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Sammanfattning 
Examensarbetet grundar sig i den hållbara utvecklingen inom stads- och 
trafikplanering. För att en stad och dess befolkning ska trivas, inneha en god hälsa 
och välbefinnande måste stadsutvecklingen utformas efter människans preferenser 
och storleksskala. I Sverige prioriteras bilens framkomlighet betydligt mer än 
människans behov. Därför behöver en förändring ske för att uppnå en hållbar 
utveckling mot miljövänligare färdmedel som främjar människans hälsa och 
välbefinnande. För att bidra till arbetet mot en hållbar framtid i Sveriges tätorter kan 
pendlarnoder planeras in för att begränsa Sveriges totala utsläpp från transporter och 
samtidigt uppnå Agenda 2030 samt Sverige 2050 och Boverkets ”Vision för Sverige 
2025”. Målet är att uppnå en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar 
utveckling i samspel med att eftersträva livskvalité, god hälsa och hushållning av 
resurser.  

En pendlarnod är en samlingsplats där pendlande människors vägar möts och 
genomskär varandra i en knutpunkt. En pendlarnod sammankopplar även landsbygd 
med tätort där byte av transportmedel sker och erbjuder resenärer flera olika 
servicefunktioner.  

Undersökningsorten är Växjö tätort där Växjö kommun har som mål att uppnå 
100 000 invånare. I Växjö är det dominerande färdmedlet bilen vars användning 
tenderar att öka i takt med att Växjö kommun fortsätter att expandera. Det medför 
en ökad trängsel på vägarna, mer buller och en försämrad boendemiljö för 
befolkningen. Växjö kommun har lagt stor vikt på hållbart resande samt hållbar 
utveckling med utgångspunkt ifrån Agenda 2030 och därför valdes Växjö tätort som 
undersökningsort för arbetet.  

Syftet med studien är att skapa en mer hållbar framtid för Sveriges tätorter. Målet 
med studien är att skapa hållbara pendlarnoder för Växjö och ge riktlinjer för andra 
tätorter i Sverige genom att skapa ett generellt underlag i form av dokumentation 
med hållbara riktlinjer och generella servicefunktioner. Dokumentationen ska bidra 
till en hållbar utveckling ur ett stads- och trafikplaneringsperspektiv. Målet med 
studien är också att identifiera placeringar av pendlarnoder i Växjö samt identifiera 
generella servicefunktioner som bör finnas i en pendlarnod.  

Examensarbetet har granskat städer som har lyckats bra med att uppmana till ett mer 
hållbart resande med alternativa färdmedel till bilen. Metoder som intervjuer och 
nät- och nulägesanalys har genomförts för att identifiera placering samt egenskaper 
hos en pendlarnod. Vad platsen erbjuder, till vilka användare och placering är 
faktorer som påverkar pendlarnodens attraktionskraft. Således är väl valda metoder 
av stor vikt för resultatet.  

Resultatet visar att bilen i storhet prioriteras framför gång-, cykel- och 
kollektivtrafik i städer men att en förändring måste ske för städers och landsbygders 
framtid tillsammans. Med utgångspunkt från nämnda resultat gestaltades ett förslag 
med hållbara riktlinjer och generella servicefunktioner som kan skapas hos en 
pendlarnod. 





 

 
 

Abstract 
Examensarbetet är bland annat ett förslag med hållbara riktlinjer för hur planering 
av en pendlarnod kan gå till samt identifikation av generella servicefunktioner som 
bör finnas hos en pendlarnod. Arbetet grundas i den ökande användningen av bilen 
gentemot val av hållbara färdmedel i form av gång-, cykel- och kollektivtrafik. En 
viktig aspekt i planeringen av pendlarnoder är stadskärnornas attraktivitet samt 
sammankopplingen mellan landsbygd och tätort. Om bilens framkomlighet 
begränsas kan hållbart resande gynnas och på så sätt sammankoppla Sveriges vägnät 
med bättre förbindelser. Förslaget är till för att underlätta för framtida stads- och 
trafikplanering i Sveriges tätorter.  

Studien grundas på vad andra städer har gjort för att öka det hållbara resandet. 
Resultaten visar att genom att placera pendlarnoder i utkanten av Växjö minskas 
bilanvändningen i centrum och främjar istället människans hälsa och välbefinnande. 
Pendlarnoderna är även en förutsättning för att alla människor ska ha möjlighet att 
kunna ta sig till fritidsaktiviteter, arbete och studier oavsett vart de bor. Samtidigt 
frigörs stora ytor i centrum som kan utformas till gröna områden som uppmuntrar 
till en mer levande stad och fysisk aktivitet för människorna som bor i den.  

En pendlarnods attraktion ökar i takt med vad den kan erbjuda. Genom att erbjuda 
ett utbud av funktioner, tjänster och upplevelser under samma tak kan attraktionen 
av det hållbara resandet öka i Sveriges tätorter.  

Nyckelord: Stadsplanering, Trafikplanering, Hållbar utveckling, Hållbart resande, 
Transportsystem, Pendlarnoder, Transportnoder, Servicefunktioner, Växjö.





 

 
 

Abstract 
This work including a proposal with sustainable guidelines on how to plan a 
commuter node, as well as identification of general service functions that should be 
available. The work is based on the increasing use of cars against choice of 
sustainable transport in the form of pedestrian, bicycle and public transport. An 
important part of the planning of the commuter hubs is the attractiveness of the city 
center as well as the interconnection between countryside and urban areas. If the 
cars accessibility is limited, sustainable travel can benefit and thus better link 
Sweden’s road network with better connections. This proposal will make urban and 
traffic planning easier.  

The study is based on what other cities have done in the past to encourage 
sustainable travel, use of proven analytical methods and interviews with expert and 
potential users.  

The result shows that by placing commuter nodes on the edge of Växjö, car use is 
reduced in the center and instead promotes human health and well-being. The 
commuter nodes are also a prerequisite for all people to have the opportunity to 
access leisure activities, work and studies wherever they live. At the same time, 
large areas in the center are released, which can be designed into green areas that 
encourage a more vibrant city and physical activity for people living in it. 

A commuter node's attraction increases as it can offer. Being able to offer a range of 
functions, services and experiences is a connection between public transport and 
land value. 

Keywords: Urban planning, Traffic planning, Sustainable development, Sustainable 
travel, Transport system, Commuter node, Transport node, Service functions, Växjö.   
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1 Introduktion 
Hur den globala hållbarhetsutvecklingen ska öka har varit ett angeläget ämne som 
har diskuterats intensivt under 2010-talet. Idag står Förenta Nationerna, FN, för 
bland annat utvecklingen av samhället genom skapandet av Agenda 2030. Agendan 
innehåller 17 globala utvecklingsmål som ska bidra till en mer socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt hållbar utveckling. År 2030 ska utvecklingsmålen vara uppfyllda i 
FN:s samtliga medlemsländer (UNDP 2015). Arbetet för en hållbar framtid har 
redan börjat men är långt ifrån uppfylld. 

År 2050 ska Sverige uppnå ett hållbart samhälle (Naturvårdsverket 2013). Målet är 
att inte längre bidra till växthuseffekten genom att nettoutsläppen ska vara noll. På 
uppdrag från Regeringen har Boverket tagit fram en vision för Sverige år 2025 som 
är ett delmål av Sverige 2050. I visionen eftersträvas ett hållbart byggande med 
fokus på livskvalité, god hälsa och hushållning med resurser (Boverket 2018). Om 
nettoutsläppen ska vara noll i Sverige behöver utsläppen från transporter minska, 
eftersom en tredjedel av de totala utsläppen i Sverige kommer från transporter 
(Naturvårdsverket 2018a). 

Vid årsskiftet 2016/2017 fanns 8,8 miljoner fordon registrerade i det svenska 
vägtrafikregistret (Trafikanalys 2017). Av dem var 6,6 miljoner fordon i trafik på 
vägarna och 4,95 miljoner av fordonen var personbilar. En oroväckande utveckling 
finns när användningen av personbilen tenderar att öka vilket kommer att medföra 
mer klimatpåverkande gaser, ökad trängsel, mer buller och en försämrad 
boendemiljö (Boverket 2019).  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Genom nya mål och innovationer till ett hållbart samhälle börjar flertalet 
kommuner, bland annat Växjö och Lund, arbeta för att lägga om sin stadsplanering 
för att uppnå de globala utvecklingsmålen. Genom att kraftigt öka resandet med 
kollektivtrafiken kan bilresor minska vilket resulterar i exempelvis en minskad 
klimatpåverkan, buller, trafikolyckor och trafikens markanvändning (Lunds 
kommun 2018). Det utrymme som trafikfordon upptar kan istället frigöras och 
användas till attraktiva offentliga öppna utrymmen som uppmuntrar till fysisk 
aktivitet och medför en god hälsa för människan (Koohsari et al. 2015). 

Park and Ride-anläggningar är en metod som används i ett flertal städer och som 
visar på en minskning av bilanvändningen i stadskärnorna. I en Park and Ride-
anläggning kan människor parkera sin bil och sedan välja ett kollektivt färdmedel 
för att nå sin målpunkt (Aros-Vera, Marianov & Mitchell 2012). Användningen av 
denna typ av anläggningar resulterar i en hållbar bilanvändning och minskar höga 
halter av koldioxidutsläpp i städerna (Dijk & Montalvo 2011). Kommuner har 
samtidigt en betydelsefull roll vad gäller arbetet för ett hållbart samhälle. Gång-, 
cykel- och kollektivtrafik har resulterat till flera positiva hälsovinster för människan 
i kompakta städer. För att uppnå hälsovinsterna måste politiken lägga större fokus 
på att utvecklingen av förtätning av städer sker på ett trafiksäkert sätt för att 
säkerställa framgångsrika gång- och cykelinfrastrukturer (Stevenson et al. 2016). 
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Växjö kommun har blivit ett gott föredöme för andra städer gällande att skapa en 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad. Växjö kommuns inriktning är att 
uppnå ett hållbart och miljömässigt samhälle men upplever fortfarande ett varaktigt 
problem med ökning av fordon i stadens centrum. Bilen är det dominerande 
färdmedlet och tenderar att fortsätta vara det i takt med att Växjö kommun fortsätter 
att expandera (Växjö kommun 2014).  

En lösning på ett sådant problem kan uppnås genom att planera in pendlarnoder. I 
den här studien beskrivs pendlarnoder som en knutpunkt för att sammankoppla 
landsbygd med tätort där byte av transportmedel sker och som erbjuder resenärer 
olika servicefunktioner. Pendlarnoderna ska kunna nås av gående, cyklister, 
kollektivtrafikresenärer samt bilister. Placeringen av pendlarnoderna ska främja och 
uppmana användning av kollektivtrafik samt öka antal gående och cyklister. I 
studien har information kring hur andra städer har gjort i sitt arbete mot hållbarhet 
för att begränsa biltrafiken studerats.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med studien är att skapa en mer hållbar framtid för Sveriges tätorter. Målet 
med studien är att skapa hållbara pendlarnoder för Växjö och ge riktlinjer för andra 
tätorter i Sverige genom att skapa ett generellt underlag i form av dokumentation 
med hållbara riktlinjer och generella servicefunktioner. Dokumentationen ska bidra 
till en hållbar utveckling ur ett stads- och trafikplaneringsperspektiv. Målet med 
studien är också att identifiera placeringar av pendlarnoder i Växjö samt identifiera 
generella servicefunktioner som bör finnas i en pendlarnod.  

Studien grundas i att få fler resenärer att välja gång-, cykel- och kollektivt färdmedel 
före bilen. Personbilen lämnas utanför stadens gränser och därmed frigörs utrymme 
som ger mer plats för människor att trivas på.  

För att uppnå studiens syfte och mål ska följande frågeställningar vägleda 
processen: 

• Hur skapas en hållbar pendlarnod? 
o Hur identifieras en bra placering för en pendlarnod baserat på 

nuvarande trafikinfrastruktur, transportsystem (bil, flyg, tåg, buss 
och cykel) och trafikbelastning (resor/dygn) på vägar i Växjö samt 
pendlingsstatistik från närliggande kommuner (pendlare/dygn)? 

§ Vad behövs för att skapa tillgänglighet för resenären? 
§ Hur ser närliggande område (invånarantal, 

trafikbelastningen på vägar, pendlingsstatistik, 
områdesutbredning) ut för att en bra placering av en 
pendlarnod ska uppnås? 

o Hur identifieras användbara servicefunktioner för en pendlarnod i 
Växjö för att attrahera användare? 

§ Vilka servicefunktioner behövs i en pendlarnod för att den 
ska kunna användas effektivt av resenärer? 

§ Hur ser bebyggelsen (bostäder, verksamheter, service och 
handel) i närliggande område ut vid varje pendlarnod? 

§ Hur utformas en pendlarnod för att attrahera resenärer? 
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1.3 Avgränsningar 
Undersökningsområdet är avgränsat till Växjö tätort, se figur 1. Områden som tas 
upp i studien är stadsdelarna Öjaby, Sandsbro, Högstorp, Ekeberg, Vikaholm och 
Räppe/Bredvik. I studien tas ingen hänsyn till kostnader trots att ekonomiska 
parametrar är en viktig aspekt att medräkna för studiens slutresultat. Topografin av 
undersökningsområdet har inte mätts i studien. Människors olika rörelsemönster 
mellan olika platser tas heller inte upp. Det görs inte någon dimensionering eller 
gestaltning av pendlarnoderna.  

 

Figur 1: Geografisk avgränsning inom streckat område (ArcGIS Viewer 2019). Publiceras med 
medgivande av Esri Sverige AB (gäller samtliga figurer baserade på ArcGIS Viewer).  
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2 Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt kommer rapportens litteraturstudie att presenteras samt en 
introduktion av viktiga begreppsdefinitioner som gör det enklare för läsaren att 
förstå rapportens innehåll. Delar av litteraturstudien återfinns i avsnitt 3 
Objektbeskrivning. Uppdelningen finns för att göra läsaren mer uppmärksam på vad 
som hör till observationsområdet. 

2.1 Begreppsdefinitioner 
I tabell 1 redovisas termer och begrepp med definitioner som är genomgående i 
rapporten.  

Tabell 1. Begreppsdefinitioner.  
Termer och begrepp Definition 

Pendlarnod (Transportnod) Är en sammansättning av orden pendling och 
nod. Pendling innebär regelbundna resor som 
sker dagligen mellan bostad och arbetsplats 
(Nationalencyklopedin 2019a). En nod innebär 
en punkt som i linjer skär varandra i en 
knutpunkt (Nationalencyklopedin 2019b). Vid 
sammansättning innebär ordet pendlarnod en 
samlingsplats där pendlande människors vägar 
korsas i en knutpunkt.  

 

Målpunkt Ett resmål som anses vara målet för en individs 
resa. 

 

Hållbar utveckling Innebär att utvecklingen sker ur ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv 
(UNDP 2017). 

 

Vägnät Innefattar allmänna vägar, kommunala gator 
och enskilda vägars nätsystem (Trafikverket 
2018a). 

 

Väghållning Innefattar den drift och byggnation av vägar 
och beroende på vilken sorts väg finns det olika 
väghållare (Trafikverket 2018b). 
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Beläggningsgrad Innebär de antal timmar som produkten 
utnyttjas. I studiens fall innebär 
beläggningsgrad hur många timmar en 
parkeringsplats utnyttjas (Expowera 2019). 

 

Parkeringsnorm Är en kommuns regelverk för hur bilparkering 
ska ordnas vid ny- eller ombyggnation i en stad 
(Löfberg 2015). 

 

Park and Ride-anläggning Innebär en anläggning som är till för bilar att 
parkera på och välja ett kollektivt färdmedel för 
att nå sin målpunkt (Aros-Vera, Marianov & 
Mitchell 2012). 

 

Layer on layer Innebär att bilder läggs lager på lager över 
varandra och skapar ett mönster med 
genomskärningspunkter. I studiens fall läggs 
kartor över varandra. 

 

 

2.2 Hållbarhetsmål 

2.2.1 Agenda 2030 
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling en handlingsplan för hållbar 
utveckling, Agenda 2030. Den innehåller 17 globala hållbarhetsmål som 193 länder 
antog och som antogs av Sverige genom sitt medlemskap i FN. De 17 globala 
hållbarhetsmålen syftar till att uppnå en socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar utveckling (UNDP 2017). Studien inriktas på följande hållbarhetsmål:  

• Mål 3 – God hälsa och välbefinnande.  
• Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer.  
• Mål 10 – Minskad ojämlikhet. 
• Mål 11 – Hållbara städer och samhällen. 
• Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna.  

2.2.2 Miljökvalitetsmål och normer för Sverige 
För att skapa en hållbar framtid har Sverige satt upp nationella miljömål som består 
av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet och de 15 första 
miljökvalitetsmål antogs av Sveriges Riksdag år 1999 medan det sextonde målet 
tillkom år 2005. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den 
ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 
(Naturvårdsverket et al. 2019). 
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Miljökvalitetsnormerna är satta för att ge en vägledning om hur kontroll av 
luftkvalitén ska utföras. Normerna innehåller gränsvärden, åtgärdsplaner, 
kontrollhandlingar och rapporteringar. Miljökvalitetsnormerna gäller i hela landet 
och avser utomhusluftens kvalité. Miljökvalitetsnormerna har satts som gränsvärden 
för att undvika en oacceptabel nivå av luftföroreningar. Trots det ger inte 
miljökvalitetsnormerna det skydd som krävs för att uppnå en god livsmiljö 
(Naturvårdsverket 2018b). 

Varje kommun har ett ansvar att kontrollera luftkvalitén för de flesta av 
miljökvalitetsnormerna. På så sätt kan rapportering av föroreningshalter hjälpa till i 
ett förebyggande arbete för att minska luftföroreningar (Naturvårdsverket 2018b).  

2.2.2.1 Miljökvalitetsmålet Frisk Luft 
Vägtrafiken är en utmaning framför allt i tätorter och storstäder. Avgaser från 
fordon innehåller mycket skadliga partiklar och ämnen vilket bidrar till att marknära 
ozon skapas. Positiva aspekter är att fordonsmotorer utvecklas och blir allt mer 
effektiva med mindre miljöpåverkan. Det negativa är att utvecklingen står i princip 
stilla eftersom antalet trafikfordon samtidigt ökar (Naturvårdsverket 2019).  

2.2.3 Sverige 2050 
Till år 2050 ska Sverige inte längre bidra till växthuseffekten eftersom 
nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll. Det ska ske samtidigt som Sverige ska 
uppnå ett hållbart samhälle år 2050 (Naturvårdsverket 2013). 

2.2.4 Vision för Sverige 2025 
På Regeringens uppdrag har Boverket format ”Vision för Sverige 2025” (Boverket 
2015). I tolv målbilder visar Boverket vägar som ska beaktas för framtidens fysiska 
samhällsplanering och för att uppnå ett hållbart samhälle till år 2050. 

För att uppnå målen för Sverige år 2050 beskriver Boverket i sin “Vision för 
Sverige 2025” hur framtiden kommer se ut om visionerna uppfylls. Studien inriktas 
på följande visioner 

• att hantera växande stadsregioner,  
• skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden,  
• utveckla småorter och glesbygd hållbart,  
• skapa internationella spårstrukturer för gods och resor samt  
• regional utveckling behöver utbyggd kollektivtrafik.  

2.2.4.1 Hantera växande stadsregioner 
De större städerna och deras omland kommer att växa. Orter inom en region 
kommer att kopplas samman genom utvecklad kollektivtrafik och cykelvägar. 
Närhet och tillgänglighet mellan småorter och glesbygd till huvudorter kommer att 
ökas och förbättras. Med en utbyggd kollektivtrafik samt utvecklade gång- och 
cykelstråk kan framtidens krav och mål uppnås (Boverket u.å.).  

2.2.4.2 Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden 
Grönområden är en betydelsefull del för framtidens stad. Att skapa attraktiva 
offentliga utrymmen är viktigt för att dämpa effekterna i staden av 
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klimatförändringar och för människors hälsa och välbefinnande (Boverket u.å.). I en 
studie undersöktes förhållandet mellan offentligt öppet utrymme och fysisk aktivitet 
(Koohsari et al. 2015). Tillgång till fler och större offentliga utrymme uppmuntrar 
till mer fysisk aktivitet vilket i sin tur förbättrar människors hälsa och 
välbefinnande. 

Arbetet med att minska trafikflödet i Sveriges städer pågår genom att anpassa 
städernas stadskärnor till bilfria centrum. Visionen är att städerna ska prioritera 
korta avstånd och öka rörligheten till fots vilket leder till minskad biltrafik, 
förbättrad luftkvalité och mindre buller i den tätare staden. Det utrymme som bilen 
lämnar kvar ökar de gemensamma och offentliga ytorna som bjuder in till trygga 
och attraktiva utevistelser, promenader och möten (Boverket u.å.).  

Visionen för den stadsnära landsbygden menar att befolkningen kommer att öka på 
grund av förbättrad kollektivtrafik till knutpunkter och stationsorter. Möjligheter till 
att resa kollektivt i och mellan städer behöver ökas samt tillgängligheten för 
gångtrafikanter och cyklister behöver bli mer tillgängligt för alla (Boverket u.å.).  

2.2.4.3 Utveckla småorter och glesbygd hållbart 
Via gemensamma satsningar ska de olika orternas och områdenas kvalitéer lyftas 
fram och förstärkas med service i nya former. Att kombinera liv nära naturen trots 
att arbetsplatsen ligger på långa avstånd ska vara en självklar möjlighet och locka 
fler invånare till glesbygden. Därför ska det vara enkelt och lättillgängligt för 
invånare att kunna transportera sig med kollektivtrafik även från glesbygden. Dock 
kommer bilen fortfarande vara det vanligaste transportmedlet men nästan alla bilar 
ska drivas med fossilfria bränslen (Boverket u.å.).  

2.2.4.4 Skapa internationella spårstrukturer för gods och resor 
På nationell nivå planeras tågnätverk som ska sammanföra storstäder runt om i 
Europa på ett effektivt sätt. Europeiska Unionen, EU, har en vision om ett 
färdigställt nätverk år 2030. Möjligheterna för att ta tåg istället för flyg kommer bli 
större och bättre (Boverket u.å.).  

2.2.4.5 Regional utveckling behöver utbyggd kollektivtrafik  
I ett Sverige 2025 har bilens attraktivitet minskat. Kollektivtrafiken blir mer 
attraktiv med sina lägre biljettpriser, bättre punktlighet, högre turtäthet, förbättrad 
komfort och goda uppkopplingsmöjligheter mot internet. Stadsregionernas 
sammankoppling via kollektivtrafiken blir mer tillgänglig, trygg och bekväm 
(Boverket u.å.). 

2.2.5 Sveriges transportpolitiska mål 
Sveriges transportpolitiska mål presenterades i propositionen ”Mål för framtidens 
resor och transporter” (Näringsdepartementet 2008). Propositionen antogs av 
Riksdagen år 2009. På Regeringens hemsida beskrivs innehållet av målen som 
följande;  

”Resor och transporter är nödvändiga för att samhället ska fungera och de 
transportpolitiska målen och målstrukturen uttrycker den politiska inriktningen 
och prioriteringarna för att nå detta.” 
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(prop. 2008/09:93) 

Målen innehåller ett övergripande mål samt ett funktionsmål och ett hänsynsmål. 
Det övergripande målet innebär att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och 
långsiktig hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet. 
Funktionsmålet handlar om att tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och 
näringsliv. Hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet ska utvecklas med 
avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Målen riktas främst till den statliga 
transportpolitiken och transportsektorn men den bör dock enligt propositionen 
beaktas i en kommuns fysiska planering (Trafikanalys 2019).  

2.2.6 Miljöproblem 
Bilismens framfart har frambringat högre mängder utsläpp av växthusgaser. Av 
dessa luftföroreningar är utsläppen av kväve-, svaveloxider, marknära ozon och 
svävande partiklar störst. Likaså även föroreningarna som människor andas in. 
Naturvårdsverket (2018b) menar att det finns en mängd olika aktiviteter som bidrar 
till luftföroreningar. Trafikutsläppen består av gaser och partiklar som kommer från 
motorn men även slitagepartiklar. Enligt en rapport från Umeå universitet skrivs det 
om hur utsattheten för människor av luftföroreningar är relaterade till hälsoproblem 
(Gustafsson et al. 2018). I Sverige har ungefär hela befolkningen utsatts för 
koncentrationer som ligger under miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och grova 
partiklar.  

