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• Samhällsplanering av infrastruktur och utbud 
av bland annat service skulle kunna leda till 
uppemot en 20‐procentigminskning av 
transportsektorns klimatpåverkande utsläpp 
(Trivector Traffic AB, 2007)

• samhällsplanering av de fysiska strukturerna i 
vid bemärkelse bedöms kunna bidra till 
minskad transportefterfrågan och ökad 
transporteffektivitet med mellan 10‐20 
procent (SOU 2013:84)

• planering av de fysiska strukturerna kan 
innebära en upp till tioprocentig påverkan på 
variationen i transportenergianvändning 
(Hickman & Banister, 2007). 

Klimatsmarta fysiska strukturer 
– hur klimatsmarta?

Bebyggelsens klimatpåverkan ‐ uppvärmning

Tony Svensson / Sweco

Bebyggelsens klimatpåverkan – byggmaterial i 
ett livscykelperspektiv inklusive produktion

Tony Svensson / Sweco

Källa: Boverket

Tony Svensson / KTH

Bidrag från byggdelar till total klimatpåverkan 
under byggprocessen

Källa: IVL Svenska Milijöinstitutet, 2015. 

Transporter och utsläpp av växthusgaser 
(inrikes transporter)

Tony Svensson / Sweco

Samband mellan urban form, transporter och 
energianvändning

• Transporterna svarar för ca 25% 
av energianvändningen i 
Sverige. (Energimyndigheten 2012).

• 93 % av transportenergin är 
relaterad till bil‐ och busstrafik, 
som till 93% använder fossila 
bränslen. (Energimyndigheten, 2012)

• Fordonsbränsle utgör den absolut 
största delen av användningen av 
oljeprodukter i Sverige.

Tony Svensson / Sweco
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Forskning kring sambanden energi 
– transporter – urban form

• Relationen energi –
transporter – urban form är ett 
av de mest beforskade 
områdena i trafik‐ och 
planeringsforskningen

• Så många studier har gjorts att 
det har utförts ett antal meta‐
studier av studierna 

(bl a Stead & Marshall, 2001, Ewing & Cervero 2001 och 

2010, Gim, 2011, Litman & Steele, 2011 och Eriksson & 
Tornberg 2012).

Tony Svensson / Sweco

Wegener & Fürst, 1999

Empiriska problem och tolkningsproblem
Tre typer av studier: 

• Simuleringar

• Aggregerade studier

• Disaggregerade studier

Diskreta kategorier för transporter

• Reseavstånd

• Resandefrekvens

• Val av transportsätt

• Restid

• Energianvändning för resande

Definitioner av urban form‐faktorer: 

• Uppträder på olika skalnivåer

• Olika definitioner i olika studier

• Ibland komplexa kategorier.

Avsaknad av integrerade angreppssätt

• Studier är oftast renodlat 
kvantitativa eller kvalitativa

Kontextberoende

• Svårigheter att visa att det är 
urban form‐faktorer som utgör 
den påverkande variabeln

• Skillnader mellan anglo‐
amerikansk och svensk kontext

Avgränsningsproblem

• Olika geografiska 
avgränsningar

• Olika definitioner av 
region, tätort etc

Synergier mellan olika 
urban form‐faktorer

Forskning kring sambanden energi 
– transporter – urban form

• Relationen energi –
transporter – urban form är ett 
av de mest beforskade 
områdena i trafik‐ och 
planeringsforskningen

• Så många studier har gjorts att 
det har utförts ett antal meta‐
studier av studierna 

(bl a Stead & Marshall, 2001, Ewing & Cervero 2001 och 

2010, Gim, 2011, Litman & Steele, 2011 och Eriksson & 
Tornberg 2012).

Tony Svensson / Sweco

Svensson, 2015, baserat på Giddens, 1984; Hägerstrand, 1970; Naess, 2006

Sambanden energi – transporter – urban form

Tony Svensson / Sweco

Resmönster kan vara starkare relaterat till attityder än till markanvändning. 

