykeln som många 

gånger är snabbare än bilen som transportmedel har redan varit god implementerad i 

Västerås och åtgärder är därför svåra att göra för att få cykeln attraktivare. Det som i Västerås 

skulle behöva förbättras är svårigheten kring årstidsförändringarna som är i Sverige. På 

vintern när kylan och snön kommer lockar bilen ännu mer än vanligt då det är svårt att cykla 

vissa sträckor där prioritering inte finns och att stå ute och vänta på bussen behövs inte med 

bilen. Som Löfqvist menade på verkar bilen fortfarande vara det vanligaste transportslaget 

och det verkar bero på just årstidsförändringar och generationen men framför allt invånarnas 

vanor enligt Löfqvist. Arbetet för Västerås mot att bli en grön, modern metropol fortsätter 

att gå framåt med flera åtgärder som förenklar för cyklister och kollektivtrafik. 

I denna uppsats kan läsaren ha fått känslan att det finns en vilja i att få bort bilen helt 

och hållet. Detta är inte tanken för uppsatsen. Bilen ska självklart finnas kvar och ha en stor 

del i samhället men andra transportmedel såsom cykel och kollektivtrafik ska lyftas upp. 

Problemen däri ligger att bilen krävt stora infrastrukturella satsningar som idag utgör hinder 

och barriärer för effektivisering av andra transportmedel. Mycket finns att göra och 

förbättringar genomförs hela tiden. Kommun och myndigheter ser positivt på framtiden med 

nya innovationer för att förbättra för andra transportmedel. De som ställer sig negativt är 

bilisterna, bil och individ hybriden. De åtgärder som genomförs påverkar oftast bilisten 

negativt och denne är ofta van vid att bli prioriterad. Det som måste göras för ett samhälle 



29 

 

med mindre emissioner, trafikolyckor och buller är inte stora infrastrukturella skillnader utan 

snarare sociala skillnader. Individen behöver därmed förändra den livsstil och kultur den 

idag lever i med bilen som främsta transportmedel och en kollektivtrafik och cykelkultur 

behöver framhävas i staden. 
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