En bidragande faktor till den globala uppvärmningen av jorden är utsläppen av 
växthusgaser som påverkar både människors hälsa och miljöomgivning. En 
tredjedel av Sveriges totala utsläpp kommer från transporter. Utsläppen har minskat 
trots ökande trafik och mycket av det har att göra med att allt fler trafikfordon drivs 
på större andel biobränslen samt att koldioxidutsläppen från personfordon och 
lastbilar har minskat markant (Naturvårdsverket 2018b).  

”Det gäller att vidta trafikfrågan för att på ett effektivare sätt minska 
koldioxidutsläppen.” 

(Löfberg 2015) 

Under barndomen är människans kropp mer mottaglig för föroreningar och 
infektioner därför är utsattheten under den tidiga ålder farlig för hälsan senare i 
livet. Barn har en högre aktivitet och snabb andning och samtidigt mindre lungor, 
vilket gör att en högre upptagning sker i deras kroppar av luftens föroreningar. Det 
har visat sig att exponering kopplad till trafiken har gett symtom, exempelvis astma. 
För att skapa en möjlighet för barnen att undgå utsatthet av luftföroreningar behövs 
god luftmiljö i områden där barn växer upp. Även äldre personer tenderar till högre 
risk att fara illa vid luftföroreningar som kan resulterar till hjärt- och kärlsjukdomar 
(Göteborgs stad 2019). 

2.3 Fysisk aktivitet 

2.3.1 Hälsoproblem 
I Sverige kostar ett stillasittande liv cirka 22 miljarder kronor per år och bidrar till 
hög sjukdomsbörda och risk för dödlighet. Kostnaderna förväntas öka i framtiden 
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genom att dagens samhälle bidrar till minskad fysisk aktivitet genom stillasittande 
arbete, arbetsbesparande funktioner samt långa avstånd mellan sina målpunkter som 
ökar användningen av bilåkandet. Samhället och miljön runt omkring påverkar 
hälsan, levnadsvanor och levnadsvillkor. Kommunernas planering, utformning och 
förvaltning av den byggda miljön är en viktig folkhälsofråga som påverkar 
människors val av fysisk aktivitet och rörelse (Statens folkhälsoinstitut 2010). 

År 1948 bildades Världshälsoorganisationen, WHO, som ska verka för att se till god 
hälsa för alla människor som möjligt. Det innebär att främja hälsan och att 
förebygga sjukdomar och människans välbefinnande vilket innefattar även psykisk 
hälsa. Hälsa definieras till fysisk, mental och socialt välbefinnande. WHO arbetar 
med 194 olika medlemsländer och finns som både lands- och regionkontor. Sverige 
är ett av de 53 länder som arbetar med WHO:s Europaregion 
(Folkhälsomyndigheten 2019). 

2.3.2 Planering för ett aktivt liv 
Städer var tidigare kompakta och invånarna hade således närhet till både arbete och 
service inom gång- och cykelavstånd från sina bostäder. På grund av bilismen 
skedde utbyggnader av infrastrukturen och som följd minskade gång- och 
cykeltrafiken kraftigt. Dock visas det runt om i världen på god planering av 
transportmönster vilket kan vända denna uppåtgående trend. Exempelvis har 
Holland, Tyskland och Danmark minskat transportmönstret med bilen och kallas i 
folkmun för de stora cykelländerna (Statens folkhälsoinstitut 2010). 

I en studie visas sambandet mellan offentliga mötesplatser, öppna utrymmen och 
människans fysiska aktivitet. Människor väljer platser att bosätta sig på med hänsyn 
till egen reseförmåga och behov. Det innebär att människor väljer att gå till- och 
inom offentligt öppna utrymmen för rekreation samt väljer att bosätta sig där platsen 
är öppen och tillgänglig. Fördelar med offentligt öppna utrymmen är att människor 
engagerar sig fysiskt och att det blir en destination som människor aktivt reser till 
för att vara aktiva eller umgås med andra människor. Det är även en del av en väg 
att passera för att nå sin målpunkt. Genom att utnyttja det offentligt öppna utrymmet 
utforskas den fysiska aktiviteten och det gör stadsplaneringen betydligt lättare att 
utforma när två viktiga aspekter gynnas samtidigt (Koohsari et al. 2015). 

2.3.2.1 New Road i Brighton, England 
För att öka den fysiska aktiviteten och samtidigt minska bilens användning och 
framfart har Gehl Arkitekter utfört ett projekt år 2007 i Brighton, England. Projektet 
heter ”New Road” där Gehl Arkitekter skapade en helt ny typ av gata i staden. Alla 
trafikslag är välkomna men på fotgängares villkor. “New Road” är ett exempel av 
vilka faktorer som gör ett område inbjudande och därmed skapar en aktiv plats där 
människor känner sig säkra och välkomna (Gehl Arkitekter u.å.b). 

I arbetet med ”New Road” undersöktes den offentliga användningen av människor; 
dess fysiska förutsättningar, vilka som använder ytan och hur de förflyttar sig. Det 
utgjorde grunden för resten av designen och en mer detaljerad bild av gatan. 
Undersökningarna utgjordes av samtal med människor om deras behov för att hjälpa 
till att förbättra omgivningen de bor i. Utifrån det kunde förutsättningar skapas för 
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att ge en mer gångvänlig, avslappnad, attraktiv och tillgänglig gata (Gehl Arkitekter 
u.å.b).  

Projektet har bjudit in till en skräddarsydd gata med sittplatser och belysning som 
ökar integration och dynamik för platsen. Stadsborna har accepterat förändringen 
och ”New Road” bidrar till stadens blomstrande ekonomi. Resultatet uppmanade 
människor att röra sig mer fritt. Korsningar och kanter togs bort, trafiknivåerna 
sjönk med 93 procent och antalet gående ökade med 62 procent. Människorna som 
rör sig på “New Road” trivs där och hela 86 procent skulle vilja ha något liknande i 
närheten där de själva bor (Gehl Arkitekter u.å.b).  

2.3.3 Hinder för fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet försvåras genom att gång- och cykelavstånd saknas vid tillgång till 
grönområden, bilfria cykelstråk, affärer, kollektivtrafik och andra servicefunktioner 
samt anläggningar för fysiska aktiviteter är inom obekvämt avstånd från hemmet 
eller arbetsplatsen. Forskning har visat på att människor är mindre fysiskt aktiva vid 
brist på följande omnämnda aspekter (Statens folkhälsoinstitut 2010). 

2.3.4 Säkerheten vid byggda miljöer 
I forskning från Storbritannien år 2008 har ett antal riktlinjer listats på hur 
säkerheten ska ökas i samband med uppmaning till fysisk aktivitet (Statens 
folkhälsoinstitut 2010). Riktlinjerna är följande: 

• Fartdämpande åtgärder för motortrafik i form av fartgupp, avsmalnande 
vägar och upphöjda övergångsställen för oskyddade trafikanter, vilket leder 
till att fler går och cyklar samt minskar trafikolyckor.  

• Bygga gångstråk och cykelvägar i och vid bostadsområden för att uppmana 
till fysisk aktivitet.  

• Stänga av bostadsgator för genomfart av motortrafik för att uppmuntra till 
att fler människor går och cyklar tryggare.  

• Bygga bilfria cykelinfarter i tätorter samt landsbygden som ska leda till 
ökad cykling och minska trafikrelaterade olyckor. 

I Holland, Tyskland och Danmark har aktiva åtgärder genomförts för att öka 
tryggheten för cykling och gångtrafikanter. Bland annat genom att stöldsäkra och 
väderskydda cykelparkeringar vid livsmedelsbutiker och kollektivtrafikstationer 
samt begränsa bilparkeringsplatser i städernas centrum. Likaså införande av normer 
för parkeringsplatser vid affärer och andra servicefunktioner (Statens 
folkhälsoinstitut 2010). 

2.4 Stadsutveckling 

2.4.1 Stads- och trafikplanering med bilismens påverkan 
Stadsplanering har sin grund i att kartlägga till exempel gränserna mellan 
byggnadskvarter och vägar i en stad för att på lång sikt strukturera upp bebyggelsen 
och undvika konflikter. Under 1800-talet införde storstäderna en lagstiftning som 
reglerade vad marken fick användas till på grund av miljöproblem. Således började 
bostädernas zoner skilja sig från industrin vilket skapade en mer omfattande och 
utvecklande samhällsplanering (Nationalencyklopedin 2019d).  
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Trafikplanering innebär den fysiska planeringen som avses användas för trafiken. 
Bilismens historia sträcker sig redan från 1860-talet när förbränningsmotorer kom i 
bruk som en drivkraft i fabrikerna och satte därmed samhället på hjul. Dåtidens 
motorer gick på gas och de första moderna bilarna byggdes runt 1900-talet. 
Trafikplaneringsarbetet är en förutsättning för att på ett säkert och effektivt sätt få 
trafiken att fungera som en integrerad del av övriga samhällsplaneringen. I Sverige 
är det Riksdagen som är det beslutande organet för trafikpolitiken som sker på riks-, 
regional-, läns- och kommunal nivå. I framtiden kommer trafikplanering innefatta 
ett miljövänligare transportsystem (Nationalencyklopedin 2019d). 

I en forskningsundersökning studerades hälsoproblemen som stadsplanering kan 
skapa genom val av transportmedel och hur det bidrar till sjukdomar och 
trafikskador. Där identifierades åtta olika regionala och lokala åtgärder som 
kombinerar uppmuntran till gående, cyklande och kollektivtrafikresor samtidigt som 
det skapar en minskning av bilresandet. Följande åtgärder på både regional- och 
lokal nivå är förutsättningar för att skapa mer kompakta städer som uppmuntrar till 
god hälsa och välbefinnande (Giles-Corti et al. 2016). 

Tre åtgärder på regional nivå är följande: 

1. Tillgänglig målpunkt; destinationer som behöver kollektivtrafik och som är 
tillgängliga lokalt för användning till regionala målpunkter. Till exempel 
arbete, verksamheter och service som ligger inom en 30 minuters resa från 
hemmet med kollektivtrafik.  

2. Sysselsättningsfördelning; det finns god möjlighet till varierande arbeten i 
hela regionen.  

3. Efterfrågan av drift; parkeringspolicy gör att attraktionen ökar genom att 
använda ett alternativ till att köra bil. Till exempel är att byggregler reglerar 
en minskning av bilparkeringar. 

(Giles-Corti et al. 2016) 

Fem åtgärder på lokal nivå är följande: 

1. Design; hållbar utformning skapar gångvänliga aktiviteter som görs 
tillgängliga i offentliga miljöer, skapar säkrare gång- och cykelstråk samt 
kollektivtrafiksvägar. Till exempel att skapa gångstråk som tar cirka 1–15 
minuter till en transportnod, aktivitetsanläggning och skola.  

2. Täthet; invånardensiteten är tillräckligt hög för att gynna lokal verksamhet 
och kollektivtrafiksystem. Till exempel att bygga multifunktionella 
byggnader i och runtomkring transportnoder med affärer och 
servicefunktioner.  

3. Avstånd till kollektivtrafik; införskaffa ett högeffektivt 
kollektivtrafiksystem placerat med korta avstånd från bostäder. Till exempel 
busshållplatser bör vara 400 meter och järnvägshållplats bör vara 800 meter 
från bostäderna. 

4. Mångfald; bostadsområden utformade för kombinerade kommersiella och 
officiella möjligheter.  

5. Önskvärdhet; bostadsområden är utformade för att vara säkra, attraktiva och 
tillgängliga för kollektivtrafik.  
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(Giles-Corti et al. 2016) 

Genom att implementera åtgärder på regional- och lokalnivå kan friskare och 
hållbara städer skapas. Stadsplanering behöver riktlinjer för att dokumentera 
framgångar i och mellan städer. I en snabb urbaniserad värld måste förståelsen över 
hur hållbar trafikplanering ska utföras för att inte påverka hälsan och välbefinnandet 
negativt. Genom kraftig ökning av biltrafik har det geografiska området blivit större 
vilket innebär ett större område att uppnå och skapa hållbara transporter på. Policys 
för transportsystem som prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik ska på ett 
hållbart sätt minska luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser (Giles-Corti et al. 
2016). 

2.4.2 Satsning för Karlstad resecentrum 
I Karlstad kommun finns visionen om att uppnå 100 000 invånare där deras tillväxt 
ska ske på ett ekonomiskt, socialt, estetiskt och ekologiskt hållbart sätt. Kommunen 
gör en satsning på stationsområdet för att kunna uppnå sitt mål. White Arkitekter 
vann arkitekttävlingen med förslaget ”Resa – Gata – Stad” för Karlstads 
resecentrum år 2017 och sedan dess har arbetet pågått för att skapa en attraktiv 
knutpunkt (Karlstad kommun 2019).  

Förslaget ”Resa – Gata – Stad” handlar om att utgå ifrån de människor som reser till 
och från Karlstad samt de människor som lever i och befolkar stadens gator vilket är 
grundläggande för den hållbara gatan och den hållbara staden. Det nya 
resecentrumet ska bli en attraktiv knutpunkt både för nationellt, regionalt och lokalt 
resande (White Arkitekter 2017).  

Vid det nya stationsområdet har White Arkitekter arbetat med att integrera området 
med resten av staden. De har valt bygga upp en attraktiv stadsmiljö som utgår ifrån 
människan och dess behov och som är tillgänglig för alla. Fokus har också varit på 
att arbeta med markytan där inga ytor har slösats, aktörerna uppmanas till att 
samarbeta med samma ytor och funktioner. Därför kan de också arbeta med 
rumslighet i området och att få mer plats i mänsklig skala och undvika stora öppna 
ytor1. 

De resenärer som har studerats och analyserats vid framtagning av Karlstad 
resecentrum är följande:  

• De resenärer som arbetspendlar till Karlstad. De vill snabbt kunna hitta 
snabba vägar för att nå sin målpunkt eller finna service.  

• De resenärer som besöker Karlstad. De vill kunna orientera sig enkelt, få 
den information som de behöver och även få ett trevligt bemötande av 
staden.  

• De resenärer som reser längre till exempelvis Göteborg eller Stockholm. De 
ska kunna ta sig till resecentrum på ett tryggt och bekvämt sätt med hjälp av 
buss eller cykel för att sedan ta tåget vidare.  

(White Arkitekter 2017) 

                                                        
1 Gunnar Stomrud, Planeringsarkitekt vid White Arkitekter, telefonintervju den 6 maj 2019. 
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White Arkitekter menar på att de olika typerna av resenärer går omlott med 
varandra och det är viktigt att ta hänsyn till alla. De har olika behov på hur deras 
vistelse ser ut därför gäller det att uppnå de behov för att skapa en god tillgänglighet 
för alla (White Arkitekter 2017).  

2.4.3 Utvecklingsstrategier för Växjö kommun 
Växjö kommun har i samarbete med arkitektfirman Krook och Tjäder (2019) 
utvecklat verktyg för regionala utvecklingsstrategier för Växjö kommun i form av 
tre framtidsscenarion. 

2.4.3.1 Scenario 1: Staden Växjö  
I staden Växjö prioriteras yteffektiva transportslag; gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Parkering kommer att lösas med parkeringshus och parkering under 
mark. Gång- och cykelvägar i staden ska vara sammanhängande med fokus på att 
snabbt komma in till centrum. Busslinjerna ska konkurrera med bilen för kortare 
resor genom att utveckla snabba linjer. Stadsbussar ska köra i egna filer. Satsning på 
fler gröna parker och offentliga platser med funktioner och innehåll för olika 
intressen och sinnesstämning ska ske. Grönytorna är multifunktionella och ska 
fungera för både rekreation och andra ekosystemtjänster (Krook & Tjäder 2018).  

2.4.3.2 Scenario 2: Det flerkärniga Växjö  
I det flerkärniga Växjö ligger stort fokus på kollektivtrafiken. Här ska snabba 
busslinjer med ett fåtal hållplatser utvecklas i tre stråk ut mot orterna Lammhult, 
Rottne/Braås och Ingelstad. Täta stopp, minst halvtimmestrafikering, ska finnas inne 
i staden. Sammanhängande gång- och cykelvägar kommer att byggas ut inom 
orterna, även gång- och cykelvägar mellan landsbygd, hållplatser och orterna 
kommer att prioriteras (Krook & Tjäder 2018). 

2.4.3.3 Scenario 3: Regionkärnan Växjö - Alvesta  
I regionkärnan Växjö – Alvesta är järnvägssträckan mellan orterna viktig för att 
uppnå hållbara transporter. Sträckan behöver klara av en tätare trafikering och 
fungera för en mer lokal kollektivtrafik. Orterna med tågförbindelser ska utvecklas 
med service, bostäder och arbetsplatser. Effektiva och sammanhängande gång- och 
cykelvägar byggs ut inom orterna till viktiga målpunkter som station och service 
(Krook & Tjäder 2018).  

2.4.4 Vem ansvarar för trafikplaneringen? 
Samtliga kommuner i Sverige ansvarar i samverkan med Trafikverket för samtliga 
vägar som sträcker sig över Sverige. Trafikverket ansvarar över det statliga 
vägnätet, det vill säga de allmänna vägarna på landsbygd och övergripande tätort, 
med undantag för de som ingår i kommunal väghållning (Trafikverket 2018a). 
Kommunerna ansvarar för kommunala vägar där enskilda vägar på landsbygd 
underhålls av bland annat vägföreningar eller enskilda väghållare. Dessa väghållare 
har olika ansvar genom lagstiftningar som reglerar uppkomsten av en ny väg. Vilka 
vägar som ingår i det allmänna vägnätet framgår i länsstyrelsens kungörelse. 
Aspekter som ska räknas med i beaktning av väghållning är trafiksäkerhet, 
miljöskydd, naturvård och kulturmiljö samt sträva efter att uppnå en estetisk 
utformning. Trafikverkets ansvar är att gardera att väghållaransvaret 
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överensstämmer med väglagen och anpassas efter samhällets trafikbehov 
(Trafikverket 2018b). 

Problematik kan uppstå i samarbetet mellan Trafikverket och kommuner enligt ett 
forskningsprojekt genomfört av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med 
Trivector Traffic. Orsaken beror ofta på att kommunernas lokala planer och 
miljöprogram kolliderar med den nationella väg- och infrastrukturplaneringen. 
Kommunerna upplever att Trafikverkets mål prioriterar biltrafikens framkomlighet, 
medan Trafikverket själva skriver att de inte ställer trafikslag mot varandra. I själva 
verket upplever Trafikverket att kommunernas mål skjuter över ansvar och 
kostnader på Trafikverket. Tillsammans hittar dessa två parter oftast kompromisser i 
de konkreta projekten (Roth 2018). 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, menar på att ansvarsfördelningen för 
vägar behöver förtydligas. SKL har tillsammans med Trafikverket en 
överenskommelse som innefattar 

• att staten bör stå som ansvariga för allmänna vägar på landsbygd samt ha 
övergripande ansvar över vägnätet i tätorterna, 

• att kommunerna står som huvudansvariga vid väghållning i tätort med 
undantag för det övergripliga vägnätet, samt 

• att enskilda väghållare ska stå som ansvariga för vägar på landsbygd med 
fördel för de enskilda. 

(SKL 2018) 

Samtidigt har en undersökning gjorts av SKL som visar på att kommuner upplever 
att ansvarsfördelningen i praktiken är otydlig och att Trafikverket inte tar ansvar 
över hur stort allmänintresset är över hårt trafikerade vägar. SKL delar inte alltid 
Trafikverkets tolkning och anser att den gällande väglagen från år 1971 bör ses 
över. Lagstiftningen bör anpassas utifrån dagens behov och förutsättningar med 
ökade transporter och resor (SKL 2018). 

2.5 Transportsystem 

2.5.1 Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik innebär att människor använder ett fordon på ett organiserat sätt. 
Kollektivtrafiken är uppdelad i lokal- och regionaltrafik. Lokaltrafik är allt inom 
tätorten och upp till 50 km utanför tätortens centrum. Regionaltrafik är allt utanför 
50 km från tätortens centrum upp till 100 km. I Sverige är det Länstrafiken som 
ansvarar för lokal- och regional kollektivtrafik. År 1947 var kollektivtrafiken 47 
procent av den totala persontrafiken i Sverige. År 2008 var procentandelen nere på 
17 procent men trots det har antalet personkilometer ökat med 92 procent för 
kollektivtrafiken. Europa ligger i framkant i utvecklingen av kollektivtrafik där 
satsningar inom höghastighetståg, regionaltåg och prioriteringar av busstrafik sker 
(Nationalencyklopedin 2019c). 
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2.5.1.1 Den bilfria staden Freiburg, Tyskland 
I den tyska staden Freiburg prioriteras både gång-, cykel- och kollektivtrafik främst. 
Flera områden har länge varit bilfritt där en satsning av en utvecklad kollektivtrafik 
och tillgänglighet för gång- och cykelstråk har prioriterats före biltrafiken. (Region 
Skåne 2011). Anledningen till bilfria områden är att främja cyklismen och även 
kollektivtrafiken i form av spårvagnslinjer där alla servicefunktioner finns inom 
gångavstånd (Bennet 2012). 

I en del av Freiburg ligger stadsdelen Vauban som planerades utifrån 
kollektivtrafiken och den spårvagnslinje som sträcker sig genom området. I 
stadsdelen finns ett huvudstråk där servicefunktioner är samlade, resten av området 
är bilfritt där fokus istället ligger på att uppnå en god boendemiljö med gröna 
områden och barnvänliga miljöer (Region Skåne 2011). Hastigheten i hela området 
är begränsat till 30 kilometer i timmen på huvudleder och ännu lägre på mindre 
vägar vilket ger en god trafiksäkerhet (Bennet 2012).  

Sju av tio familjer avstår att äga en egen bil och hävdar att fördelarna för det är 
stora. De som äger en bil och vill utnyttja en parkeringsplats måste köpa en plats i 
stadsdelens gemensamma garage. Parkeringsplatsen utgörs av en engångssumma 
som motsvarar cirka 200 000 svenska kronor. I vanliga fall står staten för 
parkeringskostnader medan i Vauban står brukaren själv för markytan, anläggningen 
och förvaltningen. På så sätt behöver de som väljer bort bilen inte betala för något 
de inte utnyttjar. Istället finns ett antal bilpooler som invånarna har möjlighet att gå 
med i och för en liten summa få tillgång till gemensamma fordon (Bennet 2012). 

2.5.1.2 Bilfritt boende i Lund, Sverige 
I Lund har en satsning gjorts med den nya stadsdelen Brunnshög genom att skapa ett 
bilfritt boende. Arbetet har pågått sedan år 2009 med en ny detaljplan och 
spårvagnssatsning som är en del av stadsutvecklingen mellan Lunds centralstation 
och Science Village/ESS på Brunnshög som ska stå klart under år 2020. Tack vare 
spårvagnens yteffektivitet och möjlighet att transportera många människor samtidigt 
kan Brunnshög byggas tätt och bilsnålt (Lunds kommun 2016).  

Lunds kommun har en ambition om ett tredjedelsmål som innebär att två tredjedelar 
av de som bor och vistas i Brunnshög ska färdas med spårvagn, på cykel eller till 
fots, bara en tredjedel ska få köra bil. I samarbete med Lunds Kommuns Fastighets 
AB, LKF, och Lunds kommun har innovationsprojektet ”Xplorion” arbetats fram. 
Projektets koncept ”Sharing is Caring” erbjuder en ny typ av hyresrätt där 
hyresgästen ska kunna vara med och påverka sin miljöpåverkan på ett sätt som inte 
är möjligt i traditionella hyreslägenheter. I hyran kommer en mobilitetstjänst att ingå 
vilket i sin tur ska kunna ersätta hyresgästens egen bil. I tjänsten ingår elbilpool och 
cykelpool (Lunds kommun 2016). 

2.5.1.3 Ska låg parkeringsnorm införskaffas för att öka kollektivtrafiken? 
I centrala bostadsområden finns en parkeringsnorm på 0,57 antalet bilar per lägenhet 
som har god kollektivtrafikförbindelse, närhet till service och användning av gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. En minskning av bilanvändandet möjliggörs där utbudet 
av parkeringar i närområden ger boende möjlighet att välja parkering. Majoriteten 
av de som pendlar har kvar bilen på parkeringen vilket skulle kunna leda till en 
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lägre parkeringsnorm. Resultatet skulle kunna appliceras vid nyproduktion av 
flerfamiljshus men bara under förutsättningar att åtgärderna har tillgång till god 
kollektivtrafik, att en höjning av parkeringsavgifter och minskning av allmänna 
parkeringsplatser sker (Hrelja, Henriksson & Antonsson 2016). 