Fritidsresor har ett svagare samband med form- och markanvändningsfaktorer 
medan serviceresor och i synnerhet arbetsresor har starkare samband med 
urban form och markanvändning (Elldér, 2015). 

Restid är starkt beroende av den tid som ägnas åt en aktivitet och värderas 
utifrån bl a typ av aktivitet, tillgång till olika färdmedel och förhållanden inom 
enskilda hushåll vid sidan av avståndet till aktiviteten (Susilo & Dijst, 2009) 

Resfrekvens förefaller vara en funktion av socioekonomiska faktorer hos 
resenärerna och sekundärt en funktion primärt av egenskaper i byggd miljö 
(Ewing & Cervero, 2010). 

Reslängd är primärt en funktion av egenskaper i byggd miljö och sekundärt en 
funktion av socioekonomiska faktorer (Ewing & Cervero, 2010). Markanvändning 
och urban form kan förklara upp till en tredjedel av variationen i reslängd (Stead 
et al, 2001) .

Färdmedelsval beror på både socioekonomiska faktorer och egenskaper i byggd 
miljö, men troligtvis mer på socioekonomiska faktorer (Naess, 2012). 

Ewing & Cervero, 2010: Travel and the 
Built Environment. A Meta Analysis. JAPA, 
2010

Tony Svensson / Sweco

Urban form‐faktorer som påverkar 
energianvändningen för transporter

< 5%

< 13%< 10%

< 22%< 5%

Ewing & Cervero, 2010: Travel and the 
Built Environment. A Meta Analysis. JAPA, 
2010

Vilka faktorer har störst påverkan?

Tony Svensson / Sweco
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Stadens rumsliga konfiguration ‐ typologier

(Adolphson, 2010 efter Newton, 1997 och 
Wegener & Fürst, 1999)

Tony Svensson / Sweco

Stadens rumsliga konfiguration ‐ typologier

Stadens skala – övergripande arketypisk 
konfiguration (Newton, 1997)

Tony Svensson / Sweco

Stadens rumsliga konfiguration ‐ typologier

Tony Svensson / Sweco

Stadsdels‐/kvartersskala – stadstyper                
(Stockholms stad, 1998)

Vilken struktur är den mest hållbara?

Tony Svensson / Sweco

Centralitet

Stadsformens påverkan på energianvändning och klimatpåverkan –
byggstenar hos stadens konfiguration som spelar roll

30-60 procent av 
resandet till stadskärnor 
och andra stora centra 
använder andra färdsätt 
än bil. Motsvarande för 
perifera lokaliseringar är 
5-15 procent

Centralitet

Stadsdelscentrum/ 
regional flerkärnighet

Stadsformens påverkan på energianvändning och klimatpåverkan –
byggstenar hos stadens konfiguration som spelar roll

Ju närmare man bor 
ett regionalt centrum, 
desto lägre resande 
(fordonskm). Boende 
i centralt belägna 
områden reser 10-30 
procent färre 
fordonskm än boende 
i perifera områden. 
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Centralitet

Stadsdelscentrum

Funktionsblandning

Stadsformens påverkan på energianvändning och klimatpåverkan –
byggstenar hos stadens konfiguration som spelar roll

Områden med hög 
funktionsblandning 
har 1-15 procent 
lägre resande 
(fordonskm) per 
capita och högre 
användning av GC 
och kollektivtrafik.

Centralitet

Stadsdelscentrum

Funktionsblandning

Huvudcentrum

Stadsformens påverkan på energianvändning och klimatpåverkan –
byggstenar hos stadens konfiguration som spelar roll

Stödjer ovan 
redovisade 
byggstenars roll

Centralitet

Stadsdelscentrum

Funktionsblandning

Huvudcentrum

Integrerad 
rutnätsstruktur

Stadsformens påverkan på energianvändning och klimatpåverkan –
byggstenar hos stadens konfiguration som spelar roll

Gena förbindelser 
(reseavståndet) 
minskar bilresandet 
och ökar andelen resor 
till fots och med cykel.