2.5.2 Cykel- och gångtrafik 
Cykeln som transportmedel är energisnålt, miljövänligt och förbättrar samtidigt 
hälsan hos deras brukare. Cykeln blir ett bra färdmedel för sträckor upp till 5 km. En 
undersökning beskriver att människor är benägna att gå mellan 1–3 km för att nå sin 
målpunkt och cykla mellan 3–5 km (Adnan, Altaf, Bellemans, Yasar & Shaksuki 
2018). Ett annat attraktivt transportmedel blir elcykeln som fungerar för sträckor 
upp till 12–15 km (Region Kronoberg 2018a).  

2.5.2.1 Cykelstaden Houten, Nederländerna 
I den nederländska staden Houten prioriteras cykeln först. Houten blev utnämnd till 
årets cykelstad i Nederländerna år 2018. Staden är designad med cykeln i åtanke vad 
gäller prioritering samt framkomlighet. Det finns inga stora vägar med hög hastighet 
som korsar staden utan de är utformade på sådant sätt att vägarna är krokiga vilket 
gör det svårt för fordon att köra snabbare än vad som är tillåtet. De stora vägarna, 
ringvägarna, leder bort biltrafiken och ramar in staden (Wagenbuur 2018). 

För att ta sig igenom staden är cykeln det bästa alternativet eftersom det finns gott 
om cykelstråk. Framkomligheten för cyklar är lättillgänglig där cykelstråken är 
separerade från trafikerade vägar och där fordonen har väjningsplikt för cyklister. 
Cykelstråken är även barnvänliga där barn kan cykla varsomhelst utan vuxet 
sällskap. Det talar i sin tur för en god säkerhet om barn kan vistas ute (Wagenbuur 
2018). 

Tågstationen ligger i centrum där människor möts och viktiga funktioner finns 
såsom bibliotek, sporthall, simhall, polisstation, brandstation, vårdcentral, 
tandläkare, mataffär och skola samt förskola. I anslutning till tågstationen finns en 
stor cykelparkering, ”Fietstransferium”. Där kan resenärer enkelt parkera sin cykel 
och sedan åka kollektivt i form av tåg eller buss. Tågen går ofta och används flitigt 
vid längre resor jämfört med bilresor för samma sträcka (Wagenbuur 2018).  

2.5.2.2 Bike and Ride-anläggning i Malmö, Sverige 
I stadsdelen Hyllie i Malmö ligger en Bike and Ride-anläggning i direkt anslutning 
till tågstationen. Anläggningen rymmer cirka 1 000 cyklar och har som 
huvudfunktion att tillgodose resenärer som ska kunna parkera sin cykel där och 
sedan ta sig vidare därifrån med annat färdmedel. Fokus ligger på cyklisternas 
behov och upplevelse med servicetjänster som verkstadsyta, tryckluft, 
hjälmförvaring och duschmöjligheter (Region Skåne 2011).  

2.6 Park and Ride-anläggningar 
Under 2000-talet har Park and Ride-anläggningar introducerats mer för samhället 
som ett alternativ för parkeringsmöjligheter i stadskärnorna. Regeringarna i Europa 
ser stigande siffror av antalet bilar och att parkeringsutbudet samt vägkapaciteten 
behöver utökas. För att möta behovet satsar regeringarna på hållbart bilanvändande, 
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kollektivtrafik och utvecklande av Park and Ride-anläggningar. Park and Ride-
anläggningarna ska vara ett nyckelelement för hållbart resande i Europa (Dijk & 
Montalvo 2011). 

2.6.1 Parkeringspolicy 
En parkeringspolicy har utvecklats i Europa där Park and Ride-anläggningarna är 
den senaste utvecklingen av hållbar parkeringspolicy. Genom att uppmana till fler 
parkeringsplatser skapas problem för stadsplaneringen vilket bidrar till mer 
föroreningar orsakade av transporter. Parkeringspolicyn består av flera olika faser 
som innefattar följande: 

• Inga parkeringsåtgärder; där nivån fortfarande hålls hållbar tills det att 
parkerade bilar har en negativ inverkan för attraktionen och kvaliteten på ett 
område. 

• Park and Ride-anläggning; där dessa utvecklas som ett alternativ och 
komplement till försörjning av parkeringar i stadskärnorna. 

• Mobilitetstjänster; där kombination av olika aktiviteter samspelar mellan 
privat och kollektivtrafik för att skapa en bekväm mobilitet för resenärer. 

(Dijk & Montalvo 2011) 

På lokal nivå besvaras den ökande bilanvändningen med en utvecklingspolicy som 
innefattar att skapa en bilbegränsning. Bilbegränsningen innebär att sikta mot en 
gräns av antalet bilparkeringar i stadens centrum genom att höja parkeringspriset 
och ha färre parkeringshus i stadskärnan. Genom det ska anläggningar utvecklas för 
möjligheten att lämna bilen utanför stadens centrum och att genom nödvändig 
kollektivtrafik, tåg eller cykel kunna färdas för att nå stadskärnan (Dijk & Montalvo 
2011). 

Dijk och Montalvo (2011) beskriver om hur metoden av en hållbar parkeringspolicy 
utförs. Den hållbara parkeringspolicyn innefattar att minska antalet bilar i 
centrumkärnan, höja bilparkeringspriserna i centrumkärnan samt utveckla nya Park 
and Ride-anläggningar. 

2.6.2 Park and Ride-anläggningar i Cambridge, England 
Park and Ride-anläggningar används frekvent i Cambridge, England, som ett 
verktyg för att hantera trafikstockningar och luftföroreningar. Park and Ride-
anläggningarna innehåller flera parkeringsplatser för bilar. Där parkeras bilen i nära 
anslutning till en busstation som sedan tar en vidare till andra målpunkter (Meek, 
Ison & Enoch 2010). Cambridge har ett invånarantal på 154 500 där det finns fem 
Park and Ride-anläggningar med en kapacitet på cirka 30 900 invånare per 
anläggning (Nationalencyklopedin 2016).  

I en Park and Ride-anläggning finns det tre olika alternativ för resenären att välja 
på. Följande är: 

• Alternativ 1; resenären väljer att parkera sin bil och betalar parkeringsbiljett 
för den tid resenären väljer att ställa sin bil. 
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• Alternativ 2; resenären väljer att parkera sin bil och därefter åka kollektivt 
vidare med buss till andra målpunkter. Resenären betalar parkeringsbiljett 
och bussbiljett samtidigt. 

• Alternativ 3; resenären har ingen bil och vill därmed bara åka kollektivt 
vidare med buss till andra målpunkter. Resenären betalar bussbiljett. 

(Cambridge Park and Ride 2019) 

2.6.2.1 Park and Ride-anläggningar i Sverige 
Park and Ride-anläggningar finns även i Sverige, bland annat i Malmö och 
Stockholm. Det är ett effektivt system med god tillgänglighet får användare att resa 
mer kollektivt. Det som skiljer sig från Park and Ride-anläggningar i Cambridge är 
att de ligger nära tågstationer istället. I Malmö finns de nära ”Citytunneln” (P-
Malmö 2019) och i Stockholm finns de i anslutning till Tunnelbanan. I Stockholm 
finns 34 Park and Ride-anläggningar med totalt 3 681 parkeringsplatser (Stockholm 
Parkering 2019). I Malmö finns även tillgång till biltvätt och bilpool som bokas 
enkelt via internet (P-Malmö 2019). 

2.6.2.2 Planerade pendlarparkeringar i Växjö, Sverige 
I Växjö kommun har planeringsavdelningen hos Trafikenheten tagit fram en 
utredning av pendlarparkeringslägen i Växjö. Tanken med pendlarparkeringarna är 
enligt Växjö kommun att få människor som kör bil till Växjö parkera sin bil vid en 
pendlarparkering när de når utkanten av staden och därefter byta till kollektivtrafik 
eller cykel för att nå centrum. Pendlarparkeringens funktion bygger på att ge 
pendlare från landsbygd och boende i andra kommuner möjlighet att nå Växjö 
centrum via gång-, cykel- eller kollektivtrafik. De ska även fungera som 
utpendlarparkeringar med byte till regionbuss och som samåkningsparkeringar för 
att få en större utnyttjandegrad och miljönytta. Det är också viktigt att 
pendlarparkeringarna uppnår en viss trygghet och säkerhet för att personer ska 
kunna våga lämna sin bil eller cykel där utan att behöva riskera stöld eller 
skadegörelse (Svensson 2018). 

2.6.3 Attraktionen av Park and Ride-anläggningar 
Konceptet för Park and Ride-anläggningar uppkom runt år 1932. Till Europa kom 
Park and Ride-anläggningarna under 1960-talet och fick sitt uppsving under 1990-
talet som finansieringsstöd från flertal regeringar. Idag hittas flertal Park and Ride-
system i majoriteten av Europas städer. Forskningen har visat på positiva följder för 
kollektivtrafiken vid användningen av Park and Ride-anläggningar. Dessa dämpar 
bilanvändningen och minskar de höga halterna av koldioxidutsläpp i städerna. 
Bilanvändarna som reser via Park and Ride-anläggningarna till stadens centrum kör 
några extra kilometer för att nå anläggningen. Det hålls fortfarande debatter om de 
negativa konsekvenserna för varför Park and Ride-anläggningarna ska väljas (Dijk 
& Montalvo 2011). 

36 av 45 städer i Europa väljer att applicera Park and Ride-anläggningar som metod 
för att minska bilanvändningen i stadskärnorna. Rädslan för att skrämma bort 
människor är oftast hos dem som uppfattar negativa effekter. Dem som uppfattar 
positiva effekter finner genom att minska attraktionen av parkeringar skulle öka 
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attraktionen hos stadskärnan i form av säkrare gator och mer stadsrum att röra sig på 
(Dijk & Montalvo 2011). 

Park and Ride-system möjliggör användning av bilfordon under den kortare delen 
av resesträckan och ökar användningen av den effektivare kollektivtrafiken under 
den längre delen av resan. Följderna blir en minskning av trafikstockningar, restider 
och kostnader för bilfärden. Framförallt ger det en ökad användning av 
kollektivtrafiken. Men för att kunna attrahera resenärer till Park and Ride-
anläggningarna krävs ett etablerat och lämpligt kollektivtrafiksystem, det vill säga 
genom hög frekvens av bussar och tåg, tillförlitlighet, tillgänglighet och komfort. 
Anläggningarna kommer inte att användas om de inte ligger bekvämt ur resenärers 
synpunkt. Det innebär att platsen är av stor vikt för respektive Park and Ride-
anläggning (Aros-Vera, Marianov & Mitchell 2013). 

2.6.4 Kompletterande stationer 
I många delar av landet är de centrala stationerna i behov av en eller flera 
kompletterande stationer. De kompletterande stationerna ska finnas i anslutning till 
större bostadsområden, arbetsplatser eller högskoleområden som är placerade i 
utkanten av tätorten. Utformningen av stationerna är viktig för att göra det optimalt 
för flera olika färdmedel. Likaså visa tydligt hur resenären rör sig och byter mellan 
dem. Genom att placera kompletterande stationer i utkanten av tätort minskar antal 
inkommande biltrafik samt behovet av parkeringar i centrum (Region Skåne 2016). 

Områdena för de kompletterande stationerna upptar i de flesta fall stora ytor och det 
finns ingen tätbebyggelse i närområdet. Det ställer höga krav på att den måste bli 
utnyttjad. Stationen kommer att bli en transportnod där flertalet kommer byta från 
bil till kollektivtrafik, därför är det av stor vikt att utforma trygga och säkra 
pendlarparkeringar. Genom att skapa en transportnod vid lands- och motorväg 
belyser Region Skåne (2016) om utmaningen att skapa en god stationsmiljö på 
grund av höga bullernivåer och brist på mänsklig rörelse och service. Placeringen 
kan ske vid redan etablerade platser som bensinstationer eller rastplatser och ge 
tillgång till belysning som ökar tryggheten, väderskyddad busskur, säker parkering 
samt möjligheten till att ladda elbilar (Region Skåne 2016).  

2.7 Stationsnära servicefunktioner 
Ett stationsområdes attraktion ökar i takt av vad den kan erbjuda. Tillgången av 
funktioner som passar samtliga resenärer är viktiga aspekter att tänka på. 
Undersökningsområdena i ett TemaPM som Region Skåne i samarbete med 
SWECO (2016) har tagit fram gestaltar en bred verktygslåda med faktorer att arbeta 
med för att uppnå hög kvalité vid utformning av servicefunktioner. Med 
förutsättning att placering av station, oftast är central, kan samordningen med olika 
funktioner ske. Samtliga servicefunktioner är varierande från station till station och 
beror på vilka användarna är samt placering av station (Region Skåne 2016). 

Genom ökad sysselsättning med större geografiskutbredning skapar 
kollektivtrafiken en positiv utveckling för samhällsekonomin. Att kunna erbjuda ett 
stort utbud av tjänster och upplevelser är ett samband mellan kollektivtrafiken och 
markvärde. Människor ska ha möjlighet att kunna ta sig till fritidsaktiviteter, arbete 
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och studier oavsett vart de än bor. Därför är bostadsmarknaden i stort behov av 
områden med god tillgänglighet. Det är inte själva stationen som skapar rörelse och 
liv bland människor, utan det är vad för funktioner som finns i form av till exempel 
mötesplatser, arbetsplatser samt handelsplatser. För att ge mervärde åt resenären 
behövs bland annat caféer och annan affärsverksamhet i närhet till stationen (Region 
Skåne 2016).  

Genom förtätning av bostadsbebyggelse i nära anslutning till stationen kan en 
ökning av antalet användning av kollektivtrafiken ske samt en ökning med 
verksamheter i takt med att stationen befolkas. Ett flerbostadshus som har god 
tillgång till centrum genom cykelavstånd skapar en stor utvecklingskraft för tätorten 
likaså för landsbygden. En blandning av olika funktioner är nyttigt för att skapa 
rörelse under alla timmar på dygnet (Region Skåne 2016). 

Intill en station kan exempelvis en kiosk finnas för att ge möjlighet till en kopp 
kaffe eller inköp av en tidning innan avfärd mot sin målpunkt börjar. En annan 
station kan exempelvis ha en förskola för att underlätta för pendlande föräldrar 
genom att de snabbt och enkelt kan lämna av och hämta upp barnen på väg till och 
från arbetet. En mataffär kan också finnas i nära anslutning till en station där 
inhandling av mat sker (Region Skåne 2016).  

2.7.1 Sammanställning av servicefunktioner 
För att ett stationsområde ska utnyttjas och fungera kan följande servicefunktioner 
vara värdefulla att ha:   

• Mataffär, förskola, café, gym, bibliotek, postombud och arbetsplats. 
• Bytespunkt för färdmedel, mötesplats, sittplats, naturområden, kulturella 

sevärdheter, närhet till bostäder och verksamheter. 
• Säkra väderskyddade parkeringar för bil och cykel, belysning, 

biljettautomat, tydlig skyltning, väntplats med överblickbarhet, bemanning 
och Park and Ride-anläggning. 

• Elcykel, lådcykel, elbilar, bilpool, hyrsystem för cykel och cykelpump. 

(Region Skåne 2011/2016) 

Att placera servicefunktioner i nära anslutning till en station förenklar det 
vardagliga livet för en människa, både genom kommersiell och offentlig service i 
form av förskola, bibliotek, postombud samt mataffär. I samband med etablering av 
servicetillgångar är det viktigt att ta reda på vilket utbud som finns och ska finnas 
för att få ett kundanpassat underlag för funktionsbestämmelserna. Genom etablering 
av serviceanslutningen skapas en positiv känsla av trygghet och bekvämlighet. 
Däremot kan det finnas begränsningar till vad en station vid lands- och motorväg 
kan erbjuda för service. Exempelvis kan fasta installationer som cykelpump vara en 
genomförbar idé och vidare kan placeringen bli en strategisk punkt för att utveckla 
servicen på (Region Skåne 2016).  

2.7.1.1 Odense Banegård Center, Danmark 
Odense Banegård Center i Danmark är ett modernt och multifunktionellt transport- 
och upplevelsecenter som har lyckats skapa en god mötesplats för resenärer.  
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Ungefär 25 000 besöker Odense Banegård Center dagligen och är en mötesplats för 
människor där de kan äta god mat, shoppa, gå på bio, läsa en bok på biblioteket eller 
åka från en destination till en annan (Odense Banegård Center u.å.). De olika 
funktionerna är en service för resenärerna (Region Skåne 2011).  

2.7.2 Identifiering hos en transportnod 
Gehl Arkitekter har i samarbete med Region Skåne arbetat med hur identifiering hos 
en transportnod utformas för att attrahera människor till att trivas och vilja vistas 
där. Transportnoder definieras som platser och bytespunkter där människor kan byta 
transportmedel. En bytespunkt är en samlande punkt i städer och tätorter runt om i 
regionen och är viktiga mötesplatser både på lokal- och regional skala. De kan ofta 
förbises i det dagliga vardagslivet men skapar en lokal karaktär, identitet och 
samhällsplats som ger människor tillgång till ett större regionalt nätverk (Gehl 
Arkitekter u.å.a).  

Den mänskliga skalan är viktig när det gäller att utforma bytespunkter för regionens 
attraktivitet. Planeringen måste utgå ifrån de mänskliga behoven för att skapa 
attraktiva mötesplatser. Bytespunkterna utgör en viktig länk för livet i regionen där 
en väl utformad bytespunkt skapar en bättre upplevelse av resandet, ökad livskvalité 
för användarna och en mer attraktiv miljö. Bytespunkten ska även koppla samman 
människan, platsen, staden och regionen. För att uppmana fler människor att åka 
kollektivt behövs välfungerande gång- och cykelnätverk som uppmuntrar och 
underlättar kontakten med andra människor (Region Skåne 2011).  

Gehl Arkitekter använde sig av ett verktyg som liknar en Värderos som beskrivs i 
avsnitt 4.5. Verktyget var till för att kommunicera mellan lokala och regionala 
intressenter för att identifiera och utvärdera karaktärsdrag hos en transportnod. 
Verktyget är till för att identifiera, mäta och utvärdera en plats karaktäristiska 
egenskaper hos en transportnod. Verktyget identifierar tillgänglighet, 
trygghet/säkerhet, liv, identitet och attraktiviteten hos en transportnod (Gehl 
Arkitekter u.å.a). 

2.7.2.1 Tillgänglighet 
Tillgängligheten bedöms utav människors möjligheter att finna entréer och utgångar 
kopplat till lokala destinationer och andra transportmetoder (Gehl Arkitekter u.å.a). 
För att en transportnod ska fungera effektivt måste alla olika användargrupper ha en 
enkel tillgång till både transportnoden och själva färdmedlet. Vägen till och från 
slutdestinationen bör vara så kort som möjligt och erbjuda en bra miljö för både 
cyklister och fotgängare (Region Skåne 2011). 

Förutsättningar för att uppnå tillgänglighet: Närhet till butiker, arbetsplatser och 
bostäder. God framkomlighet för kollektivtrafiken. Tydlig skyltning. 
Tillgänglighetsanpassad markbeläggning. Korta väntetider. Park and Ride-
anläggningar. Närhet till cykelparkeringar. Högkvalitativ gå- och cykelmiljö. Korta 
avstånd vid byte av färdsätt. Väntplatser med överblick (Region Skåne 2011).  

2.7.2.2 Trygghet 
Säkerhet och trygghet är grunden för transportnodernas tillgänglighet, funktion och 
attraktion (Gehl Arkitekter u.å.a). Om en transportnod upplevs som otrygg och inte 
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säker spelar det ingen roll hur attraktiv den är i övrigt. De fysiska och sociala 
aspekterna på trygghet behöver tillgodoses för att transportnoden ska vara ett 
alternativ för alla (Region Skåne 2011). 

Förutsättningar för att uppnå trygghet/säkerhet: God belysning. Bemanning. Säkra 
trafiklösningar. God överblick. Mänsklig skala. Människor i rörelse (Region Skåne 
2011). 

2.7.2.3 Identitet 
Det är viktigt att transportnoden har en tydlig och läsbar identitet som 
kollektivtrafikplats för att ge enkel orientering för tillfälliga besökare och ovana 
resenärer (Region Skåne 2011). 

Förutsättningar för att uppnå en tydlig identitet: Utnyttja platsens egenskaper och 
förstärk dem. Starkt arkitektoniskt uttryck. Sittplatser både utomhus och inomhus. 
Aktiviteter för olika målgrupper. Visuellt tydliga markeringar (Region Skåne 2011). 

2.7.2.4 Attraktivitet  
Attraktionen av omgivningen vid en transportnod ska vara enligt mänsklig skala, ha 
gott klimat och välplanerade funktioner. Transportnoderna ska erbjuda en behaglig 
och attraktiv miljö som gör att väntetiderna känns kortare samtidigt som den skapar 
en positiv bild av resandet (Region Skåne 2011).   

Förutsättningar för att uppnå en attraktionskraft: Klimatskyddade uppvärmda 
platser. Omsorgsfullt utformade gångstråk. Vatten, växter och djur (Region Skåne 
2011).  

2.7.2.5 Liv 
Det offentliga livet bygger på en funktion som mötesplats att mötas för andra 
aktiviteter och integrera dagliga aktiviteter. Miljön runt och i transportnoden ska 
uppmuntra till att stanna kvar för att skapa en mer levande plats. Utrymme för 
funktioner som anpassas utifrån människans vardagsärende bör finnas för att göra 
vardagen enklare för många människor (Region Skåne 2011). Både utom- och 
inomhusvistelse året om är viktigt och bör därför beaktas i utformningen av en 
transportnod (Gehl Arkitekter u.å.a). 

Förutsättningar för att få det offentliga livet att fungera: Central mötespunkt. 
Sittplatser. Många funktioner på liten yta. Aktiviteter för alla. Platser för att stå och 
titta (Region Skåne 2011). 

2.7.3 Byte av färdmedel minskar attraktionen för kollektivtrafiken 
Risk för att kollektivtrafiken kommer minska i attraktion är när en resa kräver byte 
av färdmedel. Därför måste bytet med kollektivtrafiken ske snabbt, smidigt och 
säkert i form av att det ska finnas bra möjligheter till säkra och låsbara 
pendlarparkeringar till bil och cykel. Bytet måste även kännas tryggt och säkert. En 
lösning på det är att samlokalisera ett flertal servicefunktioner som får mötesplatser 
och utrymme att befolkas på även under de mindre trafikintensiva timmarna på 
dygnet (Region Skåne 2016).  
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Genom att våga satsa på bussens framkomlighet genom orten skapas större 
möjligheter till att människors res- och rörelsemönster ändras. Teknisk utveckling 
har ökat antal resande och ställer därmed högre krav på stationens utformning 
genom tillgången till elcyklar, lådcyklar och elbilar som inte bidrar till miljöns 
negativa påverkan. Nya tjänster som bilpooler och hyrcykelsystem ställer likaså 
krav på stationens utformning vilket skapar möjligheter för landsbygd att utveckla 
transportnoderna ur ett hållbarhetsperspektiv. Funktioner som biljettautomater och 
system, väderskydd och skyltning till målpunkter är en förutsättning för att skapa 
attraktion till stationerna. Det är också av stor vikt att sammankoppla naturområden, 
kulturella sevärdheter och andra besöksmål för att samtidigt gynna trafiken och göra 
reklam för att öka resandet med kollektivtrafik samt cykel och gång (Region Skåne 
2016).  

2.7.3.1 Regionalt superbusskoncept 
För att attraktionen att färdas kollektivt samtidigt som det är tidssparande är det 
regionala superbusskonceptet ett alternativ för Region Skåne. Superbusskonceptet 
ska utveckla kollektivtrafiken i de delar av Skåne som saknar järnväg och bidra till 
att göra vardagen enklare och smidigare för flera. Framkomligheten mellan 
tätorterna ska vara lättillgänglig för alla för att skapa mervärde när förbättrade 
kommunikationer till arbetsmarknader och ökad tillgänglighet tillhandahålls 
(Region Skåne 2016).  

2.7.4 Mobilitetstjänster och funktioner 
Ett projekt genomfördes i Västra Götalandsregionen där det föreslogs olika 
kombinerade mobilitetstjänster. Dessa mobilitetstjänster är baserade på intervjuer 
med personer från landsbygden som är anpassade till transporter efter arbets- och 
skoltider. Exempelvis gemensamt ägda bilpooler som behöver försäkringar, service 
och reparationer lösas på platsen (Berg et al. 2018). 

Mobilitetstjänster som exempelvis skulle kunna erbjudas för att skapa en 
helhetslösning är 

• linjelagd kollektivtrafik och närtrafik, 
• grannåkning, 
• grannbilen (hyra privatbilar),  
• specialbilen (hyra ett transportfordon på kvällar och helger),  
• el- och lastcykelpoolen samt 
• hemkörning (matleveranser samt postombud). 

(Berg et al. 2018) 

Mobilitetstjänsterna har ökat tillgången för landsbygdsborna och minskat risken av 
isolering för dem som inte har tillgång till bil eller körkort. Det minskar samtidigt 
behovet av att resa med egen bil, trängsel och ger positiva miljöeffekter (Berg et al. 
2018).  

2.7.4.1 PBSS, Public Bike Sharing System 
För att göra städerna hållbara, trängselfria och miljövänliga gäller det att en rad 
olika mobilitetslösningar finns. Ett exempel är cykeldelningssystem, så kallade 
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Public Bike Sharing System, PBSS. Systemet innebär att cyklar görs tillgängliga för 
gemensamt bruk vid korta sträckor. Placeringen av dessa dockningsstationer sker 
vid eller nära kollektivtrafiksstationer samtidigt som den är samordnad med 
transportscheman och har ett integrerat betalningssystem. Cykeln lånas från en 
dockningsstation och kan sedan återlämnas vid en annan. Cykeldelningssystemet 
har stor betydelse för kollektivtrafiken, vilket innefattar en lösning för att förbättra 
tillgången till och från kollektivtrafiksplatsen. Systemet fungerar även som ett 
kompletterande färdsätt (Adnan et al 2018).  

I en studie har det undersökts att en kort resa på mindre än 5 km skulle 
cykeldelningssystemet ersätta kollektivtrafiken. Studiens undersökningsområde har 
tillämpats på små och medelstora städer på cirka 30 000–200 000 invånare där en 
dockningsstation blivit placerad intill en järnvägsstation. Användningen av systemet 
ökar vid vetskapen om att hälsan och miljön främjas. Resultatet visar på att 
cykeldelningssystemet fungerar när det går få antal busslinjer och majoriteten av 
bussarnas avgångar pendlar mellan 30 minuter till en timme. Systemet görs attraktiv 
under omständigheter att det är tillgängligt till en rimlig kostnad under längre 
varaktighet. Huvudsyftet med systemet är att underlätta pendlarens sista kilometer 
för att nå sin destination (Adnan et al. 2018). 

 





 

27 
 

3 Objektsbeskrivning 
3.1 Observationsorten Växjö 
Växjö kommun är beläget i Kronobergs län, i den centrala delen av landskapet 
Småland och har ett befolkningsantal på cirka 93 000 personer (SCB 2018a). 
Kommunen gränsar till kommunerna Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Alvesta, 
Sävsjö samt Vetlanda.  

Det finns elva tätorter i Växjö kommun och i studien studeras tätorten Växjö. Växjö 
är omringad av ett flertal sjöar som Helgasjön (i norr), Toftasjön (i nordost), Norra 
och Södra Bergundasjön (i sydväst) och centralt Växjösjön samt Trummen. Växjö 
har sammanlagt sjutton stadsdelar och i studien studeras endast stadsdelarna Öjaby, 
Sandsbro, Högstorp, Ekeberg, Vikaholm och Räppe/Bredvik, se figur 2.  

Växjö har sex tydliga kommunikationsvägar. Det finns även en järnväg som löper 
genom hela tätorten med Växjö resecentrum som huvudpunkt. Riksvägarna är 
huvudstråk genom staden och är viktiga för transporter både från, till och inom 
staden (Växjö kommun 2018a).  

3.2 Områdesbeskrivning 

 

Figur 2: De observerade områdena i Växjö. Skalan är anpassad efter skalstocken i figuren (ArcGIS 
Viewer 2019).  
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3.2.1 Öjaby 
I området Öjaby är invånarantalet uppmätt till 2 349 personer år 2019 (Hitta.se 
2019a). I söder sträcker sig riksväg 25 mot Alvesta, i väst sträcker sig riksväg 30 
mot Jönköping, se figur 3. Här finns tillgång till fem regionala trafiklinjer, en lokal 
linjetrafik samt flygplatsen Småland Airport som ligger precis utanför området. 
Trafikbelastningen på kringliggande vägar uppgår till 10 000 resor/dygn (Växjö 
kommun 2013). Pendlingsstatistiken från omkringliggande kommuner Alvesta och 
Ljungby uppgår till 5 786 pendlare/dygn (SCB 2017). 

 

Figur 3: Satellitbild över området Öjaby (ArcGIS Viewer 2019). 

Bebyggelsen i området består främst av bostäder (villor, flerbostadshus). Två 
förskolor och en grundskola finns i området. Här finns även tillgång till skyltat 
cykelstråk som sträcker sig till centrum, gångstråk som finns i området samt närhet 
till gröna områden och Helgasjön. 

3.2.2 Sandsbro 
I området Sandsbro är invånarantalet uppmätt till 2 288 personer år 2019 (Hitta.se 
2019b). Riksväg 37 mot Oskarshamn samt landsväg mot Rottne sammankopplas i 
området, se figur 4. Här finns tillgång till sju regionala och två lokala trafiklinjer. 
Trafikbelastningen på kringliggande vägar uppgår till 5 000 resor/dygn (Växjö 
kommun 2013). Pendlingsstatistiken från omkringliggande kommun Uppvidinge 
uppgår till 1 243 pendlare/dygn (SCB 2017). 
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Figur 4: Satellitbild över området Sandsbro (ArcGIS Viewer 2019). 

Bebyggelsen i området består av bostäder (villor, flerbostadshus). Tre förskolor och 
en grundskola finns i området. Här finns även tillgång till skyltat cykelstråk, 
gångstråk finns i området samt närhet till gröna områden, Toftasjön och Helgasjön. 

3.2.3 Högstorp 
I området Högstorp är invånarantalet uppmätt till 2 219 personer år 2019 (Hitta.se 
2019c). I öst sträcker sig riksväg 25 mot Kalmar, se figur 5. Här finns tillgång till tre 
regionala och två lokala trafiklinjer. Trafikbelastningen på kringliggande vägar 
uppgår till 7 500 resor/dygn (Växjö kommun 2013). Pendlingsstatistiken från 
omkringliggande kommun Lessebo uppgår till 1 566 pendlare/dygn (SCB 2017). 
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Figur 5: Satellitbild över området Högstorp (ArcGIS Viewer 2019). 

Bebyggelsen i området består av bostäder (villor, flerbostadshus). En förskola, en 
grundskola och en gymnasieskola finns i området. Här finns även tillgång till skyltat 
cykelstråk och gångstråk som sträcker sig till centrum samt närhet till gröna 
områden. 

3.2.4 Ekeberg 
I området Ekeberg är invånarantalet en del av stadsdelen Teleborg och detta antal 
uppmättes till 11 404 personer år 2019 (Hitta.se 2019d). Riksväg 27 mot Karlshamn 
och järnvägen sträcker sig genom området, se figur 6. Trafikbelastningen på 
kringliggande vägar uppgår till 5 000 resor/dygn (Växjö kommun 2013). Här finns 
tillgång till tre regionala trafiklinjer och en lokal linjetrafik. Pendlingsstatistiken 
från omkringliggande kommun Tingsryd uppgår till 1 326 pendlare/dygn (SCB 
2017). 
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Figur 6: Satellitbild över området Ekeberg (ArcGIS Viewer 2019). 

Bebyggelsen i området består av verksamheter, en förskola samt Linnéuniversitetet. 
Här finns även begränsad tillgång till cykelstråk och gångstråk men området har 
närhet till gröna områden, Teleborgs slott och Trummensjön.  

3.2.5 Vikaholm 
I området Vikaholm är invånarantalet en del av stadsdelen Teleborg och detta antal 
uppmättes till 11 404 personer år 2019 (Hitta.se 2019e). I sydost sträcker sig 
landsväg mot Tävelsås, se figur 7. Framtida ”Södra länken” kommer eventuellt 
sträcka sig söder om Vikaholm. Här finns tillgång till en regional linjetrafik och tre 
lokala trafiklinjer. Pendlingsstatistiken är bristfällig. Trafikbelastningen på 
kringliggande vägar uppgår till 1 000 resor/dygn (Växjö kommun 2013). 
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Figur 7: Satellitbild över området Vikaholm (ArcGIS Viewer 2019). 

Bebyggelsen i området består främst av bostäder. En förskola samt en grundskola 
finns i området. Här finns även tillgång till skyltade cykelstråk som sträcker sig till 
centrum samt närhet till gröna områden och Södra Bergundasjön. 

3.2.6 Räppe 
Tillförlitliga uppgifter om invånarantalet i Räppe saknas. Det nya bostadsområdet 
Bredvik ligger i nära anslutning till Pär Lagerkvistskolan. Riksväg 23 mot Malmö 
sträcker sig igenom området, se figur 8. Här finns tillgång till tre regionala 
trafiklinjer. Trafikbelastningen på kringliggande vägar uppgår till 7 500 resor/dygn 
(Växjö kommun 2013). Pendlingsstatistiken från omkringliggande kommun 
Älmhult uppgår till 775 pendlare/dygn (SCB 2017). 



 

33 
 

 

Figur 8: Satellitbild över området Räppe/Bredvik (ArcGIS Viewer 2019). 

Bebyggelsen i området består av bostäder. Här finns även tillgång till skyltat 
cykelstråk, gångstråk finns i området samt närhet till gröna områden och Norra 
Bergundasjön. 

3.3 Lokala planer och program för Växjö kommun 

3.3.1 Transportplan 
Växjö kommun antog 2014 en transportplan som framhäver att biltrafiken behöver 
anpassas efter staden, inte tvärtom (Växjö kommun 2014). Ur transportplanen är det 
tydligt att trafiksystemet ska effektiviseras och bli mer hållbart. Den ytkrävande 
bilen måste bytas ut för att fler personer ska kunna förflyttas på samma yta som 
finns idag. För att frigöra kapacitet och att Växjö ska växa till en attraktiv stad 
behöver gång, cykel och kollektivtrafik få en positiv innebörd hos invånarna. Om 
inget görs kommer Växjö få en ohållbar situation, långa köer och tröghet i trafiken 
samt staden (Växjö kommun 2018a). 

3.3.2 Åtgärdsvalsstudie 
Åtgärdsvalsstudien är ett samarbete mellan Trafikverket och Växjö kommun. 
Studien är ett underlag för det långsiktiga arbetssättet som ska säkra stadens 
utveckling och vägnätets grundläggande funktion. Växjö kommuns ansvar är över 
invånarnas resor och färdmedelsval medan Trafikverket ansvarar för riksvägarna 
(Växjö kommun 2016).  
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3.3.3 Trafikplan 2030 
Växjö kommun har skapat en plan över hur arbetet till en effektivare, hållbar och 
trafiksäkert transportsystem ska gå till i relation med kommunens transportpolitiska 
mål. Trafikplanen är till för att skapa en attraktiv stad med tydliga hållbara kvaliteter 
och regionala förbindelser och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser och 
buller orsakade av biltrafiken. Framförallt främja hälsan, tryggheten och säkerheten 
hos invånarna (Växjö kommun 2018a).  

Ensambilåkandet är resurskrävande och ger trafikstockningar. Lösningen är genom 
att byta till mer effektiva transportmedel skapas mer kapacitet i staden. Problemet 
kvarstår dock för invånarna på landsbygden och i orter med gles kollektivtrafik där 
bilen förblir huvudfärdmedlet. De viktigaste regionala målpunkterna i Växjö är 
Länssjukhuset, Linnéuniversitetet, Växjö resecentrum och Växjö flygplats.  

Viktiga punkter som arbetet grundas på är att 

• minska behovet för transporter, 
• övergå från bil till gång, cykel och kollektivtrafik, 
• effektivisera de bilresor som finns, 
• skapa trafiksäkert för trafikanter samt 
• använda mer miljöanpassade fordon och drivmedel.  

(Växjö kommun 2018a)  

Rapporten framhäver ur ett miljöperspektiv att det är viktigt att begränsa 
framkomligheten för motorfordon. Genom att minska trafikflöden i staden höjs 
framkomlighetsaspekten för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Växjö kommun har 
som mål att minska andelen fordon för att svara mot miljömålen samtidigt som 
motortrafiksnätet behöver svara mot funktionsmålen vad gäller de krav samhället 
ställer på tillgänglighet och framkomlighet. Att öka andelen resor med mindre 
utrymmeskrävande fordon, såsom cykel och buss, kan det befintliga vägnätet 
utnyttjas bättre och undvika en utbyggnad av vägnätet av den anledningen (Växjö 
kommun 2018a). 

Baserat på hur biltrafiken kommer att se ut i framtiden i en växande stad ska 
fokuseringen ligga på att placera bostäder och verksamheter som minskar 
resbehovet. Likaså att fler människor har tillgång till servicefunktioner 
(livsmedelsbutiker, skolor, etc.) samt vara aktsam med åtgärder som ökar biltrafiken 
och ger nackdelar till gång-, cykel- och kollektivtrafiken (Växjö kommun 2018a).  

Fyra nya parkeringshus planeras i Växjös stadskärna för att öka tillgängligheten och 
säkerställa de ökade parkeringsbehovet en befolkningstillväxt kräver. Tanken är att 
gångstråk ska förstärkas till och från parkeringshusen. 

“Platserna för de större parkeringsanläggningarna är välplacerade med hänsyn 
till infarterna till centrum och har det utrymme som krävs för att kunna 
expandera.”  

(Växjö kommun, s. 45 2018a)  
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Analyser har utförts som visar på att det finns hög beläggningsgrad vid dess pik, 
över hela 90 procent. Anledningen till att det har gjorts är för att kunna se hur 
framtidsperspektivet för vägnätet kommer att bli om Växjös befolkning ökar. 
Kommunens mål är att uppnå en befolkningsmängd på 100 000 invånare. Det 
resulterar i en ökning på 20 000 invånare vilket skulle leda till ett ansträngt vägnät 
med tanke på den fördelning av färdmedel som finns idag. Likaså skulle en 
befolkningsökning på 40 000 invånare öka antalet bilresor per dygn genom att 
uppgå mot 100 000 bilresor vilket skulle innebära ett väldigt ansträngt vägnät. För 
att undvika belastningen men samtidigt behålla målet om befolkningstillväxt måste 
invånarnas färdmedelsval och fördelning av dessa förändras (Växjö kommun 
2018a). 

3.3.4 Parkeringsstrategi och handlingsplan 
Växjö kommuns parkeringsstrategi och handlingsplan syftar till Växjös 
framtidsperspektiv med avseende på parkeringsmöjligheter enligt 
Hållbarhetsprogrammet 2030. Parkeringsutbudet i Växjö uppgår till 3 690 
avgiftsbelagda parkeringar varav 2 532 är allmänna, 1 105 reserverade och 53 
handikappanpassade. Inom centrum finns ytterligare fler parkeringsplatser som 
främst är reserverade för olika verksamheter (Löfberg 2015).  

Efterfrågan av bättre parkeringsmöjligheter har studerats i strategi och 
handlingsplanen, där möjligheter att frigöra 1 433 parkeringsplatser för annat 
ändamål finns. Studien har gjorts för att stärka stadens karaktär, prioritera 
tillgänglighet, effektivisera markanvändningen, se över finansieringen av 
parkeringsverksamheter och utöka cykelparkeringar. Antalet parkeringar i 
stadskärnan tillgodoser en stegvis förändring mot ett hållbart kollektivtrafikresande. 
Det innebär att fler invånare kommer att gå, cykla och välja kollektivtrafik för att 
transportera sig mellan sina målpunkter (Löfberg 2015).  

I dagens infrastruktursystem är valmöjligheterna för boende på landsbygden i Växjö 
kommun begränsade. Det skapar problem för kollektivtrafiken eftersom cirka åtta 
procent av tätorternas ytor upptas av parkeringar och buller påverkade områden vid 
vägarna till staden. Växjö upptar större ytor i form av parkeringar och vägar i 
förhållande till antalet människor som förflyttar sig där. Genom att minska 
biltrafiken och styra parkeringarna med hjälp av avgift och tidsreglering kan det 
skapas tillgänglighet till parkeringsplatser. På så sätt tillgodoses behovet för de som 
verkligen behöver färdas med bil (Löfberg 2015).  

3.3.4.1 Målbild av parkeringsutbudet i Växjö  
I Växjö ger bilparkeringar en del av stadens tillgänglighet som vägt mot andra 
viktiga egenskaper. Genom att kartlägga nuläget och det önskade tillståndet kan en 
inriktning av lämpliga åtgärder beskrivas som utför en målbild för parkeringar i 
Växjö år 2050. I Växjös stadskärna finns bekvämt gångavstånd i och runt staden. 
Tillgängligheten av parkeringsplatser ökar attraktionen i stadskärnan eftersom 
Växjö expanderar och är i behov av parkeringsplatser (Löfberg 2015).  
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Beläggningsgraden av antalet parkeringsplatser i Växjös stadskärna undersöktes år 
2015. Ur undersökningen redovisades den totala beläggningsgraden på samtliga 
inventerade parkeringsplatser, 3 637 platser uppgick till cirka 56 procent. 
Kommunen kan ta ut parkeringsavgift så länge mervärde är större och finns för 
invånarna i form av tillgänglighet och service. Betalningsviljan kommer att finnas så 
länge stadskärnan kan erbjuda ett rikt utbud av varor och tjänster än konkurrenterna 
(Löfberg 2015). 

3.4 Målbilder av Växjö kommun 

3.4.1 Agenda 2030 
I Växjö kommuns översiktsplan redovisas tankar kring hur de tänker ta hänsyn till 
de globala målen och hur stor relevans de har för den fysiska planeringen. De 
bedömer målen utifrån följande definitioner: 

• Liten relevans: Faller helt eller nästan helt utanför den fysiska planeringens 
domän. Kan inte påverkas med fysisk planering. 

• Viss relevans: Uppnås främst med andra medel än fysisk planering, men 
fysisk planering kan ändå spela roll.  

• Stor relevans: Kan till stor del främjas med fysisk planering och bör således 
påverka översiktsplanens utformning.  

De mål som Växjö kommun har bedömt med stor relevans är följande: 

• Mål 11 - Hållbara städer och samhällen.  
• Mål 13 - Bekämpa klimatförändringen.  
• Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald. 

(Växjö kommun 2018b) 

3.4.2 Miljökvalitetsmål och normer 
Växjö kommun sammanfattar också vikten och relevansen av de nationella 
miljömålen i deras arbete inom fysisk planering. De mål som Växjö kommun har 
bedömt med stor relevans är följande: 

• Mål 1 - Begränsad klimatpåverkan.  
• Mål 2 - Frisk luft.  
• Mål 11 - Myllrande våtmarker.  
• Mål 12 - Levande skogar.  
• Mål 13 - Ett rikt odlingslandskap.  
• Mål 15 - God bebyggd miljö.  
• Mål 16 - Ett rikt växt- och djurliv. 

(Växjö kommun 2018b) 

3.4.3 Transportpolitiska mål 
Växjö kommun behandlar även Sveriges transportpolitiska mål och har bedömt att 
funktionsmålet har störst relevans. Funktionsmålet innebär tillgänglighet vilket ger 
möjligheter för att ett barn själv ska kunna transportera sig på ett säkert sätt och 
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vistas i trafikmiljöer. Förutsättningar för att välja gång-, cykel- och kollektivtrafik 
ska förbättras.  

Även hänsynsmålet bedöms av kommunen ha viss relevans. Växjö kommun avser 
att arbeta främst med trafiksäkerhet och transportsektorn vilket ska bidra till miljö- 
och folkhälsomålen (Växjö kommun 2018b).  

3.5 Transportsystem 

3.5.1 Gångstråk 
I Växjö kommun är de flesta gångresor kombinationsresor där promenaden utgör 
färdsättet för att nå sin målpunkt. Förutsättningen för att utveckla gångstråk är att 
den inte blandas med annan trafik, utan anpassas genom friliggande gångbanor. 
Dessa placeras där det finns tillgång till grönområde (Växjö kommun 2018a). 

3.5.2 Cykelstråk 
För att snabbt och bekvämt kunna ta sig fram på Växjös cykelvägar ska stråken vara 
lättillgängliga och restiden på cykel bör inte vara mer än 15 minuter till och från 
stadskärnan. Stadsbyggnadskontoret samt Tekniska förvaltningen i Växjö kommun 
har tillsammans utvecklat och utformat en cykelkarta över Växjö med utgångsläge 
från Växjö centrum, se bilaga 11. Cykelkartan ska uppmana till att hitta den 
optimala vägen till arbetet eller finna en perfekt motionsrunda (Växjö kommun 
2019a). Nedan redovisas följande cykelvägar som är prioriterade i studien, se figur 
9.  
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Figur 9: Huvudcykelvägar i Växjö (ArcGIS Viewer 2019). 

3.5.3 Kollektivtrafik 
I Växjö kommun har Region Kronoberg huvudansvaret för kollektivtrafiken i 
Kronobergs län. Inom länet finns både regional- och lokaltrafik i form av bussar, 
tåg, flyg och serviceresor (färdtjänst och sjukresor). De har det styrande ansvaret att 
ge boende i eller som befinner sig i Kronobergs län enkel tillgång till en fungerande 
kollektivtrafik. Det är en förutsättning för Kronobergs läns utveckling för att främja 
ett hållbart växande samhälle. Växjö resecentrum anses som en regional målpunkt 
och därmed som en huvudknutpunkt för kollektivtrafiksystemet i Växjö. Där finns 
tillgänglighet för respektive färdmedel; flyg, tåg, buss och cykel. Beroende på vilket 
färdmedel som används kan olika målpunkter runt om i staden, landet och världen 
nås (Region Kronoberg 2018b).  

Länstrafiken Kronobergs lokalbussar reser inom tätorterna, regionbussarna reser ut 
mot Kronobergs läns landsbygd men även över länsgränsen, se figur 10. Tågtrafiken 
är mer användbar vid längre resesträckor. Förbindelsepunkten i Växjö sträcker sig 
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från Kalmar i öst till Alvesta i väst. Inom Länstrafiken Kronoberg finns möjligheten 
till att åka med Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg. I utkanten av nordvästra Växjö 
finns flygförbindelser hos Småland Airport som flyger både inrikes och utrikes. För 
personer med funktionsnedsättning finns möjligheter till att få tillgång till 
trafikservice genom att ansöka om färdtjänst. Det ses som ett komplement för de 
som har svårt att använda allmänna färdmedel (Region Kronoberg 2018b).  

Region Kronoberg har satt upp ett antal mål för utvecklingen av 
kollektivtrafikresandet och har som målbild att skapa en hållbar kollektivtrafik för 
alla. I målen för kollektivtrafiken betonas vikten av att det ska vara robust och 
pålitlig. Likaså ska den bli mer resurseffektiv och bidra till en lägre klimatpåverkan 
samt gynna till en ökad och bättre hälsa hos människorna. På så sätt ska 
kollektivtrafiken bidra till att utveckla en sammanhållen region utan gränser (Region 
Kronoberg 2018b).  

Region Kronoberg vill främja samhället till klimatsmartare resor och har därmed 
satsat på att minska klimatpåverkan för arbetspendling, tjänsteresor och 
godstransporter. Satsningen kallas ”Res grönt i gröna Kronoberg” där en 
kartläggning över att förändra, optimera och främja till smartare transportsätt finns. 
Satsningen gör att flera organisationer är med och påverkar klimatet i valet av 
transportmedel. Konceptet är att kunna ta sig ”från dörr till dörr” på ett 
klimateffektivt sätt (Region Kronoberg 2018c). 
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Figur 10: Lokal- och regionalbusslinjetrafik i Växjö (ArcGIS Viewer 2019). 