Centralitet

Stadsdelscentrum

Funktionsblandning

Huvudcentrum

Integrerad 
rutnätsstruktur

Segregerad 
trädstruktur

Stadsformens påverkan på energianvändning och klimatpåverkan –
byggstenar hos stadens konfiguration som spelar roll

Centralitet

Stadsdelscentrum

Funktionsblandning

Huvudcentrum

Integrerad 
rutnätsstruktur

Segregerad 
trädstruktur

Kärnbildning

Stadsformens påverkan på energianvändning och klimatpåverkan –
byggstenar hos stadens konfiguration som spelar roll

Centralitet

Stadsdelscentrum

Funktionsblandning

Huvudcentrum

Integrerad 
rutnätsstruktur

Segregerad 
trädstruktur

Kärnbildning

Koncentration av 
befolkning och 
bebyggelse

Stadsformens påverkan på energianvändning och klimatpåverkan –
byggstenar hos stadens konfiguration som spelar roll

10 procent ökad täthet ger 
1-3 procent färre 
fordonskilometer per 
capita.



D E N  U T H Å L L I G A  R E G I O N E N 2016-12-09
Åhörarkopior

Tony Svensson/KTH 5

Centralitet

Stadsdelscentrum

Funktionsblandning

Huvudcentrum

Integrerad 
rutnätsstruktur

Segregerad 
trädstruktur

Kärnbildning

Koncentration av befolkning 
och bebyggelse

Monofunktionella 
verksamhetsområden

Stadsformens påverkan på energianvändning och klimatpåverkan –
byggstenar hos stadens konfiguration som spelar roll

Centralitet

Stadsdelscentrum

Funktionsblandning

Huvudcentrum

Integrerad 
rutnätsstruktur

Segregerad 
trädstruktur

Kärnbildning

Koncentration av befolkning 
och bebyggelse

Monofunktionella 
verksamhetsområden

Täthet utmed 
kollektivtrafikstråk

Stadsformens påverkan på energianvändning och klimatpåverkan –
byggstenar hos stadens konfiguration som spelar roll

Boende i områden med bra kollektivtrafik äger 10-
30 procent färre bilar, kör 10-30 procent färre 
kilometrar och använder andra färdsätt än bil 2-10 
gånger oftare än boende i bilanpassade områden.

Centralitet

Stadsdelscentrum

Funktionsblandning

Huvudcentrum

Integrerad 
rutnätsstruktur

Segregerad 
trädstruktur

Kärnbildning

Koncentration av befolkning 
och bebyggelse

Monofunktionella 
verksamhetsområden

Täthet utmed 
kollektivtrafikstråk

Tätortens gränsform

Stadsformens påverkan på energianvändning och klimatpåverkan –
byggstenar hos stadens konfiguration som spelar roll

Centralitet

Stadsdelscentrum

Funktionsblandning

Huvudcentrum

Integrerad 
rutnätsstruktur

Segregerad 
trädstruktur

Kärnbildning

Koncentration av befolkning 
och bebyggelse

Monofunktionella 
verksamhetsområden

Täthet utmed 
kollektivtrafikstråk

Tätortens gränsform

Bebyggelsetypologier

Stadsformens påverkan på energianvändning och klimatpåverkan –
byggstenar hos stadens konfiguration som spelar roll

Centralitet

Stadsdelscentrum

Funktionsblandning

Huvudcentrum

Integrerad 
rutnätsstruktur

Segregerad 
trädstruktur

Kärnbildning

Koncentration av befolkning 
och bebyggelse

Monofunktionella 
verksamhetsområden

Täthet utmed 
kollektivtrafikstråk

Tätortens gränsform

Bebyggelsetypologier

Stadsformens påverkan på energianvändning och klimatpåverkan –
byggstenar hos stadens konfiguration som spelar roll

Merparten av de närmare 2000 
tätorterna i Sverige har mindre 
än 5000 invånare och mer än 
hälften av landets befolkning 
lever i storstadsregionerna 
(Johansson & Klaesson, 2011)

Tätorter med mellan 25 000 –
100 000 invånare respektive 
större än 250 000 invånare är 
de mest energieffektiva från 
transportsynpunkt. 
(Williams 1997 i Hickman & Banister, 2006)

Tätortsstorlek

White, 2010
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• Glesbygdskommuner och kommuner 
med färre än 25 000 invånare har störst 
koldioxidavtryck 

• Minst koldioxidavtryck hade 
storstäderna följt av större städer. 

• Skillnaden mellan storstäder och 
glesbygdskommuner kan vara närmare 
100 procent när det gäller boende, 
men betydligt mindre skillnader när 
det gäller transporterna. 

• Pendlingskommuner uppges ha högt 
avtryck just därför att de genererar 
höga transportflöden och glesbygds‐
kommuner för att de har stora avstånd 
och dåligt utbyggd kollektivtrafik 

(Dalaryd, 2010)

Tätortsstorlek

Tony Svensson / Sweco

Den nationella tätortsutvecklingen

Bebyggelseutveckling:

Expansionskvot 
(befolkningstillväxt i förhållande 
till arealtillväxt i tätorter.)

Förhållandet mellan arealtillväxt 
och befolkningstillväxt i tätorter 
med minst 30 000 invånare (år 
1970) uttryckt som 
expansionskvot, utveckling 
mellan 1970 och 1980 samt 
mellan 1990 och 2010.

>1 – tätorer beder ut sig mer än 
befolkningen växer. <1 – tätorten 
förtätas och fler bor på varje 
kvadratmeter.  

Källa: SCB, 2010, 1980, 1975 (FoB). Ur Boverket, Riksantikvarieämbetet och 
Socialstyrelsen, 2013. 

Befolkningsutvecklingens 
rumsliga spridningsmönster:

Befolkningsförändring inom 
tätort och befolkningsförändring 
inom tätortsnära landsbygd. 
Mellan 1980 och 2010 ökade 
tätorternas befolkning med ca 
400 000 invånare inom 1980 års 
tätortsområde. 
Under samma period ökade 
befolkningen inom den 
tätortsnära landsbygden med ca 
700 000 invånare (utanför 1980 
års tätortsområde). 
Befolkningens spridningsmönster 
som helhet blir glesare, trots 
förtätning i ett antal större 
tätorter. 

Källa: Svanström, 2013; 
www.scb.se

Den nationella tätortsutvecklingen

Förändrad befolknings- (eller 
bebyggelse-) täthet har visat sig 
kunna påverka 
energianvändningen med 
ca 3 – 4 % (Ewing & Cervero, 2010)

I kombination med andra urban 
form-faktorer i samlade 
planeringsstrategier kan 
påverkan vara upp till 20 % (Litman & 
Steele, 2011)

Bebyggelse- och befolkningtäthet 
är ofta indikatorer på förekomsten 
av andra energirelaterade form-
faktorer
(Stead & Marshall, 2001, Ewing & Cervero, 2010, 
Eriksson & Tornberg, 2012)

Täthet

White, 2010 Tony Svensson / Sweco

Transportenergi och täthet

Newman & Kenworthy, 1989 AkitekturmuseetTony Svensson / KTH

Transportenergi och täthet

Newman & Kenworthy, 1989 AkitekturmuseetTony Svensson / KTH
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• Ökad närhet – Ökad täthet tycks öka antalet 
målpunkter, vilket minskar genomsnittliga 
transportavstånd och ökar andelen målpunkter 
inom gång‐ och cykelavstånd. 

• Möjlighet att välja transportslag – Ökad täthet 
tenderar att öka kostnadseffektiviteten hos 
investeringar för alternativa transportmedel. 

• Högre kostnader för biltrafik – Ökad täthet 
tenderar att öka transportfriktionen (möten mellan 
dem som använder vägnätet), vilket leder till lägre 
hastigheter, högre markpriser, färre 
parkeringsplatser och högre p‐avgifter. 