3.6 Resvaneundersökning 2012 
En resvaneundersökning utfördes år 2012 för Växjö kommun för att ge en mer ökad 
förståelse om invånarnas resor, lokalt och regionalt, samt hur många resor som görs 
per dygn. På så sätt kan aspekter upptäckas för att förändra resandet och ge 
information om alla olika sorters resor. Resorna i kommunen motsvarar cirka 80 
procent av befolkningen och genomsnittligt görs 2,7 resor per person varje dag. 
Resor som är 50 kilometer eller längre står för över 55 procent och resor under 10 
kilometer endast för 15 procent. I Växjö kommun är 61 procent av alla resor som 
sker under fem kilometer. Det innefattar en hög andel resande på kort sträcka 
(Växjö kommun 2013).  

Ungefär 60 procent av alla resor i Växjö kommun görs med transportmedlet bil, 
kollektivtrafiken står för drygt sex procent. Resultatet kan bero på skillnader på 
demografiska variabler och geografi vilket innefattar att andelen av bilresorna i 
stadskärnan är mindre, speciellt bland yngre medborgare (Växjö kommun 2013).  
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Var tredje invånare i Växjö kommun vill minska sitt bilåkande och har planer på hur 
de ska gå tillväga. Undersökningen visade ett starkt samband mellan viljan att 
minska sitt bilresande och att ha god tillgång till kollektivtrafik. Det som gör det 
orealistiskt är praktiska svårigheter som att uppfylla sin ambition om att minska 
bilresande. Cirka 224 000 resor görs dagligen till, från och i Växjö, de resor som 
sker i centrum står för cirka hälften av de resorna (Växjö kommun 2013).  

3.6.1 Kombinerade färdmedel 
Det är väldigt få resor som görs i form av olika färdmedel, med undantag för gång. 
Ett transportmedel kan bestå av olika resekombinationer dock genomförs den största 
mängden av ett färdmedel.  

“Endast en procent av det totala antalet resor är kombinationsresor där man byter 
från cykel till kollektivtrafik och en procent där man byter från samåkning i bil 
till kollektivt”  

(Växjö kommun 2013) 

Bilen är det färdmedel med högst frekvent sedan kommer cykel enligt Växjö 
kommuns invånare. Kollektivtrafiken utnyttjas i mindre utsträckning, cirka 37 
procent kan räknas som regelbundna kollektivtrafikresor. Invånare på landsbygden 
utgör flest bilresor per boende per dag och utgör minst resor med cykel som 
färdmedel. För en landsbygdsinvånare är antal resor per person upp till 1,64 jämfört 
med Växjö kommun är 2,7 resor per person (Växjö kommun 2013). 

För att förändra ett utnyttjandebeteende varierar attityder starkt beroende på 
sysselsättning samt vad det finns för svårigheter för att genomföra en förändring. De 
undersökningspersoner som har som mål att minska eller förändra sitt resebeteende 
utgör cirka 40 000 bilresor per dygn (Växjö kommun 2013). 

3.6.2 Pendlingsstatistik 
I Kronobergs län bor och arbetar 88 064 människor. I hela länet sker en inpendling 
på 12 466 personer och en utpendling på 7 482 personer. Reslängden för invånarna i 
Växjö kommun uppgår till totalt 2,5 miljoner kilometer per dygn, medianreslängden 
är cirka 5 kilometer. I figur 11ges statistik över antalet personbilar och hur många 
som pendlar i Växjö kommun.  
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Figur 11: Statistik om antal personbilar och pendling i Växjö kommun år 2017 (SCB 2018b). 

Pendlingsstatistik från år 2017 på totala antalet (17 753) som pendlar från respektive 
grannkommun uppgår till 

• 4 918 stycken från Alvesta kommun, 
• 1 566 stycken från Lessebo kommun, 
• 1 326 stycken från Tingsryds kommun, 
• 1 243 stycken från Uppvidinge kommun, 
• 868 stycken från Ljungby kommun, 
• 775 stycken från Älmhults kommun samt 
• 7 057 stycken från övriga kommuner. 

(SCB 2017)
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4 Metod och genomförande 
I avsnittet presenteras samtliga metoder och hur genomförandet leder fram till 
studiens resultat. För att uppnå studiens syfte och mål ska följande frågeställningar 
besvaras:  

• Hur skapas en hållbar pendlarnod? 
o Hur identifieras en bra placering för en pendlarnod baserat på 

nuvarande trafikinfrastruktur, transportsystem (bil, flyg, tåg, buss 
och cykel) och trafikbelastning (resor/dygn) på vägar i Växjö samt 
pendlingsstatistik från närliggande kommuner (pendlare/dygn)? 

§ Vad behövs för att skapa tillgänglighet för resenären? 
§ Hur ser närliggande område (invånarantal, 

trafikbelastningen på vägar, pendlingsstatistik, 
områdesutbredning) ut för att en bra placering av en 
pendlarnod ska uppnås? 

o Hur identifieras användbara servicefunktioner för en pendlarnod i 
Växjö för att attrahera användare? 

§ Vilka servicefunktioner behövs i en pendlarnod för att den 
ska kunna användas effektivt av resenärer? 

§ Hur ser bebyggelsen (bostäder, verksamheter, service och 
handel) i närliggande område ut vid varje pendlarnod? 

§ Hur utformas en pendlarnod för att attrahera resenärer? 

4.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes baserat på vetenskapliga forskningsartiklar 
angående offentligt öppna utrymme, samarbete mellan Trafikverket och kommuner, 
uppskattning av hälsovinster hos kompakta städer, Park and Ride-anläggningar, 
stadsplanering och folkhälsa samt användning av cykeldelningssystem. Samtliga 
vetenskapliga forskningsartiklar är peer review-granskade. Även arbetsmaterial av 
utredningar, statistik rörande transporter, pendling och kommuninvånarantal från 
SCB, material från Trafikverket om väghållarsansvar, hållbarhetsmål som Agenda 
2030, miljökvalitetsmål och normer för Sverige, Sverige 2050, Sveriges 
transportpolitiska mål och Boverkets ”Vision för Sverige 2025” samt material från 
hur andra regioner och städer har gjort i deras arbete mot att uppnå ett hållbart 
transportsystem har tagits fram för att få relevant underlag till studien.  

Region Skåne har tillsammans med Gehl Arkitekter utformat attraktiva bytespunkter 
runt om i regionen. Deras arbete behandlar viktiga aspekter att ta hänsyn till vid 
utformning av en pendlarnod vad gäller placering samt vilka servicefunktioner den 
bör ha. Även i ett projekt från Västra Götalandsregionen behandlas viktiga aspekter 
genom kombinerande mobilitetstjänster som kan användas i en pendlarnod. Städer 
som Lund, Karlstad, Malmö, Odense, Cambridge, Brighton, Houten samt Freiburg 
har använts som referensstäder vid skapandet av pendlarnoder för Växjö och för att 
skapa ett hållbarare transportsystem.  
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I objektsbeskrivningen tillkom litteratur som målprogram för kollektivtrafiken och 
för klimatsmartare resor från Region Kronoberg, lokala målprogram och planer från 
Växjö kommun såsom Transportplan, Åtgärdsvalsstudie, Trafikplan 2030, mål, 
planer och program tillhörande översiktlig planering samt resvaneundersökning för 
år 2012. Materialet var viktigt för att få en inblick över hur Region Kronoberg samt 
Växjö kommun arbetar mot mål som rör studiens syfte och mål.  

Litteraturstudien har utförts för att nå en djupare förståelse i ämnet för studien och 
gav underlag för slutligt syfte och mål samtidigt som den bidrog till identifiering av 
gränserna för forskningen. Syftet med litteraturstudien var också att förbereda för 
intervjuer och till för att designa pendlarnoderna. Syftet var också att ge en grundlig 
inblick i ämnet för rapporten. Studiens analys ska återkoppla till litteraturstudien för 
att sedan leda till studiens slutsatser. 

4.2 Nätanalys 
Studien har använt sig av en nätanalys. Med hjälp av en nätanalys mäts och studeras 
den faktiska bebyggelsen såsom stadens gatunät och övriga vägstråk. Tillkomsten 
av nätanalysen baserades på studiens syfte och mål som ska ge svar på de 
frågeställningar som anges i avsnitt 1.2. Nätanalysen är även baserad på information 
från objektbeskrivningen samt övrig dokumentation som hänvisas till nedan. I 
objektsbeskrivningen redovisas Växjö kommuns övergripande karta, se bilaga 8, 
översiktsplan, se bilaga 9, och del av översiktsplan av Växjö stad, se bilaga 10. 
Likaså gångleder, se bilaga 12, cykelstråk med avståndscirklar ur ett 
fågelperspektiv, se figur 30, gångstråk med avståndscirklar ur ett fågelperspektiv, se 
figur 29, samt biltrafikshuvudvägar, se bilaga 24. Även lokal- och regionaltrafikens 
linjesträckor, se bilaga 13 och 14, tåglinjesträcka, se bilaga 15 och 16, samt 
trafikbelastningen på vägarna med antal resor per dygn ingår i underlaget för 
nätanalysen. I bilagorna återfinns illustrationer över originaldokument som 
objektsbeskrivningen baseras på.  

Nätanalysen genomfördes för att skapa ett nätverk av linjer och indelningar med 
olika kommunikationer och områden. Systemet för nätanalysen kallas för ”Layer on 
Layer”, se figur 12, och fungerar på så sätt att flera olika kartor och funktioner läggs 
ovanpå varandra vilket skapar en bild av genomskärningspunkter, se bilaga 23. 
Resultatet vägledde slutligen till placering för pendlarnoderna. Metodverktyget 
skapade ett grafiskt mönster över området som redovisade knutpunkterna. 
Nätanalysen baserades således på informationen som omnämns ovan, se bilaga 25.  
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Figur 12: En gestaltning över nätanalysens separata funktioner placerat ovanpå varandra och bildar 
ett ”Layer on Layer”-system. 

Nätanalysen utfördes genom handberäkning och genomfördes med en skalstock och 
passare ovanpå översiktsplanen för Växjö stad. Skalstocken användes för att mäta 
och tolka avstånden mellan varje knutpunkt. Växjö resecentrum anses också som en 
knutpunkt eftersom det är en viktig målpunkt för flera resenärer och en central 
mötesplats för hållbara färdmedel i Växjö. Tolkningen gjordes ur ett fågelperspektiv 
och följde inte det precisa vägnätet. Passaren användes för att rita ut avståndscirklar 
för gång- och cykeltrafik. Avståndscirklarnas storlek baserades på vetenskaplig 
forskning där optimalt gångavstånd är uppmätt till 1–3 km samt optimalt 
cykelavstånd 3–5 km (Adnan et al. 2018). Avstånden mellan varje knutpunkt är 
viktiga aspekter att ta hänsyn till eftersom en pendlarnods avstånd kan 
sammankopplas med en annan pendlarnods avstånd och på så sätt kan de 
sammanfogas och möta varandra.  

Datorprogrammet ArcGIS samt Adobe Photoshop användes slutligen för att 
framställa bilder i rätt skala. Därmed säkerställdes mätningen från 
handberäkningsmetoden genom att mäta avstånden i rätt skala. ArcGIS är ett 
geografiskt informationssystem som möjliggör behandling, presentation och 
distribution av geografiska data. Med hjälp av programmet går det att beräkna 
utbredning, se mönster, identifiera optimala platser och rutter samt skapa 
avancerade prognosmodeller (Esri Sverige u.å.).  

4.3 Intervjuer 
Intervjuerna har utförts med sakkunniga personer samt en potentiell användare av 
pendlarnoden på grund av att denne potentielle användare har erfarenheter kring 
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rapportens ämne. För fullständiga intervjuer, se bilaga 1–7. De metoder som har 
valts för studiens undersökningar benämns som kvalitativa metoder och baseras i 
huvudsak på intervjuer.  

Det utfördes sammanlagt sju intervjuer varav fem av dessa genomfördes genom ett 
fysiskt möte. Under varje fysisk intervju visades nätanalysen upp i samband med 
intervjufrågorna, se bilaga 22. De andra två intervjuerna utfördes via telefon. 
Intervjufrågorna är baserade på studiens syfte och mål samt frågeställningar, 
litteraturstudie, objektbeskrivning och nätanalys.  

4.3.1 Växjö kommun 
Samtliga sakkunniga expertpersoner valdes på grund av deras erfarenheter och 
kompetens inom deras respektive ansvarsområden. För Växjö kommun har samtliga 
personer intervjuats: 

• Hållbarhetschef. Leder hållbarhetsavdelningen i Växjö kommun som 
fungerar som strategiskt stöd och har ett övergripande ansvar för 
genomförandet under kommun- och koncernledningen. Arbetar med frågor 
som rör miljö och klimat, energi, mångfald, funktionshinder och 
tillgänglighet, demokrati samt folkhälsan. Hållbarhetschefen valdes till 
intervju för att besvara frågor som rör arbetet med hållbarhet i Växjö 
kommun.    

• Planchef. Ansvarar för detaljplanering, bygglov, kart och GIS i Växjö 
kommun. Planchefen valdes till intervju för att ge studien information och 
synpunkter om dess pendlarnoder för Växjö kommun.  

• Planeringsarkitekt. Arbetar med översiktlig planering, planprogram, 
utredning på en övergripande nivå och svarar på remisser utifrån ett 
översiktligt perspektiv i Växjö kommun. Planeringsarkitekten valdes till 
intervju för att ge studien information och synpunkter om dess pendlarnoder 
samt om översiktsplaneringen ser ut för Växjö kommun.  

• Trafikplaneringschef. Arbetar med trafikplanering, gatuplanering (rondeller, 
korsningar, trafikljus) och liknande för det kommunala gatunätet samt med 
strategisk infrastrukturplanering i Växjö kommun. Trafikplaneringschefen 
valdes till intervju för att besvara om frågor kring hur trafiksituationen ser 
ut idag i Växjö. Samt för att ge synpunkter om studiens pendlarnoder.  

Informationen från intervjuerna gav studien en fördjupad inblick över hur stads- och 
trafikplaneringen ser ut i dagsläget, vad som planeras att uppföras i framtiden samt 
gav information över vilka servicefunktioner som bör finnas i en pendlarnod.  

4.3.2 Region Kronoberg 
En trafikchef från Region Kronoberg valdes till intervju på grund av dess kompetens 
och ansvar för kollektivtrafiksystemen i Kronobergs län. Trafikchefens 
arbetsuppgifter innefattar planering av busstrafiken för stadsbussar och regionbussar 
samt har ansvar över skolskjutsar för Länstrafiken Kronoberg. Länstrafiken 
Kronoberg ansvarar för att upphandla den regionala och lokala kollektivtrafiken på 
tåg och bussar, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar i länet (Region Kronoberg 
2019).   
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Från intervjun tillkom bland annat information om hur Region Kronoberg arbetar 
för att attrahera fler resenärer till att åka kollektivt samt vad som planeras för 
framtiden. Även information om hur pendlarnoderna skulle kunna fungera med 
dagens kollektivtrafik diskuterades.  

4.3.3 White Arkitekter 
Studien har grundats i hur andra städer har arbetat med att uppmana till mer hållbart 
resande. Karlstad kommun har tillsammans med White Arkitekter arbetat fram ett 
nytt resecentrum. White Arkitekter var de som vann arkitekttävlingen för Karlstad 
resecentrum med förslaget ”Resa–Gata–Stad”. För att ge studien ytterligare 
information om hur arbetet med att skapa en attraktiv knutpunkt har gått tillväga 
intervjuades ansvarig planeringsarkitekt från White Arkitekter. Planeringsarkitekten 
har erfarenhet av andra stadsbyggnadsprojekt som inriktar sig på hållbar design.  

Syftet med intervjun var också att få hjälp med utformning av servicefunktioner för 
pendlarnoderna. Det uppfylldes inte i den mån som önskades eftersom den 
intervjuade hade svårt att sätta sig in i Växjö kommun för att kunna bedöma om 
vilka funktioner som behövs i en pendlarnod.  

Informationen från intervjun gav en inblick över hur ett stationsområde kan 
utformas för att skapa integration mellan staden och människan vilket i studiens fall 
kan bistå vid utformning av pendlarnoderna. En station är större än en pendlarnod 
men kan ändå anses likna varandra eftersom den uppfyller samma krav fast i olika 
storlekar och omfattningar. 

4.3.4 Potentiell användare  
En potentiell användare av pendlarnoden intervjuades på grund av sitt stora intresse 
för hållbart resande samt som pendlar till Växjö centrum från Kalvsvik 
(landsbygden) för arbete och skulle använda en pendlarnod om den fanns. Därför 
blev valet av intervju en betydelsefull del av studiens resultat.  

Intervjun gav svar på vad en potentiell användare anser vad en pendlarnod bör 
innehålla för servicefunktioner för att vara användbar och attrahera resenärer. Som 
potentiell användare var svaren från intervjun en viktig del vad gäller utformning av 
pendlarnod eftersom det är bland annat utifrån användarna som en hållbar 
pendlarnod skapas. Dock är det bara utifrån en persons synvinkel. Svaren skulle 
kunna vara annorlunda om de frågades till någon annan.  

Intervjun tog inte upp frågor om placering eftersom frågorna betraktade endast 
funktionerna hos en pendlarnod.  

4.4 Nulägesanalys 
Nulägesanalysen skapades för att besvara för vad som fanns i observationsområdet 
runt om varje placering av pendlarnod. Nulägesanalysens information blev 
beskriven i objektbeskrivningen av rapporten för att ge och skapa förståelse för 
observationsområdet.  

Nulägesanalysen utfördes efter nätanalysens undersökning för att komplettera med 
information som kan påverka pendlarnodens egenskaper av parametrarna område 
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samt funktioner och service. Parametrarna är utformade utifrån objektbeskrivningen 
där innehåll av varje aspekt är viktiga för placering och utformning av en 
pendlarnod.  

Parametern Område innefattar aspekter som 

• invånarantal i närliggande område, 
• antal pendlare som passerar området från kringliggande kommuner, 
• hur hög trafikbelastningen är på vägarna vid området samt 
• närliggande områdets utbredning i markyta.  

Parametern Funktioner och service innefattar aspekter som 

• vad för bebyggelse finns i närliggande område, så som bostäder, 
verksamheter, service samt handel.  

4.5 Funktionscirkel 
Funktionscirkeln som används för att illustrera studiens resultat är baserad på det 
beprövade analysverktyget ”Värderosen”. En värderos ger en visualisering på ett 
sådant sätt att det går snabbt att utvärdera ett förslag utifrån ett antal kriterier. 
Analysverktyget kan enkelt användas för att analysera och jämföra olika 
planeringsalternativ (Region Skåne 2015).  

Analysverktyget används för att bedöma, jämföra, rangordna samt göra en viktning 
av indikationer med hjälp av flertal innercirklar som illustreras grafiskt i tre steg. 
Verktyget har använts vid bland annat planering för att gynna hållbart resande med 
förbättrad koppling mellan stad och stationsområden i klimatsmarta och attraktiva 
transportnoder. Huvudkategorier som ingick var bland annat urban form, urbana 
funktioner, stråk, nätverk och kopplingar samt offentliga rum (Ranhagen 2017). 

I Sverige har analysverktyget använts i bland annat arbeten med hållbart 
samhällsbyggande. Trafikverket har arbetat med värderosen för aspekter relaterade 
till integrerad trafik- och bebyggelseplanering, där huvudkategorierna; stadens 
karaktär, miljöpåverkan, tillgänglighet samt trafiksäkerhet har studerats (Ranhagen 
2013). Värderosen har också använts i ett exempel genomfört av Gehls Arkitekter 
som återfinns i litteraturstudien. Även Region Skåne har använt sig av 
analysverktyget för att genomföra ett förtätningsprojekt med planering av nya 
bostäder nära stadsdelscentrum, förskola, skola och rekreation (Region Skåne 2015).   

Analysverktyget är anpassningsbart och fungerar som en riktlinje för planering 
(Region Skåne 2015). För att skapa och rangordna framtidsscenarion är värderosen 
ett lämpligt analysverktyg som redovisar en kvalitativ bedömning när ett flertal 
kriterier ska sättas i ett sammanhang (Ranhagen 2013). Analysverktyget bringar 
även fördelar som att skapa dialog om de olika indikationernas värden samt går att 
genomföra och använda vid jämförelse av olika platser. Nackdelar är att urvalet 
visar specifika parametrar och det utgör en risk av att viktiga parametrar uteblir 
(Boverket 2019).  
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Studiens egna ”Värderos” är funktionscirkeln. Funktionscirkeln är till för att 
visualisera nät- och nulägesanalysens resultat och fungera som ett 
bedömningsverktyg för att mäta och gestalta målupplevelsen av det undersökta 
området vid planering.  

 

Figur 13: Figuren visar studiens samtliga parametrar med diverse aspekter som ingår för att skapa en 
pendlarnod. Funktionscirkeln är baserad på det beprövade analysverktyget “Värderosen”. 

4.5.1 Parametrarna; Tillgänglighet, Område, Funktioner och service 
Funktionscirkeln består av de tre parametrarna; Tillgänglighet (tillgång), Område 
samt Funktioner och service (bebyggelse). Inom de tre parametrarna ingår 14 
aspekter som är baserade på litteraturstudien (kapitel 2) samt objektbeskrivningen 
(kapitel 3).  

I parametern Tillgänglighet ingår aspekterna; Bil, Flyg, Tåg, Buss, Cykel samt 
Gång. Parametern Tillgänglighet tillkom efter litteraturstudien där det ansågs vara 
en viktig del vid skapandet av en pendlarnod. Den är även baserad utifrån 
cykelkarta, se bilaga 11, friluftsprogram, se bilaga 12, linjesträckning för lokal- och 
regionaltrafik, se bilaga 13 och 14, linjetrafik för tågtrafik, se bilaga 15 och 16, 
Transportplan 2030 samt tillgången till flygplatsen Småland Airport.  

För att en pendlarnod ska fungera effektivt måste alla olika användargrupper ha en 
enkel tillgång till både pendlarnoden och själva färdmedlet (Region Skåne 2011). 
Därför studeras tillgången av respektive färdmedel; bil, flyg, tåg, buss, cykel samt 
gång hos varje enskild pendlarnod. De olika färdmedlen har valts till beaktning för 
att de finns till användning för Växjö kommun.    

I parametern Område ingår aspekterna; Trafikbelastning, Invånarantal, 
Pendlingsstatistik samt Områdesutbredning. Parametern Område tillkom efter 
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objektbeskrivningen där diverse information om varje aspekt fanns. Parametern är 
baserad på resvaneundersökning för Växjö kommun (2013), statistik om 
invånarantal från Hitta.se samt områdesutbredning som är uppmätt i ArcGIS.  

För studien var det viktigt att ta reda på området runtomkring varje pendlarnod för 
att få en uppfattning om dess möjligheter samt för att se om det finns en potentiell 
användning av pendlarnoden. I parametern visas trafikbelastningen på kringliggande 
vägar, hur högt invånarantal det finns i närliggande område, pendlingsstatistik från 
närliggande kommuner samt närliggande områdets utbredning i markyta.  

I parametern Funktioner och service ingår aspekterna; Bostäder, Verksamheter, 
Service samt Handel. Parametern Funktioner och service tillkom efter 
litteraturstudien samt objektbeskrivningen och är baserat på analys av nuläget 
utifrån områdenas översiktsplan, del av översiktsplan samt detaljplaner från Växjö 
kommun. Parametern Funktioner och service är huvudsakligen viktig för studien för 
att förstå vilken typ av område som finns vid placeringarna av pendlarnoderna. Det 
är viktigt att ta reda på vilket utbud som finns och bör finnas. Baserat på den 
informationen kan pendlarnoden utformas utifrån ett kundanpassat underlag för 
funktionsbestämmelser (Region Skåne 2016).  

Pendlarnoderna ska även erbjuda en behaglig och attraktiv miljö (Region Skåne 
2011). Servicefunktionerna kommer vara en del av den behagliga och attraktiva 
miljö som skapas i en pendlarnod. 

4.5.2 Bedömning av funktionscirkeln 
Funktionscirkeln ska svara för studiens frågeställningar och grafiskt illustreras. 
Pendlarnoderna har bedömts jämtemot varandra för att kunna skapa en bedömning 
av jämförelser för respektive pendlarnod. Funktionscirkeln bedöms utifrån en 
graderingsskala med tre steg hög, medel eller låg (Boverket 2007). När samtliga tre 
graderingar är ifyllda med en kulör innebär det ett högt värde för pendlarnoden, vid 
endast en ifylld gradering innebär det ett lågt värde för pendlarnoden.  

Målet är att uppnå ett högt värde från cirkelns mitt för att skapa en hållbar 
pendlarnod. 