• Historiska förutsättningar – Många täta områden 
från före 1950 utformades så att andra färdmedel 
än bilen gynnas medan områden utformade efter 
1950 gynnar biltrafik. 

• Self‐selection – De som föredrar eller tvingas till 
alternativ till bil väljer ofta tätare miljöer. 

(Litman & Steele, 2012)

Täthet

White, 2010

För hög täthet innebär ökad täthet av 
målpunkter centralt, vilket kan skapa trängsel i 
trafiksystemen, (Ferreira & Batey, 2011) 
utträngningseffekter, risk för minskad 
attraktivitet hos de täta miljöerna och därmed 
stadsutglesning. 

Simuleringar av ökad täthet i arbetet med 
Stockholms regionplan visar att trafikarbetet 
för pendling minskar men att den dominerande 
mängden övriga resor istället ökar vid för hög 
täthet (Boverket, 2010). 

Små städer tycks kunna klara en förtätning 
bättre än större eftersom förändringen relativt 
sett lättare kan inhysas utan 
utträngningseffekter (Batty, 2008) 

Täthet

White, 2010 Tony Svensson / Sweco

Befolkningstäthet

Reneland, 1997
Tony Svensson / KTH

Täthet av byggnader

Berghauser Pont & Haupt, 2010

Tony Svensson / KTH

Täthet av byggnader - typologier 

Stadstyper med olika täthet korrelerar med uppvärmningsbehov

-Historiska faktorer (material, byggteknik, fönsterstorlek m m)

-Morfologiska faktorer (omslutenhetskvot, sammankoppling, 
exploateringsgrad som byggnadsarea, våningshöjd m m.

Troglio (2012) Troglio (2012)

Tony Svensson / KTH

Arbetsplatstäthet

Reneland, 1997

Sweco, 2012

Tony Svensson / KTH
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Centralitet

Geografins första lag: ”Allting 
är relaterat till allting annat, 
men det som är nära är mer 
relaterat än det som är långt 
borta” (Tobler, 1970)

Tony Svensson / Sweco

Centralitet

I vilken utsträckning är viktiga funktioner 
samlade i stadskärnan och på vilket avstånd 
till dessa befinner sig stadens invånare?
Samband belagda av bl a Naess (2006)

Galster et al (2001)

Tony Svensson / Sweco

White (2010)

Tony Svensson, KTH

Centralitet: Befolkningens och bebyggelsens 
medelavstånd till centralstation

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

År 1990 År 2000 År 2011

In
v/
h
a

Invånare / hektar

Natt

Dag

Dagbefolkning Nattbefolkning

Medel‐
avstånd alla 
byggnader

Medel‐
avstånd BTA 

/ 1000

Tätorts‐
areal (ha)

Medel‐
avstånd 

nattbefolk‐
ning

Sprawl‐
index natt

Medelavstånd 
dagbefolkning

Sprawl‐
index dag

1990 3605 2518 4895 2886,0 1,03 1854,5 0,66

2000 3686 2591 5061 2915,4 1,03 1738,0 0,61

2011 3752 2624 5268 2880,1 0,99 1911.6 0,66

Centralitet

Kärnbildning

Galster et al (2001) Calthorpe, 1993

Tony Svensson / Sweco

Kärnbildning (nuklearitet)

Tony Svensson / Sweco

Bertaud, 2003 

Tätortens ”excentricitet”: Ju 
mer befolkningskoncentrationer 
sammanfaller med funktionellt 
centrum (CBD) desto mer 
effektiv stadsstruktur från 
transportsynpunkt (mindre 
teoretiskt transportbehov för att 
nå viktiga funktioner (Bertaud, 
2001).

Hur befolkningstätheten 
fördelas inom tätorten påverkar 
transportbehovet (Hagson et al, 
2012). 

Relationen bebyggelse-markanvändning-
kollektiva transporter

Stationsnärhetsprincipen: 
Andelen fotgängare ökar markant 
om kunskaps- och 
personintensiva arbetsplatser 
lokaliseras inom 5 min 
gångavstånd (600 meter) från en 
transitnod. (Hartoft-Nielsen, 2003; 
Schylberg, 2008)

Tony Svensson / Sweco
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TOD (Transit Oriented Development):
Koncentration av befolkning i närhet av 
stationer och hållplatser för kollektivtrafik 
(främst spårburen) minskar bilinnehav och 
ökar andelen kollektivtrafikresor.

Tätortens övergripande form: Ju 
enklare, mer koncentrisk eller linjär form 
staden har, desto enklare att få ett effektivt 
kollektivtrafiknät med hög täckning 
(Reneland, 1995). Kvoten tätortsyta / 
längd hos tätortsytans avgränsningslinje 
ger en indikation. 

Tony Svensson / Sweco

Calthorpe, 1993

Relationen bebyggelse-markanvändning-
kollektiva transporter

Tony Svensson / Sweco
Ranhagen, Troglio & Ekelund, 2015)

Relationen bebyggelse-markanvändning-
kollektiva transporter

Andelen boende och arbetande inom 400 meter från huvudstråk 
(Reneland, 1995)

Tony Svensson / Sweco

Relationen bebyggelse-markanvändning-
kollektiva transporter

Funktionsblandning och diversitet

Troglio (2012)

White, 2010 Tony Svensson / Sweco

Vägnätets utformning 

Wheeler (2008)

Korsningstätheten (connectivity)  
är den mest betydande faktorn 
hos vägnätets utformning. (Ewing 
& Cervero, 2010 m fl)

Ger förutsättningar för GC-trafik, 
genhet och jämnt fördelad 
tillgänglighet.

Antal korsningar/ ha eller inom ett 
bestämt område som indikator. 

Verklig konnektivitet / integration 
beror på bl a trafikreglering, traffic 
calming m m

Tony Svensson / Sweco
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Spacescape (2009)

Vägnätets utformning 

Graden av integration mellan 
olika delar av vägnätet påverkar 
förutsättningarna för gång- och 
cykeltrafik och därmed 
färdmedelsval. 

Stadens rumsliga integration 
påverkar också hur attraktiv en 
station eller transportnod 
uppfattas (Ranhagen et al, 2015)
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Strategi Skala  Strategins innehåll 

Smart Growth Regional och stad Mer kompakt, funktionsblandad, multimodal utveckling

New Urbanism Stad, gata, kvarter Mer kompakt, funktionsblandad, multimodal, fotgängarbaserad 

utveckling

Transit Oriented

Development (TOD)

Stad, stadsdel, 

kvarter

Mer kompakt, funktionsblandad utveckling kring stationslägen 

och kollektivtrafikstråk, ibland utformad som transit villages

Location Efficient 

Development

Stad och kvarter Bostads‐ och lokalutveckling lokaliserad och utformad för att 

reducera bilägande och bilanvändning

Pedestrianisering Stadsdel, kvarter, 

gata

Främja gångtrafik genom ökad fotgängarvänlighet och attraktiva 

offentliga rum.

Access 

Management 

(tillgänglighets‐

planering)

Stad, gata och 

kvarter

Koordinering av vägdragning/‐utformning och markanvändning 

för att förbättra transportförhållanden

Streetscaping 

(gatuutformning)

Gata och kvarter Skapande av mer attraktiva, fotgängarvänliga och 

kollektivtrafikbaserade gator

Traffic calming Gata Gatuutformning för att reducera trafikmängder och hastighet

Parkeringsstrategier Stad och kvarter Olika strategier för att uppmuntra till mer effektiv användning av 

parkeringsanläggningar och för att reducera parkeringsbehovet

Integrerade strategier

Tony Svensson / Sweco

Integrerade strategier

Ranhagen & Groth (2012)

Tony Svensson / Sweco

Integrerade strategier

Loorbach (2007)