(Region Skåne 2015)  

Tillgänglighet; Buss, anger dess tillgång i närheten av respektive pendlarnods 
placering: 

• Hög – Direkt anslutning till pendlarnoden. 
• Medel – Närliggande anslutning till pendlarnoden. 
• Låg – Begränsad anslutning till pendlarnoden. 

Samma bedömning görs gällande Tillgänglighet; Bil, Flyg, Tåg, Cykel samt Gång.  

Område; Trafikbelastning, anger hur hög trafikflödet är vid kringliggande vägar vid 
respektive pendlarnods placering: 

• Hög – Högt trafikflöde vid pendlarnoden. 
• Medel – Medelhögt trafikflöde vid pendlarnoden. 
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• Låg – Lågt trafikflöde vid pendlarnoden. 

Område; Invånarantal, anger hur högt invånarantalet är i närliggande område vid 
respektive pendlarnods placering: 

• Hög – Högt invånarantal vid närliggande område till pendlarnoden. 
• Medel – Medelhögt invånarantal vid närliggande område till pendlarnoden. 
• Låg – Lågt invånarantal vid närliggande område till pendlarnoden. 

Område; Pendlingsstatistik, anger hur hög pendlingsstatistiken är från närliggande 
kommuner till Växjö kommun vid respektive pendlarnods placering: 

• Hög – Hög pendlingsstatistik från närliggande kommun till Växjö kommun. 
• Medel – Medelhög pendlingsstatistik från närliggande kommun till Växjö 

kommun. 
• Låg – Låg pendlingsstatistik från närliggande kommun till Växjö kommun. 

Område; Områdesutbredning, anger hur stort området är i markyta vid respektive 
pendlarnods placering: 

• Hög – Stor områdesutbredning i markyta. 
• Medel – Medelstor områdesutbredning i markyta.  
• Låg – Liten områdesutbredning i markyta. 

Funktioner och Service; Bostäder, anger hur stor tillgång det finns i området vid 
respektive pendlarnods placering: 

• Hög – Hög tillgång i området vid pendlarnoden. 
• Medel – Medelhög tillgång i området vid pendlarnoden. 
• Låg – Låg tillgång i området vid pendlarnoden. 

Samma bedömning görs gällande Funktioner och service; Verksamheter, Service 
samt Handel.   

Figuren nedan visar hur en funktionscirkel kan se ut efter bedömning och analys av 
en pendlarnod, se figur 14. Om graderingsskalan saknar ifyllnad av kulör innebär 
det att parametern inte existerar eller uppfyller något värde.  
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Figur 14: Här visas funktionscirkelns resultat från bedömning och analys av Pendarnod 1.  

4.6 Urval, reliabilitet och validitet 
För att uppnå studiens syfte och mål genomfördes olika analyser, intervjuer samt en 
litteraturstudie. Trovärdigheten för artiklar som återfinns i litteraturstudien styrks 
eftersom insamlingen kommer från pålitliga akademiska webbaserade bibliotek där 
peer-review-granskade artiklar återfinns. Litteraturstudien omfattar även standarder, 
rapporter m.m. som är publicerade av svenska myndigheter och institut.  

Både nät- och nulägesanalysens trovärdighet styrks på grund av att efter ett flertal 
upprepade observationer utförda av skribenterna resulterar i samma resultat. Om 
både nät- och nulägesanalysen hade genomförts av någon annan än skribenterna 
skulle resultaten sannolikt blivit desamma, dvs. resultaten är reproducerbara. Dock 
påverkas pålitligheten över handberäkningsverktygen, skalstock och passare, 
eftersom de utfördes på icke skalenliga kartor. Validiteten styrks dock av 
dataprogrammet ArcGIS där kontrollmätning har utförts.  

De kvalitativa intervjuerna som genomfördes innehöll ett flertal gemensamma 
intervjufrågor som ställdes till respektive person. Baserat på innehållet i 
intervjufrågorna styrks tillförlitligheten för studien på grund av att varje person fick 
samma möjlighet att svara på samma fråga. De intervjuade var överens om att en 
minskning av bilanvändandet måste till för att kunna nå ett hållbart samhälle, vilket 
stödjer studiens syfte och mål samtidigt som det styrker studiens pålitlighet. 
Intervjuerna styrker även nätanalysen genom att de intervjuade har fått möjlighet att 
kommentera för- samt nackdelar och förbättringar över respektive potentiell 
placering av pendlarnoderna i Växjö.  
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Samtliga sakkunniga expertpersoner valdes till intervju på grund av deras 
erfarenheter och kompetens inom deras respektive ansvarsområden. För att uppnå 
studiens syfte och mål valdes personer från Växjö kommun samt Region Kronoberg 
som arbetar på ett eller annat sätt inom ämnet som studien omfattar. För att även ge 
studien ytterligare information om hur arbetet med att skapa en attraktiv knutpunkt 
kan genomföras valde skribenterna att intervjua en planeringsarkitekt från White 
Arkitekter. En intervju med en potentiell användare till pendlarnoderna valdes för 
att ge studien svar på vad en pendlarnod bör innehålla för servicefunktioner för att 
kunna anses som användbar och för att attrahera resenärer.  

Funktionscirkeln baserades på tre parametrar; Tillgänglighet (tillgång), Område 
samt Funktioner och service (bebyggelse). Tillförlitligheten, dvs. reliabiliteten, 
styrks eftersom resultaten från funktionscirklarna kommer i nuläget att ge samma 
svar om undersökningen skulle ha upprepats. Det skapar legitimitet för 
funktionscirkeln som forskningsmetod. Dock kommer resultaten från 
funktionscirklarna att ändras efter några år eftersom Växjö kommer att expandera. 
Det skapar legitimitet för funktionscirkeln som forskningsmetod. Validiteten för 
funktionscirkeln är något lägre på grund av att tolkningar är skribenternas egna 
tolkningar om vad som bör ingå i respektive aspekt. Om funktionscirkelns aspekter 
skulle ha skapats av någon annan hade de kunnat se annorlunda ut. Baserat på det 
har det som undersökningen avses att mäta, mätts. Parametrarna tolkas genom att 
jämföra och ställa varje pendlarnods placering mot varandra för att uppnå en 
rangordning och bedömning. Värderosen finns etablerad i Sverige och har använts 
av bland annat Trafikverket för integrering av trafikplanering. Således ger 
analysmetoden en hög trovärdighet.  
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5 Resultat av examensarbetets undersökningar 
I resultatdelen ska studiens syfte och mål besvaras; identifiera placeringar baserat på 
nuvarande trafikinfrastruktur, transportsystem (bil, flyg, tåg, buss och cykel) och 
trafikbelastning (resor/dygn) på vägar i Växjö och pendlingsstatistik från 
närliggande kommuner (pendlare/dygn) samt identifiera funktioner som ska 
attrahera användare till pendlarnoden. För att knyta an till resultatet är 
pendlarnodens funktion indelad i parametrarna tillgänglighet, område och 
funktioner och service som skapar funktionscirkeln. Funktionscirkelns indelningar 
utgör den hållbara grunden som skribenterna tolkar att en pendlarnod bör innehålla. 
Indelningarna ska göra det enklare för läsaren att förstå hur följande frågor kommer 
att bevaras. Studiens resultat avser att besvara följande frågeställningar:  

• Hur skapas en hållbar pendlarnod? 
o Hur identifieras en bra placering för en pendlarnod baserat på 

nuvarande trafikinfrastruktur, transportsystem (bil, flyg, tåg, buss 
och cykel) och trafikbelastning (resor/dygn) på vägar i Växjö samt 
pendlingsstatistik från närliggande kommuner (pendlare/dygn)? 

§ Vad behövs för att skapa tillgänglighet för resenären? 
§ Hur ser närliggande område (invånarantal, 

trafikbelastningen på vägar, pendlingsstatistik, 
områdesutbredning) ut för att en bra placering av en 
pendlarnod ska uppnås? 

o Hur identifieras användbara servicefunktioner för en pendlarnod i 
Växjö för att attrahera användare? 

§ Vilka servicefunktioner behövs i en pendlarnod för att den 
ska kunna användas effektivt av resenärer? 

§ Hur ser bebyggelsen (bostäder, verksamheter, service och 
handel) i närliggande område ut vid varje pendlarnod? 

§ Hur utformas en pendlarnod för att attrahera resenärer? 

5.1 Resultat av litteraturstudien 

5.1.1 Placering av pendlarnoder 
Resultatet av litteraturstudien påvisar vikten av var pendlarnoderna placeras. Det 
gäller att se till att pendlarnoderna är placerade på rätt ställe för att det ska utnyttjas. 
Följande punkter är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid placering av pendlarnoder:  

• Bilanvändningen samt antal bilresor behöver begränsas i bland annat 
centrum. På lokal nivå motverkas den ökande bilanvändningen med en 
utvecklingspolicy som innefattar att skapa en bilbegränsning i städernas 
centrum. Genom att skapa pendlarnoder och placera dem i utkanten av 
staden utvecklas möjligheten till att lämna bilen utanför stadens centrum. 
Det leder till att gång-, cykel- och kollektivtrafiken kan främjas och 
uppmuntras i centrum.  

• Inkommande biltrafik begränsas samt behovet av parkeringsplatser minskas 
i centrum om pendlarnoderna är placerade i utkanten av staden. 
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• Genom att begränsa biltrafikens framkomligheter i centrum gynnas cykel- 
och gångstråk mer. Det leder till att fler människor går och cyklar tryggare.  

• Genom att placera pendlarnoder vid lands- och motorväg kan även en god 
stationsmiljö skapas utan att påverka omgivningen med höga bullernivåer 
och brist på mänsklig rörelse och service. Dock är det viktigt att se till att 
pendlarnoderna ligger bekvämt ur en resenärs synpunkt för att de ska 
användas.  

• Pendlarnoderna bör vara placerade i närhet av bostäder samt verksamheter 
och inom en 30 minuters resa från hemmet. Dock finns det potentiella 
användare som har en längre resa än 30 minuter och det måste tillgodoses. 
Människor ska ha möjlighet att kunna ta sig till fritidsaktiviteter, arbete och 
studier oavsett vart de än bor.   

• Pendlarnoderna bör finnas i anslutning till större bostadsområden, 
arbetsplatser och/eller skolområde samt vara placerade i utkanten av 
tätorten. 

5.1.2 Funktioner i en pendlarnod 
En pendlarnods attraktion ökar i takt med vad den kan erbjuda. Därför är det viktigt 
att tänka på tillgången av funktioner som passar så många resenärer som möjligt. 
Funktionerna i en pendlarnod spelar en avgörande roll för att den ska bli utnyttjad. 
Funktioner som ska finnas i en pendlarnod bör anpassas utifrån människans 
vardagsärende för att underlätta vardagen för många människor. Följande 
servicefunktioner bör finnas i en pendlarnod för att skapa rörelse och liv bland 
människor:  

• mataffär, café, postombud 
• förskola, bibliotek, gym, arbetsplats 
• bytespunkt för färdmedel 
• en mötesplats innehållande sittplatser 
• klimatskyddade uppvärmda platser 
• säkra väderskyddade parkeringar för bil och cykel 
• säkra förvaringsmöjligheter 
• cykeluthyrning (elcykel, lådcykel) och cykelservice 
• cykeldelningssystem (PBSS) 
• bilpool (elbilar) 
• bilservice (biltvätt) samt 
• utrymme för till exempel duschmöjligheter. 

Mobilitetstjänster ingår i den tekniska utvecklingen som finns i dagens samhälle. 
Mobilitetstjänster är även till för att underlätta för människor som bland annat bor 
på landsbygden. Följande tjänster bör finnas i en pendlarnod:  

• grannsamåkning 
• bilpool 
• specialbil (att hyra ett transportfordon på kvällar och helger) 
• el- och lastcykelpool 
• matleverans samt 
• postombud. 
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5.1.3 Förutsättningar för pendlarnoder 
För att kunna attrahera resenärer till en pendlarnod krävs bland annat ett väletablerat 
och lämpligt kollektivtrafiksystem, en hög frekvens av bussar och tåg samt 
tillförlitlighet, tillgänglighet och komfort. Möjligheter till att resa kollektivt i och 
mellan städer behöver ökas samtidigt som tillgängligheten för gångtrafikanter och 
cyklister behöver förbättras. Det ska vara enkelt och lättillgängligt för människor att 
kunna transportera sig med kollektivtrafik även från landsbygd.  

Samtliga förutsättningar bör beaktas vid skapandet av pendlarnoder:  

• En fungerande linjelagd kollektivtrafik och närtrafik. 
• God framkomlighet för kollektivtrafiken som minimerar väntetiderna. 
• Byte av färdmedel bör ske snabbt, smidigt och säkert.  
• Korta avstånd vid byte av färdmedel bör beaktas. 
• En pendlarnod bör innehålla trygga, säkra och låsbara pendlarparkeringar 

till både bil och cykel. 
• Tillgång till välfungerande gång- och cykelstråk som skapar en hållbar 

utformning med tillgänglighet i offentliga miljöer och säkrare vägar. 
• En parkeringspolicy som gör att attraktionen av annat färdmedel än bil ökar. 
• Utforma pendlarnoder utifrån mänsklig skala där människans behov och 

framkomlighet prioriteras högst. 
• Alla olika användargrupper ska ha en enkel tillgång till både pendlarnoden 

och själva färdmedlet. 
• Pendlarnoderna bör ha ett gott klimat och välplanerade funktioner som ska 

erbjuda en behaglig och attraktiv miljö där väntetiderna känns kortare än 
vad dem är samt skapa en positiv bild av resandet. 

• En pendlarnod bör erbjuda både utom- och inomhusvistelse året runt. 
• En pendlarnod bör vara omringad av naturområden och kulturella 

sevärdheter för att gynna trafiken och göra reklam för ett ökat resande med 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

• Tillsammans med pendlarnoder kan bilfria cykelinfarter i tätorter samt på 
landsbygden möjliggöras, det kan leda till ökad cykling samt minskade 
trafikrelaterade olyckor. 

• Utveckla bilfria boenden i centrum, till exempel som i Brunnshög i Lund. 

5.1.4 Effekter från pendlarnoder 
Genom att minska bilanvändningen i städernas centrum minskar även utsläpp av 
luftföroreningar och växthusgaser. Istället främjas både miljön och människors 
hälsa. Samtidigt frigörs stora ytor som kan utformas till gröna områden som 
uppmuntrat till en mer levande stad och fysisk aktivitet för människorna som bor i 
den. Samtliga positiva effekter finner genom att bland annat minska attraktionen av 
parkeringar i centrum och istället placera pendlarnoder:  

• Minskat koldioxidutsläpp i centrum. 
• Minskning av trafikstockningar, trängsel, restider och kostnader för 

bilfärden. 
• En ökad användning av hållbara transporter. 
• Minskar behovet av att resa med egen bil. 
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• En förbättrad folkhälsa. 
• En förbättrad luftkvalité. 
• Mindre buller i centrum. 
• En god möjlighet till varierande arbeten i hela regionen. 
• En pendlarnod möjliggör användning av bilfordon under den kortare delen 

av resesträckan och ökar användningen av den effektivare kollektivtrafiken 
under den längre delen av resan. 

5.2 Resultat av intervjuer 
Samtliga fullständiga intervjuer med tillhörande frågor som är baserade på studiens 
frågeställningar framgår i bilaga 1–7. Intervjuernas resultat återspeglas i form av 
svar till frågorna vilket tydliggör resultatet. Inför fem av intervjuerna visade 
skribenterna upp resultatets förslag till placering för pendlarnoderna baserat på 
nätanalysen som framhävs som en av de parametrarna i funktionscirkeln, se bilaga 
22. De som inte tog del av placering för pendlarnoderna var trafikplaneringschefen 
vid Växjö kommun samt planeringsarkitekten vid White Arkitekter. 

Växjö kommun strävar efter Brundtlandkommissionens definition av hur ett hållbart 
samhälle ska födas och fungera. Definitionen innebär ett samhälle som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra för kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov2.  

En målsättning om att uppnå 100 000 invånare leder till problem för det kommunala 
gatunätet eftersom en högre belastning kommer att ske, närmare 200 000 resor per 
dygn vilket ger en ökning på hela 80 procent. Växjö kommun behöver därför hitta 
ett mellanläge eller en kombination av dem båda3.  

Ett återkommande problem i Sveriges tätorter är användningen av bilen. Även i 
Växjö tenderar bilanvändningen att öka. För att lösa problemen planeras ytterligare 
parkeringar för bilar i centrum vilket ger mer utrymme för bilar. Om mer utrymme 
görs för bilar kommer användningen av bilen fortsätta att öka4. Behovet av 
parkeringar görs tydligt utifrån landsbygdens perspektiv och att skapa jämlika och 
jämställda livsvillkor. Därför har bilen fortfarande ett berättigande i 
transportsystemet. Enligt trafikplaneringschef vid Växjö kommun eftersträvar 
kommunen om ett bilfritt centrum5. Genom att placera parkeringsplatser i utkanten 
av centrum frigörs ytor som kan utformas till gröna områden istället. På så sätt 
begränsas bilanvändningen. Planeringsarkitekten vid Växjö kommun poängterar 
vikten av att uppmuntra till fler gröna områden för att det göra centrum attraktivare6.  

                                                        
2 Charlotte Gustafsson Brynielsson, Hållbarhetschef vid Växjö kommun, intervju den 26 
april 2019. 
3 Per-Olof Löfberg, Trafikplaneringschef vid Växjö kommun, intervju den 24 april 2019. 
4 Patrik Tidåsen, Trafikchef vid Region Kronoberg, intervju den 2 maj 2019. 
5 Per-Olof Löfberg, Trafikplaneringschef vid Växjö kommun, intervju den 24 april 2019. 
6 Rasmus Leo, Planeringsarkitekt vid Växjö kommun, intervju den 3 maj 2019. 
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Resultatet av nedanstående information kan leda till att gång-, cykel- och 
kollektivtrafik ökar vilket ger stora vinster för folkhälsan hävdar 
planeringsarkitekten vid Växjö kommun7.  

5.2.1 Placering av pendlarnoder 
Växjö kommun står för två stora viktiga utmaningar för att uppnå en hållbar framtid. 
Den ena utmaningen handlar om att få bukt på vad en person har rådighet över. Den 
andra innefattar att minska ojämlikheten genom att skapa lika livsvillkor mellan stad 
och landsbygd8.  

Växjö kommun vill fokusera mer på tätorternas förbindelse med Växjö där 
regionbussarna utgör stommen. Därför är det viktigt att göra det attraktivt och 
tillgängligt med fler färdmedel som skapar möjligheter att sammankoppla landsbygd 
med stad. Studiens pendlarnoder blir mer inriktade för de som bor på landsbygd och 
pendlar in till Växjö om de är placerade utanför centrum anser planchefen vid Växjö 
kommun9.  

5.2.1.1 Placering av pendlarnoder baserat på nätanalysen 
Baserat på placering av pendlarnoder utifrån nätanalysen visar planeringen över 
området vid Sandsbro och Vikaholm att expandera med bostäder och verksamheter 
framöver, således är placering av pendlarnoder där optimala. Planering över 
området vid Högstorp samt Bredvik ligger på längre sikt vilket gör att placering av 
pendlarnoder vid de områdena är mer ett framtidsscenario. Vid området Öjaby 
planerar Växjö kommun ett verksamhetsområde vilket gör det optimalt för placering 
av en pendlarnod där, enligt planeringsarkitekt vid Växjö kommun10.  

Placering av pendlarnoder bör inte ligga för långt ut från centrum för att det ska 
fungera med dagens lokala linjetrafik. En tät turtrafik måste finnas för att det ska 
fungera därför krävs ett större underlag för att trafiken ska kunna gå tätt ända ut till 
varje pendlarnod, enligt trafikchefen vid Region Kronoberg11. Planchef vid Växjö 
kommun anser att utifrån aspekterna om att forma staden efter cykelavstånd genom 
att värdera mark och förtäta samt bygga mer resulterar i ett bättre underlag för 
kollektivtrafiken12.   

Enligt potentiell användare till pendlarnoden är 1–3 km gångavstånd rimligt att gå 
för att komma till sin målpunkt. Dock anses 3 km inte som en transport utan mer 
som en del av den dagliga motionen och tar längre tid. Om det är ont om tid blir 
bilen ett bekvämare och snabbare alternativ13.  

                                                        
7 Rasmus Leo, Planeringsarkitekt vid Växjö kommun, intervju den 3 maj 2019. 
8 Charlotte Gustafsson Brynielsson, Hållbarhetschef vid Växjö kommun, intervju den 26 
april 2019. 
9 Djana Micanovic, Planchef vid Växjö kommun, intervju den 2 maj 2019. 
10 Rasmus Leo, Planeringsarkitekt vid Växjö kommun, intervju den 3 maj 2019. 
11 Patrik Tidåsen, Trafikchef vid Region Kronoberg, intervju den 2 maj 2019. 
12 Djana Micanovic, Planchef vid Växjö kommun, intervju den 2 maj 2019. 
13 Eva Haraldsson, Potentiell användare, intervju den 8 maj 2019. 
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Elcykeln har ändrat människors sätt att transportera sig på, den har utvidgat 
avstånden avsevärt menar planchef vid Växjö kommun. Enligt planchef är det 
optimalt att cykla med vanlig cykel 5–7 km och med elcykel kan avståndet öka 
markant om det finns tillgängliga och välutformade cykelvägar14.   

5.2.2 Funktioner i en pendlarnod 
Samtliga svar från intervjuer poängterar vikten av att attraktionen hos en pendlarnod 
är betydelsefull för att det ska fungera. Växjö kommun menar på att de måste arbeta 
mer med attraktiviteten för gång-, cykel- och kollektivtrafik för att den i framtiden 
ska öka och samtidigt ersätta biltrafiken. För att attrahera användare till 
pendlarnoderna är det viktigt att skapa utrymme för användarna genom att skapa 
mer kvalitativ tid för annat, anser planchef vid Växjö kommun.  

Resultatet av intervjuerna tydliggör samtliga funktioner som kan skapa mer 
kvalitativ tid och samtidigt gör det bekvämt för användarna: 

• mobilitetslösningar 
• mataffär  
• matavhämtning 
• förskola 
• bilpool 
• bilservice 
• elbilsladdningsstation 
• cykelpool/uthyrning 
• cykelservice 
• väderskyddad cykelparkering 
• friskvårdsanläggning 
• väderskyddad byggnad med Wifi. 

5.2.3 Förutsättningar för pendlarnoder 
För att pendlarnoder ska fungera i Växjö behöver en del förutsättningar uppnås. Ett 
återkommande svar från samtliga intervjuer är att underlaget för kollektivtrafiken 
bör vara så pass stort att det finns tillräckligt med resenärer. Det krävs även en 
kritisk massa av bland annat byggnation som fyller olika ändamål15.  

Byte av färdmedel bör ske på ett enkelt och snabbt sätt där bytena minimeras genom 
att kollektivtrafiken går tät16. Pendlarnoden bör därför vara lättillgänglig där 
användare enkelt och smidigt kan svänga av, parkera och byta färdmedel17. 
Pendlarnoderna bör också vara attraktivt utformade utifrån mänsklig skala, det är 
viktigt att ta hänsyn till bilen men det ska vara utifrån människan och dennes behov 
anser samtliga intervjupersoner.  

                                                        
14 Djana Micanovic, Planchef vid Växjö kommun, intervju den 2 maj 2019. 
15 Djana Micanovic, Planchef vid Växjö kommun, intervju den 2 maj 2019. 
16 Eva Haraldsson, Potentiell användare, intervju den 8 maj 2019. 
17 Rasmus Leo, Planeringsarkitekt vid Växjö kommun, intervju den 3 maj 2019. 
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Pendlarnoderna bör ha kvaliteter, främst fysiska kvaliteter som skapar ett kvalitativt 
stadsrum. De bör också vara utformade på det sätt att gång-, cykel- och 
kollektivtrafik gynnas och skapa en levande plats där kollektivt resande kopplat till 
gång och cykel framhävs18. För att tillexempel öka användandet av kollektivtrafiken 
genom att erbjuda resenärer att provåka gratis under en viss tidsperiod19.  

Det gäller att arbeta med ytor genom att få allt så nära som möjligt och få de 
funktioner som behövs under samma yta. Det är också viktigt att ta hänsyn till alla 
olika resenärer20. 