Tony Svensson / Sweco

Integrerade strategier

Luleå kommun (2013)

Tony Svensson / Sweco

Integrerade strategier

Ranhagen (2011)

Samlad stark kontroll (top‐down)

Spridd, svag kontroll (bottom‐up)

HÅLLBARHETSAXEL STADSUTVECKLINGENS REALITET
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Tony Svensson, KTH

Entropia

Ohållbar
• Linjära resursflöden

• Social orättvisa

• Ekonomisk 

överexploatering

Utopia

Hållbar
• Slutna kretslopp

• Social rättvisa

• Hushållning med 

resurser
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Samlad stark kontroll (top‐down)

Spridd, svag kontroll (bottom‐up)

Entropia

Ohållbar
• Linjära resursflöden

• Social orättvisa

• Ekonomisk 

överexploatering

Utopia

Hållbar
• Slutna kretslopp

• Social rättvisa

• Hushållning med 

resurser

HÅLLBARHETSAXEL STADSUTVECKLINGENS REALITET
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Tony Svensson, KTH
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Några slutsatser
• Mängden studier är oerhört omfattande. Inriktningen 

pekar mycket mot sambandet täthet, flerkärnighet i 
form av decentraliserad koncentration –
förutsättningar för effektivare transporter. 

• Samsynen om dessa faktorers betydelse förefaller 
ha ökat under 2000-talet, både i forskning, 
vägledning från myndigheter och i planeringens 
praktik. 

• Den rådande diskursen om täta attraktiva städer gör 
att det finns anledning att anta att vissa frågor är 
underbeforskade vad gäller glesare strukturer, små 
orter och landsbygd. Sambanden 
ort/befolkningsstorlek – resursanvändning är 
trubbiga

Tony Svensson / Sweco

Några slutsatser
• Det är svårt att helt generalisera resultatet av olika studier 

(se tidigare utmaningar) på grund av starkt 
kontextberoendet, bl a geografiska och socio-ekononiska
förutsättningar i olika regiontyper

• En stor del av forskningen riktas mot zoner med hög 
ekonomisk tillväxt i världen och storstäder. 
Urbaniseringens effekter på klimat och andra 
hållbarhetsfaktorer har dock även effekter i mindre 
befolkade områden. 

• En dominerande del av studierna bygger på olika typer av 
kvantitativa metoder. Platsbaserade, kvalitativa 
bedömningar kopplat till mobilisering av lokal kompetens 
behövs som komplement till dessa. 

Tony Svensson / Sweco

Några slutsatser

• För den regionala nivån pekar litteraturen på att 
decentraliserad koncentration är en gynnsam princip för 
utvecklingen i kombination med ett effektivt 
kollektivtrafiksystem.

• För den lokala nivån är följande några sammanfattande 
iakttagelser: 

• Hög grad av centralitet
• Koncentration av befolkning, arbetsplatser och bebyggelse 

till multifunktionella noder i en stråkstruktur med jämnt 
fördelad tillgänglighet och hög integration mellan stadens 
olika delar

• God försörjning av effektiv kollektivtrafik som samlar 
tillräcklig täthet av människor och funktioner för att vara ett 
attraktivt transportmedel för både nödvändiga och frivilliga 
resor. 

• En begränsad tätortsyta i förhållande till befolkningens 
storlek.
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Några slutsatser

Implikationer för planeringen: 
• Långsiktiga perspektiv kräver exploartiva och normativa 

angreppssätt, inte bara prediktiva. 

• Konkurrens mellan starka ekonomiska perspektiv och att 
nå klimatmålen. 

• Långsam förändringstakt i stora delar av landet –
svårigheter att balansera mellan strategiska och 
kortsiktiga beslut

• Betydelsen av institutionella förutsättningar ökar i takt med 
ökad komplexitet och osäkerhet för framtiden.  

• Planeringen och den byggda miljön måste utvecklas för att 
klara komplexitet, bli mer tålig för olika former av 
påfrestningar och klara stora omställningar (resiliens). 