Den potentiella användaren ser flera fördelar med att använda pendlarnoderna, 
bland annat att slippa parkeringsproblemet i centrum, möta människor från samma 
region i en punkt samt utföra dagliga inköp som underlättar vardagen21.  

5.3 Resultat av funktionscirkeln 
Nät- och nulägesanalysen resulterade i identifikation av sammanlagt sex 
pendlarnoder baserat på samtliga parametrar; tillgänglighet (tillgång), område samt 
funktioner och service (bebyggelse). Varje parameter innehåller olika aspekter som 
har analyserats i nät- och nulägesanalysen. Samtliga pendlarnoder är placerade på 
obebyggd mark. 

Sammanfogningen av nät- och nulägesanalysen resulterade i placeringen av 
pendlarnoder, se figur 15.  

                                                        
18 Eva Haraldsson, Potentiell användare, intervju den 8 maj 2019. 
19 Patrik Tidåsen, Trafikchef vid Region Kronoberg, intervju den 2 maj 2019. 
20 Gunnar Stomrud, Planeringsarkitekt vid White Arkitekter, intervju den 6 maj 2019. 
21 Eva Haraldsson, Potentiell användare, intervju den 8 maj 2019. 
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Figur 15: Placering av studiens pendlarnoder. 

5.3.1 Placering av pendlarnod 1  
Resultatet visar att placering av pendlarnod 1 sker i området vid Öjaby där riksväg 
25 mot Alvesta möter riksväg 30 mot Jönköping, se figur 16.  
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Figur 16: Illustrationen visar placering av pendlarnod 1 (ArcGIS Viewer 2019). 

Resultatet av bedömning och analys om placering av pendlarnod 1 redovisas i 
funktionscirkeln, se figur 17.  

 

Figur 17: Funktionscirkeln utifrån resultat för pendlarnod 1. 
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5.3.1.1 Tillgänglighet 
Pendlarnod 1 kan nås direkt av bilfordon. Flygplatsen Småland Airport ligger precis 
intill pendlarnoden. Regional linjetrafik kör förbi pendlarnoden medan den lokala 
linjetrafiken går endast till Öjaby. Goda cykelstråk finns till och från Öjaby. 
Gångstråken är begränsade för att ta sig vidare in till centrum, det finns inga stråk 
som är anpassat för gång till och från pendlarnoden.  

Resultatet visar att tillgång för bil samt flyg finns i direkt anslutning till 
pendlarnoden. Tillgång till lokal- och regional linjetrafik samt goda förbindelser för 
cykel finns i närliggande anslutning till pendlarnoden. Gångstråk finns i begränsad 
anslutning till pendlarnoden. Ingen tillgång till tågtrafik finns.  

5.3.1.2 Område 
Öjaby ligger i nordvästra Växjö där invånarantalet är uppmätt till cirka 2 400 
invånare. Trafikbelastningen på kringliggande vägar resulterar i 10 000 resor/dygn 
och pendlingsstatistiken är uppmätt till 5 786 pendlare/dygn. Områdesutbredningen 
är uppmätt till 3 km2. 

Resultatet visar att det finns ett högt trafikflöde vid pendlarnoden, ett medelhögt 
invånarantal, hög pendlingsstatistik från närliggande kommuner samt en stor 
områdesutbredning i markyta.  

5.3.1.3 Funktioner och service 
Markytan vid placering av pendlarnod 1 är av utredningsområde på grund av buller 
från flygtrafik enligt översiktsplan för Växjö kommun del: Växjö. Detaljplan Öjaby 
1:17 m.fl. är i pågående process, se bilaga 17. Det planeras ett större 
verksamhetsområde som ska främja mänskliga möten och möjliggöra för en bred 
variation av verksamheter som har god tillgänglighet och flexibla tomter för 
framtiden (Växjö kommun 2019b). I Öjaby består bebyggelsen främst av bostäder. 
Även förskola, grundskola, bilservice, pizzeria samt frisörsalong finns. 

Resultatet visar att bostäder, verksamheter och service finns med medelhög tillgång 
i området vid pendlarnoden.    

5.3.2 Placering av pendlarnod 2 
Resultatet visar att placering av pendlarnod 2 sker i området vid Sandsbro där 
riksväg 37 möter landsväg mot Rottne, se figur 18.  



 

65 
 

 

Figur 18: Illustrationen visar placering av pendlarnod 2 (ArcGIS Viewer 2019). 

Resultat av bedömning och analys om placering av pendlarnod 2 redovisas i 
funktionscirkeln, se figur 19.  

 

Figur 19: Funktionscirkeln utifrån resultat för pendlarnod 2. 
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5.3.2.1 Tillgänglighet 
Pendlarnod 2 kan nås direkt av bilfordon. Regional linjetrafik kör förbi 
pendlarnoden medan den lokala linjetrafiken går endast till Sandsbro. Cykel- och 
gångstråk är begränsade för att ta sig vidare in till centrum, det finns inga stråk som 
är anpassade för cykel och gång till och från pendlarnoden.  

Resultatet visar att tillgången för bil finns i direkt anslutning till pendlarnoden. 
Tillgång till lokal- och regional linjetrafik finns i närliggande anslutning till 
pendlarnoden. Cykel- och gångstråk finns i begränsad anslutning till pendlarnoden. 
Ingen tillgång till flyg- och tågtrafik finns.  

5.3.2.2 Område 
Sandsbro ligger i nordöstra Växjö där invånarantalet är uppmätt till cirka 2 300 
invånare. Trafikbelastningen på kringliggande vägar resulterar i 5 000 resor/dygn 
och pendlingsstatistiken är uppmätt till 1 243 pendlar/dygn. Områdesutbredningen 
är uppmätt till 1,5 km2.  

Resultatet visar att det finns ett medelhögt trafikflöde vid pendlarnoden, ett 
medelhögt invånarantal, låg pendlingsstatistik från närliggande kommuner samt en 
medelstor områdesutbredning i markyta.  

5.3.2.3 Funktioner och service 
Markytan vid placering av pendlarnod 2 är enligt översiktsplan för Växjö kommun 
del: Växjö, tänkt för utbyggnad av stadsbebyggelse. Enligt detaljplan Ekesås 1:1 
Sandsbro, se bilaga 18, finns möjligheter för småhusbebyggelse (Växjö kommun 
2017b). I Sandsbro består bebyggelsen främst av bostäder. Även förskola, 
grundskola, bilservice, konditori samt hotell finns.  

Resultatet visar att bostäder och verksamheter finns med medelhög tillgång i 
området vid pendlarnoden. Service samt handel finns med låg tillgång i området vid 
pendlarnoden.  

5.3.3 Placering av pendlarnod 3  
Resultatet visar att placering av pendlarnod 3 sker i området vid Högstorp längs 
med riksväg 25, se figur 20.  
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Figur 20: Illustrationen visar placering av pendlarnod 3 (ArcGIS Viewer 2019). 

Resultat av bedömning och analys om placering av pendlarnod 3 redovisas i 
funktionscirkeln, se figur 21.  

 

Figur 21: Funktionscirkeln utifrån resultat för pendlarnod 3. 
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5.3.3.1 Tillgänglighet  
Pendlarnod 3 kan nås direkt av bilfordon och cykel. Regional linjetrafik kör förbi 
pendlarnoden medan den lokala linjetrafiken går endast till Högstorp. Goda 
gångstråk finns till och från Högstorp.  

Resultatet visar att tillgång för bil och cykel finns i direkt anslutning till 
pendlarnoden. Tillgång till lokal- och regionallinjetrafik samt gångstråk finns i 
närliggande anslutning till pendlarnoden. Ingen tillgång till flyg- och tågtrafik finns.  

5.3.3.2 Område 
Högstorp ligger i västra Växjö där invånarantalet är uppmätt till cirka 2 300 
invånare. Trafikbelastningen på kringliggande vägar resulterar i 7 500 resor/dygn 
och pendlingsstatistiken är uppmätt till 1 566 pendlare/dygn. Områdesutbredningen 
är uppmätt till 1,7 km2.   

Resultatet visar att det finns ett högt trafikflöde vid pendlarnoden, ett medelhögt 
invånarantal, låg pendlingsstatistik från närliggande kommuner samt en medelstor 
områdesutbredning i markyta.  

5.3.3.3 Funktioner och service 
Markytan är enligt översiktsplan för Växjö kommun del: Växjö tänkt för utbyggnad 
av stadsbebyggelse med anslutning till gröna stråk. Enligt detaljplan Växjö 9:2 m.fl. 
Fagrabäcksrondellen, se bilaga 19, arbetar Trafikverket och Växjö kommun 
tillsammans i planarbetet för ombyggnad av Österleden och ny trafikplats Fagrabäck 
(Växjö kommun 2018c). Nybyggnation av bostäder planeras även i området.  

I Högstorp består bebyggelsen främst av bostäder. Även förskola, grundskola, 
gymnasieskola, bilservice, bensinstation, mataffär samt restaurang finns.  

Resultatet visar att det finns medelhög tillgång till bostäder, verksamheter, service 
samt handel.  

5.3.4 Placering av pendlarnod 4 
Resultatet visar att placering av pendlarnod 4 sker i området vid Ekeberg där 
riksväg 27 och järnvägen möts, se figur 22.  
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Figur 22: Illustrationen visar placering av pendlarnod 4 (ArcGIS Viewer 2019). 

Resultatet av bedömning och analys om placering av pendlarnod 4 redovisas i 
funktionscirkeln, se figur 23. 

 

Figur 23: Funktionscirkeln utifrån resultat för pendlarnod 4. 
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5.3.4.1 Tillgänglighet  
Pendlarnod 4 kan nås direkt av bilfordon och järnvägen. Regional linjetrafik kör 
förbi pendlarnoden men ingen lokal linjetrafik finns i närliggande område. 
Cykelstråken är begränsade för att ta sig vidare in till centrum, det finns inga stråk 
som är anpassat för cykel till och från pendlarnoden.  

Resultatet visar att tillgång till bil och tåg finns i direkt anslutning till pendlarnoden. 
Tillgång till lokal- och regional linjetrafik samt cykelstråk finns i begränsad 
anslutning till pendlarnoden. Ingen tillgång till flygtrafik eller gångstråk.  

5.3.4.2 Område 
Ekeberg ligger i sydöstra Växjö där invånarantalet är uppmätt till cirka 11 500 som 
är en del av stadsdelen Teleborg. Trafikbelastningen på kringliggande vägar 
resulterar i 5 000 resor/dygn och pendlingsstatistiken är uppmätt till 1 326 
pendlare/dygn. Områdesutbredningen är uppmätt till 2 km2. 

Resultatet visar att det finns ett medelhögt trafikflöde vid pendlarnoden, ett 
medelhögt invånarantal, en låg pendlingsstatistik från närliggande kommuner samt 
en medelstor områdesutbredning i markyta.  

5.3.4.3 Funktioner och service 
Markytan är enligt översiktsplan för Växjö kommun del: Växjö tänkt för 
nybyggnation av verksamhet med nära anslutning till utbyggnad av stadsbebyggelse 
och gröna stråk (Växjö kommun 2019d). I Ekeberg består bebyggelsen av ett 
industriområde där flera verksamheter är planerade till att byggas.  

Resultatet visar att det finns medelhög tillgång till verksamheter.  

5.3.5 Placering av pendlarnod 5  
Resultatet visar att placering av pendlarnod 5 sker i området vid Vikaholm längs 
med landsväg mot Tävelsås och den eventuellt tänkta ”Södra länken”, se figur 24. 
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Figur 24: Illustrationen visar placering av pendlarnod 5 (ArcGIS Viewer 2019). 

Resultatet av bedömning och analys om placering av pendlarnod 5 redovisas i 
funktionscirkeln, se figur 25.  

 

Figur 25: Funktionscirkeln utifrån resultat för pendlarnod 5. 
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5.3.5.1 Tillgänglighet 
Pendlarnod 5 kan nås direkt av bilfordon. Regional linjetrafik kör förbi 
pendlarnoden medan den lokala linjetrafiken går endast till Vikaholm. Goda 
cykelstråk finns till och från Vikaholm. Gångstråk är begränsade för att ta sig vidare 
in till centrum, det finns inga stråk som är anpassat för gång till och från 
pendlarnoden.  

Resultatet visar att tillgång till bil finns i direkt anslutning till pendlarnoden. 
Tillgång till lokal- och regional linjetrafik samt cykelstråk finns i närliggande 
anslutning till pendlarnoden. Gångstråk finns i begränsad anslutning till 
pendlarnoden. Ingen tillgång till flyg- och tågtrafik finns.  

5.3.5.2 Område 
Vikaholm ligger i södra Växjö där invånarantalet är uppmätt till cirka 11 500 som är 
en del av stadsdelen Teleborg. Trafikbelastningen på kringliggande vägar resulterar 
i 1 000 resor/dygn, pendlingsstatistiken är bristfällig och har inte kunnat studeras. 
Områdesutbredningen är uppmätt till 3,3 km2.  

Resultatet visar att det finns ett lågt trafikflöde vid pendlarnoden, ett medelhögt 
invånarantal samt en stor områdesutbredning i markyta.  

5.3.5.3 Funktioner och service 
Markytan är enligt översiktsplan för Växjö kommun del: Växjö tänkt för utbyggnad 
av stadsbebyggelse med anslutning till gröna stråk. Enligt detaljplan Växjö 13:35 
Vikaholm, se bilaga 20, är syftet med planläggningen av området att möjliggöra 
utbyggnad av bostäder med blandade boendeformer med tillhörande service (Växjö 
kommun 2017a). I Vikaholm består bebyggelsen främst av bostäder. Även förskola, 
grundskola samt bilservice finns.  

Resultatet visar att det finns medelhög tillgång till bostäder och verksamheter samt 
en låg tillgång till service.  

5.3.6 Placering av pendlarnod 6 
Resultatet visar att placering av pendlarnod 6 sker i området Räppe/Bredvik längs 
med riksväg 23 och den eventuellt tänkta ”Södra länken”, se figur 26.  
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Figur 26: Illustrationen visar placering av pendlarnod 6 (ArcGIS Viewer 2019).  

Resultatet av bedömning och analys om placering av pendlarnod 6 redovisas i 
funktionscirkeln, se figur 27.  

 

Figur 27: Funktionscirkeln utifrån resultat för pendlarnod 6. 
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5.3.6.1 Tillgänglighet 
Pendlarnod 6 kan nås direkt av bilfordon. Regional linjetrafik kör förbi 
pendlarnoden medan den lokala linjetrafiken går endast till Räppe. Cykel- och 
gångstråk är begränsade för att ta sig vidare in till centrum, det finns inga stråk som 
är anpassade för cykel och gång till och från pendlarnoden.   

Resultatet visar att tillgång för bil finns i direkt anslutning till pendlarnoden. 
Tillgång till lokal- och regional linjetrafik finns i närliggande anslutning till 
pendlarnoden. Cykel- och gångstråk finns i begränsad anslutning till pendlarnoden. 
Ingen tillgång till flyg- och tågtrafik.  

5.3.6.2 Område 
Räppe/Bredvik ligger i västra Växjö där invånarantalet är uppmätt till 245 invånare. 
Trafikbelastningen på kringliggande vägar resulterar i 7 500 resor/dygn och 
pendlingsstatistiken är uppmätt till 1 km2. 

Resultatet visar att det finns ett högt trafikflöde vid pendlarnoden, ett lågt 
invånarantal, låg pendlingsstatistik samt liten områdesutbredning i markyta.  

5.3.6.3 Funktioner och service 
Markytan är enligt översiktsplan för Växjö kommun, del: Växjö tänkt för 
nybyggnation av verksamhet. Enligt detaljplan Bergkvara 6:26 m.fl. Bredvik, se 
bilaga 21, är syftet att möjliggöra en utbyggnad av bostäder med blandade typer och 
upplåtelseformer med tillhörande service (Växjö kommun 2019c). 

Resultatet visar att det finns medelhög tillgång till bostäder och verksamheter samt 
en låg tillgång till service.  

5.4 Resultat av funktioner i en pendlarnod 
Utifrån resultatet av funktionscirkeln och parametern: Funktioner och service 
studerades utbudet på vad som finns i närheten av varje pendlarnod. Baserat på den 
informationen visade det sig att underlaget av funktioner inte är tillräcklig. Därmed 
sammanfattades resultatet med generella servicefunktioner som är baserade på 
resultatet av intervjuerna och litteraturstudien, se figur 28.  
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Figur 28: Illustrationen sammanfattar generella servicefunktioner från resultatet av intervjuer samt 
litteraturstudie.  

5.5 Optimalt gångavstånd enligt vetenskaplig forskning 
Ett optimalt gångavstånd redovisas av Adnan et al. (2018) som är på 1–3 km. 
Resultatet av avståndscirklar ur ett fågelperspektiv visar att de olika pendlarnoderna 
sammankopplas med varandra där det optimala avståndet nås i en annan 
pendlarnods avstånd, se figur 29, på så sätt sammanfogas pendlarnoderna och möter 
varandra. Resultatet visar ett antagande om att människor går till rätt pendlarnod där 
människor bör vara i respektive pendlarnods område som de vill vara i.  
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Figur 29: Avståndscirklar med optimalt gångavstånd ur ett fågelperspektiv (ArcGIS Viewer 2019). 

5.6 Optimalt cykelavstånd enligt vetenskaplig forskning 
Det optimala cykelavståndet är enligt Adnan et al. (2018) 3–5 km. Utifrån resultatet 
av avståndscirklar ur ett fågelperspektiv tydliggörs avståndet om hur långt en cyklist 
skulle kunna komma genom att cykla 5 km, se figur 30. Resultatet av 
avståndscirklar ur ett fågelperspektiv visar att de olika pendlarnoderna 
sammankopplas med varandra där det optimala avståndet nås i en annan 
pendlarnods avstånd. Resultatet visar ett antagande om att människor går till rätt 
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pendlarnod där människor bör vara i respektive pendlarnods område som de vill 
vara i. 

 

Figur 30: Avståndscirklar med optimalt cykelavstånd ur ett fågelperspektiv (ArcGIS Viewer 2019).  

Med elcykel ökar avståndet markant. Att transportera sig med en elcykel kan enligt 
Adnan et al. (2018) uppgå till 15 km.  
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6 Analys av resultat 
Enligt Giles-Corti et al. (2016) är dagens samhälle i behov av att utvecklas och hitta 
lösningar till den ökade bilismen. Sverige kämpar idag tillsammans med FN:s 
medlemsländer med att främja och uppfylla de 17 globala hållbarhetsmålen (UNDP 
2015). Problematiska situationer uppstår över hur målen ska omsättas och lösas i 
praktisk handling. I Sveriges transportpolitiska mål framgår vikten av framtidens 
resor och transporter tydligt och hur nödvändiga de är för samhället ur en politisk 
riktning (Trafikanalys 2019). Det är viktigt med ett tydligt transportsystem för att 
undvika eventuella trafikstockningar och utsläpp av luftföroreningar. Park and Ride-
anläggningar kan användas för att hantera samtliga problem (Wagenbuur 2018). En 
Park and Ride-anläggning liknar studiens pendlarnod vilket styrker studiens resultat 
genom att planera in pendlarnoder i Sveriges tätorter för att uppnå ett hållbart trafik- 
och transportsystem.  

Det görs tydligt att det inte alltid är enkelt att veta vad kommunen har rådighet 
över22. Roth (2018) hävdar att problemen beror oftast på kommunernas egna lokala 
planer och miljöprogram som kolliderar med Trafikverkets nationella trafik- och 
vägplanering. Roth (2018) påpekar även att kommunernas mål innefattar gemensam 
stadsbebyggelse, mer hållbart resande, mindre biltrafik samt attraktivitet med 
sociala hållbarhetsaspekter. Trafikverket har egna mål som innefattar tillgänglighet 
och trafiksäkerhet utifrån de transportpolitiska målen, enligt Roth (2018). Studiens 
resultat pekar mot ett arbete som är på väg framåt för att främja det hållbara 
resandet genom att attrahera användare. Som resultat har det utförts provomgångar 
där invånare i Region Kronoberg har fått åka kollektivt gratis under en viss 
tidsperiod. Det har gett goda resultat men kommer inte att kunna fungera som en 
permanent lösning ur ett ekonomiskt perspektiv23. 

Med hjälp av analysverktyget, funktionscirkeln, har studiens resultat blivit kritiskt 
granskat mot litteraturstudien och intervjuer med expertpersoner. Resultaten från 
funktionscirkeln visar placeringar för potentiella pendlarnoder samt vilka 
servicefunktioner som bör finnas i en pendlarnod. Analysverktyget har även använts 
i välbeprövade projekt som till exempel Gehl Arkitekter (u.å.a) utförde tillsammans 
med Region Skåne där identifiering samt karaktärsdrag för en transportnod kunde 
tolkas. Resultaten som erhållits med hjälp av funktionscirkeln bevisar därmed en 
god trovärdighet för studiens fall.  

6.1 Placering av pendlarnoder 
Både resultatet från litteraturstudien samt intervjuerna redovisar att det är av stor 
vikt att en pendlarnod måste attrahera människor till platsen och att det finns ett 
underlag av människor som kommer använda pendlarnoden. Studiens pendlarnoder 
anses vara möjliga enligt Boverkets (u.å.) ”Vision för Sverige 2025” med att 
utveckla tätorterna och regionerna med kollektivtrafiksstationer där ett nytt samhälle 
och arbeten kan frodas. Studien har fokuserat på Växjö kommun som har ett stort 
                                                        
22 Charlotte Gustafsson Brynielsson, Hållbarhetschef vid Växjö kommun, intervju den 26 
april 2019.  
23 Patrik Tidåsen, Trafikchef vid Region Kronoberg, intervju den 2 maj 2019.  
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fokus på det hållbara resandet. Var tredje invånare i Växjö kommun vill minska sitt 
bilåkande vilket svarar mot att studiens pendlarnoder kommer att bli utnyttjade 
(Växjö kommun 2013).  

Utvecklingsstrategierna för Växjö kommun är ett svar på den rådande trafikfrågan 
som behöver lösas. I framtidsscenariot 1 kommer staden Växjö att prioritera 
yteffektiva transportslag. Busslinjerna ska konkurrera med bilen för kortare resor 
med egna filer och det utrymme som bilen lämnar kvar ska formas till gröna och 
offentliga platser. Scenariot kan kombineras med studiens pendlarnoder för att 
uppnås. I framtidsscenariot 2 ska snabba busslinjer skapas med täta stopp och med 
en turtäthet på 30 minuters mellanrum inne i staden. Sammanhängande gång- och 
cykelvägar ska byggas för att sammankopplas allt mer med landsbygden vilket 
studiens syfte pekar mot (Krook & Tjäder 2018).  

6.1.1 Analys om placering utifrån funktionscirkeln  
Funktionscirkelns resultat är baserat på studiens nät- och nulägesanalys och är 
uppdelad i följande parametrar; Tillgänglighet (tillgång), Område samt Funktioner 
och service (bebyggelse). Målet är att uppnå ett högt värde från cirkelns mitt för att 
skapa en hållbar pendlarnod (Region Skåne 2015).  

6.1.1.1 Parametern Område 
Parametern Område har bedömts och analyserats för att hitta en bra placering av 
pendlarnoderna. Pendlarnoderna har bedömts jämtemot varandra för att kunna skapa 
en bedömning av jämförelser för respektive pendlarnod.  

Placering av pendlarnoderna är baserade på nuvarande transportsystem i Växjö. 
Samtliga pendlarnoder är placerade vid vägar där trafikbelastningen är påtaglig: 

• Pendlarnod 1 är placerad där trafikbelastningen är som mest påfrestande. 
• Pendlarnod 3 och 6 är placerade där trafikbelastningen är näst högst. 
• Pendlarnod 2 och 4 är placerade där trafikbelastningen är som näst lägst. 
• Pendlarnod 5 är placerad där trafikbelastningen är som lägst.  

Resultatet visar att samtliga placerade pendlarnoder kommer att minska 
inkommande biltrafik till centrum och även minska behovet av parkeringar i 
centrum (Region Skåne 2016). En minskning av bilanvändning och parkeringar inne 
i centrum frigör stora ytor som istället kan utformas till offentligt öppna utrymmen 
som gör centrum mer attraktivt24. Boverket (u.å.) förklarar i sin ”Vision för Sverige 
2025” att det utrymme som bilen tar upp kan istället användas för att öka de 
gemensamma och offentliga ytorna som bjuder in till mer trygga och attraktiva 
utevistelser, promenader och möten. Fördelar med offentligt öppna utrymmen är att 
människor engagerar sig fysiskt och att det blir en destination som människor aktivt 
reser till för att vara aktiva eller umgås med andra människor. Enligt Kooshari et al. 
(2015) är det viktigt med tillgång till offentliga utrymmen för att uppmuntra till mer 
fysisk aktivitet som förbättrar människors hälsa och välbefinnande.  

                                                        
24 Rasmus Leo, Planeringsarkitekt vid Växjö kommun, intervju den 3 maj 2019. 
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Pendlingsstatistiken utgör även en viktig aspekt att ta hänsyn till vid placeringen av 
pendlarnoder eftersom det bevisar om pendlarnoder kommer att användas: 

• Pendlarnod 1 är placerad där pendlingsstatistiken är som högst. 
• Pendlarnod 2, 3, 4 och 6 är placerade där pendlingsstatistiken är låg.  
• Pendlarnod 5 saknar underlag för pendlingsstatistik.  

Trafikbelastningen samt pendlingsstatistiken resulterar i att behovet av pendlarnoder 
finns i Växjö. För att möta kraven som bilanvändningen ställer behöver ytor 
anpassas. Om mer utrymme görs för bilar kommer användningen av bilen att 
fortsätta att öka25. I Boverkets (u.å.) ”Vision för Sverige 2025” kommer bilens 
attraktivitet minska i ett Sverige år 2025. Genom användning av pendlarnoder kan 
denna vision uppnås.  

Invånarantalet i närliggande område vid respektive pendlarnod utgör också en viktig 
aspekt. Invånarantalet resulterar även i underlaget för användning av respektive 
pendlarnod. Växjö kommun strävar efter att uppnå ett invånarantal på 100 000 
invånare vilket möjliggör inte bara en ökning av befolkningen utan även 
användningen av bilen.  

Samtliga pendlarnoder är placerade på obebyggd mark. Områdesutbredningen visar 
möjligheterna för respektive pendlarnod: 

• Pendlarnod 1 och 5 resulterar i störst utbredning vilket ger störst 
möjligheter att utvecklas på.  

• Pendlarnod 2, 3 och 4 är näst störst utbredning vilket ger mindre 
möjligheter än ovanstående.  

• Pendlarnod 6 har lägst utbredning vilket ger ännu mindre möjligheter att 
utvecklas på.  

6.1.1.2 Parametern Tillgänglighet 
Parametern Tillgänglighet (tillgång) har bedömts och analyserats för att se hur 
tillgången för olika färdmedel ser ut i dagsläget (2019) vid placering av respektive 
pendlarnod.  

Samtliga pendlarnoder kan nås direkt av bilfordon. Regional linjetrafik kör förbi 
varje pendlarnod. Tillgången till regional linjetrafik finns där vilket skulle kunna 
möjliggöra för en framtida hållplats vid varje pendlarnod. Den lokala linjetrafiken 
går endast till närliggande område vid respektive pendlarnod, dock vid pendlarnod 4 
går den inte. För att den lokala linjetrafiken ska kunna gå till pendlarnod 4 behöver 
Region Kronoberg utöka sina linjer. För en fungerande kollektivtrafik i en 
pendlarnod måste underlaget vara tillräckligt stort för att en tät turtrafik ska vara 
möjlig26. Trafikchef vid Region Kronoberg poängterar även vikten av underlaget för 
att en tät turtrafik ska kunna gå tätt ända ut till respektive pendlarnod27.  

                                                        
25 Patrik Tidåsen, Trafikchef vid Region Kronoberg, intervju den 2 maj 2019. 
26 Djana Micanovic, Planchef vid Växjö kommun, intervju den 2 maj 2019. 
27 Patrik Tidåsen, Trafikchef vid Region Kronoberg, intervju den 2 maj 2019.  
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Vid placering av varje pendlarnod visar resultatet att cykel- och gångstråk är 
begränsade för att ta sig vidare in till centrum, det finns inga stråk som är anpassade 
för cykel och gång till och från pendlarnoden: 

• Pendlarnod 3 har högst tillgänglighet för cykel eftersom noden är placerad 
nära område med cykelstråk där även tillgång till gångstråk finns i nära 
anslutning till pendlarnoden.  

• Vid pendlarnod 1 och 5 finns cykelstråk i närliggande anslutning till 
pendlarnoden.  

• För pendlarnod 2, 4 och 6 är cykelstråken begränsade.  
• Samtliga pendlarnoder förutom för pendlarnod 3 finns det inga gångstråk i 

anslutning till respektive pendlarnod.  

I Växjö finns det tillgång till både flyg- och tågtrafik. Pendlarnod 1 ligger i 
anslutning till Småland Airport och vid pendlarnod 4 kan ett eventuellt framtida 
tågstopp möjliggöras28. Giles-Corti et al. (2016) har identifierat åtgärder på lokal 
nivå som menar på att införa ett högeffektivt kollektivtrafiksystem placerat med 
korta avstånd från bostäder uppmuntrar till gående, cyklister och 
kollektivtrafikresor.  

Växjö resecentrum anses som en huvudknutpunkt för kollektivtrafiksystemet och är 
samordning av trafik och service vid järnvägen i Växjö. Resecentrumet innehåller 
en järnvägsstation och en busstation för fjärr- och lokalbussar. Där finns 
tillgänglighet för respektive färdmedel; flyg, tåg, buss och cykel. Människor möts 
och beroende på vilket färdmedel som används kan olika målpunkter runt om i 
landet och världen nås. Skillnaden mellan Växjö resecentrum och en pendlarnod är 
att vid Växjö resecentrum ligger inte parkering av bilar i direkt anslutning till 
platsen, vilket det måste göra i en pendlarnod för att uppnå rätt syfte. 
Tillgängligheten för bilen vid området är begränsad och i vissa delar helt förbjuden 
att använda. I en pendlarnod måste bilen tillgodoses och utformas utifrån dennes 
behov för att locka användare till platsen och underlätta resandet med 
kollektivtrafiken. Genom att införa ett högeffektivt kollektivtrafiksystem i Växjö 
tillsammans med pendlarnoderna kan en minskning av bilresor i bland annat 
centrum med Växjö resecentrum som huvudpunkt uppnås (Giles-Corti et al. 2016). 

Det optimala gång- och cykelavstånden redovisar resultatet utifrån ett 
fågelperspektiv med respektive avstånd (Adnan et al. 2018). Utifrån det optimala 
gång- och cykelavståndet ur ett fågelperspektiv kan de olika pendlarnoderna 
sammankopplas med varandra och med Växjö resecentrum. Sammankopplingen 
förstärker kollektivtrafiksystemet där kortare sträckor med gång och cykel kan 
komplettera kollektivtrafiksystemet. Med hjälp av ett cykeldelningssystem kan 
avstånden och tillgänglighet öka markant för gemensamt bruk vid kortare sträckor. 
Systemet innefattar en lösning för att förbättra tillgången till och från en station eller 
en pendlarnod samt för att underlätta pendlarens första och sista kilometer (Adnan et 
al. 2018). En gående behöver heller inte gå mer än 3 km för att nå sin målpunkt, det 

                                                        
28 Rasmus Leo, Planeringsarkitekt vid Växjö kommun, intervju den 3 maj 2019. 
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räcker att den gående går 800 meter för att sedan åka vidare med buss för att nå 
målet av sin resa.  

6.1.2 Analys om placering utifrån intervjuerna 
Studiens resultat om placering av respektive pendlarnod stärks och anses som 
optimala enligt resultatet av intervjuerna. Placering av pendlarnod 2 och 5 är 
relevanta eftersom de två områdena kommer att expandera med bostäder samt 
verksamheter framöver som kommer att öka trafikflödet29. Placering av pendlarnod 
3 och 4 är optimala eftersom det finns en stor efterfrågan runt omkring områdena 
samt att de ligger nära centrum30. Dock ligger planeringen av områdena på längre 
sikt och blir till ett framtidsscenario istället, detsamma gäller för pendlarnod 6. 
Placering av pendlarnod 1 anses även den som optimal eftersom Växjö kommun 
planerar ett nytt verksamhetsområde innehållande många arbetsplatser där framtida 
pendlarresor kommer att öka31. 

Löfberg (2015) talar om att det är viktigt att placera pendlarnoderna vid infarter till 
centrum. Samtliga pendlarnoder ligger i utkanten av Växjö vid infarter till staden 
vilket anses vara optimalt för att försöka få bort bilarna från centrum32.  

Genom att placera studiens pendlarnoder i utkanten av Växjö frigörs ytor i centrum 
men sammankopplar även staden med landsbygden33, vilket är en av utmaningarna 
för Växjö kommun; att minska ojämlikheten genom att skapa lika livsvillkor mellan 
stad och landsbygd34. Resultatet visar på att om invånarna på landsbygden ska 
kunna integreras med tätorterna utgörs ett tydligt behov av tillgång till parkeringar i 
tätorterna. Därför är det av stor vikt att det skapas effektiva lösningar av 
bilparkeringar35.  

6.2 Funktioner i en pendlarnod 
Enligt Gehl Arkitekter (u.å.a) skapar en välutformad pendlarnod en bättre 
upplevelse av resandet, ökad livskvalité för användarna och en mer attraktiv miljö. 
Att kunna erbjuda ett stort utbud av funktioner, tjänster och upplevelser är ett 
samband mellan kollektivtrafiken och markvärde. Det är inte själva pendlarnoden 
som skapar rörelse och liv bland människor utan det är vad för funktioner som finns 
i och runtomkring pendlarnoden (Region Skåne 2016).   

Studiens resultat visar på att en pendlarnods attraktion ökar i takt med vad den kan 
erbjuda. Det är viktigt att utgå ifrån människan och dennes behov när identifikation 
av funktioner tas fram. Miljön i och runtomkring pendlarnoden bör vara attraktivt 
utformat enligt mänsklig skala36. Den mänskliga skalan är enligt Gehl Arkitekter 
(u.å.a) viktig att utgå ifrån vid utformning av pendlarnoden och planeringen måste 
                                                        
29 Rasmus Leo, Planeringsarkitekt vid Växjö kommun, intervju den 3 maj 2019. 
30 Djana Micanovic, Planchef vid Växjö kommun, intervju den 2 maj 2019. 
31 Rasmus Leo, Planeringsarkitekt vid Växjö kommun, intervju den 3 maj 2019. 
32 Per-Olof Löfberg, Trafikplaneringschef vid Växjö kommun, intervju den 24 april 2019. 
33 Djana Micanovic, Planchef vid Växjö kommun, intervju den 2 maj 2019. 
34 Charlotte Gustafsson Brynielsson, Hållbarhetschef vid Växjö kommun, intervju 26 april.  
35 Charlotte Gustafsson Brynielsson, Hållbarhetschef vid Växjö kommun, intervju 26 april. 
36 Gunnar Stomrud, Planeringsarkitekt vid White Arkitekter, intervju den 6 maj 2019. 
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utgå ifrån de mänskliga behoven för att skapa attraktiva mötesplatser. Det är dock 
även viktigt att ta hänsyn till bilen och vad den kräver för utrymme och behov för att 
pendlarnoden ska vara tillgänglig, enkel och samordnad37. Det ska vara enkelt att 
svänga av, parkera och byta transportslag vid pendlarnoden därför bör funktioner 
som underlättar det finnas38.  

Resultatet gav därmed ett flertal olika servicefunktioner som kan tillämpas i en 
pendlarnod. Resultaten visar på att en bilpool är en grundläggande funktion som 
styrks av Bennet (2012), Lunds kommun (2016), Micanovic (2019), Leo (2019), 
potentiell användare av pendlarnoden (2019) samt Stockholm Parkering (2019) där 
användningen av bilpooler har utnyttjats frekvent. Likaså Cambridge, England, med 
ett invånarantal på cirka 150 000 invånare ger sina medborgare tillgång till olika 
bilpooler vid sina Park and Ride-anläggningar. Park and Ride-anläggningarna 
fungerar på liknande sätt som en pendlarnod, däremot är en pendlanod mer inriktade 
med att innehålla ytterligare funktioner. Växjös framtidsbild med att uppnå 100 000 
invånare kan jämföras och efterliknas med Cambridge befolkningsstorlek (Växjö 
kommun 2018a).  

Berg et al. (2018) föreslog olika kombinerade mobilitetstjänster för invånare på 
landsbygden. Mobilitetstjänster som skulle kunna erbjudas var bland annat 
grannsamåkning, bilpool, el- och lastcykelpool samt tjänster som att få hemkört mat 
och postleveranser. Mobilitetstjänsterna utgjorde en minskning av bilanvändningen 
för landsbygdsborna (Berg et al. 2018). Mobilitetslösningar är ett alternativ för att 
attrahera användare till pendlarnoderna39 men även ett alternativ för att skapa lika 
livsvillkor mellan stad och landsbygd. Mobilitetstjänsterna skapar möjligheter för 
landsbygden att utveckla pendlarnoderna ur ett hållbarhetsperspektiv (Region Skåne 
2016).   

Gehl Arkitekter (u.å.a) poängterar vikten av att en pendlarnod ska upplevas som 
säker och trygg. Om en pendlarnod upplevs som otrygg och osäker spelar det ingen 
roll hur attraktiv den är i övrigt. De fysiska och sociala aspekterna bör därmed 
tillgodoses för att pendlarnoden ska vara ett alternativ för alla. Det behövs bland 
annat väderskyddade och säkra parkeringsytor för både bil och cykel med god 
belysning som uppger en säker och trygg känsla för användarna. Pendlarnoder bör 
även innehålla klimatskyddade uppvärmda platser med Wi-Fi för att underlätta och 
göra det bekvämt för användarna när de väntar in någon annan eller väntar på att 
byta färdmedel40. För att minimera bytena ytterligare kan café vara ett alternativ, 
möjligheten att sitta och vänta på färdmedel med en kopp kaffe samt en tidning kan 
väntetiden upplevas som positivt istället (Region Skåne 2016).  

Funktioner såsom cykeluthyrning, cykelservice och väderskyddade 
cykelparkeringar är en bidragande faktor för att en pendlarnod ska utnyttjas41. Även 
funktioner såsom mataffär, friskvårdsanläggning, elbilladdningsstation, bil- och 
                                                        
37 Rasmus Leo, Planeringsarkitekt vid Växjö kommun, intervju den 3 maj 2019. 
38 Gunnar Stomrud, Planeringsarkitekt vid White Arkitekter, intervju den 6 maj 2019. 
39 Djana Micanovic, Planchef vid Växjö kommun, intervju den 2 maj 2019.  
40 Eva Haraldsson, Potentiell användare, intervju den 8 maj 2019. 
41 Eva Haraldsson, Potentiell användare, intervju den 8 maj 2019.  
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cykelpool kan finnas i en pendlarnod för att göra den mer attraktiv. Genom att ge 
pendlarnoden funktioner som underlättar vardagslivet attraheras användare till 
platsen samtidigt som det skapar mer kvalitativ tid för annat42. Funktioner som 
avhämtning av matkasse, förskola och service för bil vore optimalt i en 
pendlarnod43. En förskola skulle kunna underlätta för pendlande föräldrar genom att 
de snabbt och enkelt kan lämna av och hämta upp barnen på väg till och från arbetet 
(Region Skåne 2016).  

6.2.1 Analys om parametern: ”Funktioner och service” utifrån 
funktionscirkeln 

Parametern Funktioner och service har bedömts och analyserats för att ge studien en 
förståelse för vilken typ av område som finns vid placeringarna av pendlarnoderna. 
Det är viktigt att ta reda på vilket utbud som finns och som bör finnas vid respektive 
pendlarnod för att pendlarnoden ska kunna utformas utifrån ett kundanpassat 
underlag för funktionsbestämmelser. Baserat på vilken typ av område som finns vid 
placeringarna av pendlarnoderna kan resultatet visa ungefär vad för slags människor 
som kommer att använda pendlarnoden. Samtliga pendlarnoder visar på att 
servicefunktioner saknas mer eller mindre vid respektive pendlarnod eftersom 
resultatet visar på att utbudet inte är stort.  

• Vid pendlarnod 1 planeras ett större verksamhetsområde vilket resulterar i 
en ökning av antal pendlande arbetare. Området ska ge en bred variation av 
verksamheter med flexibla tomter för framtiden. En bred variation av 
verksamheter ger också en bred variation av människor som skulle kunna 
utnyttja pendlarnoden för att ta sig till och från olika verksamheter. 
Bebyggelsen i närliggande område består av främst bostäder med förskola 
och grundskola vilket resulterar i en blandning av människor i olika åldrar 
såsom familjer med små och/eller stora samt äldre.  

• Vid pendlarnod 2 och 3 består områdena runtomkring främst av bostäder 
därav finns en blandning av människor i olika åldrar såsom familjer med 
små och/eller stora samt äldre. Pendlarnod 3 har störst utbud av funktioner 
och service i dagsläget (2019), där bland annat förskola, grundskola och 
gymnasieskola finns i närheten vilket resulterar i att pendlarnod 3 är inte i 
behov av dessa funktioner. Pendlarnod 2 är placerad utanför närliggande 
område och vid ett planerat bostadsområde med småhusbebyggelse vilket 
leder till en ökning av människor, bland annat barnfamiljer.  

• Vid pendlarnod 4 är markytan tänkt för nybyggnation av verksamheter 
vilket resulterar i en ökning av antal pendlande arbetare. För att underlätta 
pendlarna kan de flesta funktioner finnas i pendlarnoden eftersom det inte 
finns något i dagsläget (2019).  

• Vid pendlarnod 5 och 6 består bebyggelsen främst av bostäder och 
samtidigt möjliggörs det ytterligare bostäder med blandade boendeformer 
med tillhörande service. Det ger en blandning av olika typer av människor 
vilket resulterar i att det bör finnas blandade servicefunktioner i 

                                                        
42 Djana Micanovic, Planchef vid Växjö kommun, intervju den 2 maj 2019.  
43 Rasmus Leo, Planeringsarkitekt vid Växjö kommun, intervju den 3 maj 2019.  
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pendlarnoden som kan bli som en mötesplats för närliggande område och 
för de som passerar pendlarnoden. Vid pendlarnod 6 planeras även 
nybyggnation av verksamheter vilket ger ett större tryck på pendlande 
arbetare.  

6.3 Förutsättningar för pendlarnoder 
Region Skåne (2011) benämner att en bytespunkt utgör en viktig länk för livet i 
regionen där en välutformad bytespunkt skapar en bättre upplevelse av resandet, 
ökad livskvalité för användarna och en mer attraktiv miljö. En bytespunkt ska även 
koppla samman människan, platsen, staden och regionen (Region Skåne 2011). I 
studiens fall kan en bytespunkt efterlikna en pendlarnod.  

I ett Sverige år 2025 ska kollektivtrafiken vara mer attraktivare än bilen med lägre 
biljettpriser, bättre punktlighet, högre turtäthet, förbättra komfort och ha goda 
uppkopplingsmöjligheter mot internet (Boverket u.å.). Det är förutsättningar för att 
en pendlarnod ska kunna fungera i framtiden44. Visionen för den stadsnära 
landsbygden menar att befolkningen kommer att öka på grund av en förbättrad 
kollektivtrafik till knutpunkter. Att kombinera liv nära naturen trots att arbetsplatsen 
ligger långtifrån hemmet ska vara en självklar möjlighet och locka fler invånare till 
landsbygden. Även att resa kollektivt i och mellan städer behöver ökas samtidigt 
som tillgängligheten för gångtrafikanter och cyklister behöver bli mer tillgänglig för 
alla (Boverket u.å.). Studiens pendlarnoder blir mer inriktade för invånarna på 
landsbygden och svarar mot Boverkets ”Vision för Sverige 2025”45. 

De förutsättningar som krävs för att pendlarnoder ska vara ett koncept som funkar är 
att pendlarnoderna måste ha en fungerande linjelagd kollektivtrafik och närtrafik 
med god framkomlighet som minimerar väntetiderna (Berg et al. 2018). Enligt 
Region Skåne (2016) bör byte av färdmedel i en pendlarnod ske snabbt, smidigt och 
säkert för att kollektivtrafiken ska öka i attraktion, samtidigt ska det finnas 
möjligheter till säkra och låsbara pendlarparkeringar till både bil och cykel. På så 
sätt kan bytet kännas tryggt och säkert.  

6.4 Effekter från pendlarnoder 
Bilen är det dominerande färdmedlet och tenderar att öka i takt med att Växjö 
kommun fortsätter att expandera (Växjö kommun 2014). Att minska 
bilanvändningen i städernas centrum minskar även utsläpp av luftföroreningar och 
växthusgaser. Istället främjas både miljön och människors hälsa. Samtidigt frigörs 
stora ytor som kan utformas till gröna områden som uppmuntrar till en mer levande 
stad och fysisk aktivitet för människorna som bor i den (Giles-Corti et al. 2016).  

Genom att placera pendlarnoderna i utkanten av staden frigörs ytor som istället kan 
bli till gröna ytor samt möjliggör ett bilfritt centrum menar Löfberg (2015). På så 

                                                        
44 Rasmus Leo, Planeringsarkitekt vid Växjö kommun, intervju den 3 maj 2019. Djana 
Micanovic, Planchef vid Växjö kommun, intervju den 2 maj 2019. Eva Haraldsson, 
Potentiell användare, intervju den 8 maj 2019. Patrik Tidåsen, Trafikchef vid Region 
Kronoberg, intervju den 2 maj 2019.  
45 Djana Micanovic, Planchef vid Växjö kommun, intervju den 2 maj 2019. 
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sätt minskar efterfrågan av bilparkeringar i centrum. Parkeringar på torgytor kan tas 
bort och frigöra ytor som kan bli gröna och därmed göra centrum mer attraktivt46. I 
Boverkets ”Vision för Sverige 2025” ska det utrymme som bilen lämnar kvar öka de 
gemensamma och offentliga ytorna som bjuder in till trygga och attraktiva 
utevistelser, promenader och möten. Genom att skapa attraktiva offentliga 
utrymmen, såsom grönområden, kan klimatförändringar i staden dämpas för 
människors hälsa och välbefinnande (Boverket u.å.). Koohsari et al. (2015) 
instämmer och menar att det är viktigt med tillgång till offentliga utrymmen. 

Genom återkoppling till de transportpolitiska målen speglar inte alla pendlarnoder 
mot funktionsmålet om att vara tillgängligt. Målen är för hela Sveriges politik och 
som Växjö är noggranna med att införa i sitt kommunala arbete. Det gäller att börja 
i en mindre skala och därmed inte dra några drastiska förändringar för att 
möjliggöra samtliga pendlarnoder47. Att placera pendlarnoder i Växjö kommun 
svarar mot kommunens Trafikplan 2030. Arbetet med Trafikplanen grundas på att 
minska behovet för transporter, öka användningen av gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, effektivisera de bilresor som finns, skapa trafiksäkert för trafikanter 
samt använda mer miljöanpassade fordon och drivmedel. Genom att använda 
pendlarnoder kan målen uppnås i framtiden, vilket styrks samtidigt av Region Skåne 
(2016) som arbetar mot liknande mål genom att upprätta kompletterande stationer. 
Tillsammans med arbetet med pendlarnoder kan kommunen även införa en hållbar 
parkeringspolicy som beskrivs av Djik och Montalvo (2011). Den hållbara 
parkeringspolicyn innefattar att minska antalet bilar i centrumkärnan, höja 
bilparkeringspriserna i centrumkärnan samt utveckla nya Park and Ride-
anläggningar (Djik & Montalvo 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
46 Rasmus Leo, Planeringsarkitekt vid Växjö kommun, intervju den 3 maj 2019. 
47 Djana Micanovic, Planchef vid Växjö kommun, intervju den 2 maj 2019. 
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7 Förslag 
Baserat på resultat och analys skapades ett förslag för riktlinjer för pendlarnoders 
placering och generella servicefunktioner som bör finnas i en pendlarnod. 
Riktlinjerna är utformade utifrån litteraturstudie, intervjuer samt analysmetoder. 
Funktionerna sammanställdes utifrån resultatet av intervjuer med yrkespersoner och 
potentiell användare samt resultatet från litteraturstudien, se figur 31. 

 

Figur 31: Studiens förslag; riktlinjer för pendlarnoder samt funktioner som bör finnas i en pendlarnod.  

Riktlinjerna formuleras och förklaras enligt följande:  

• Högt inkommande och utkommande trafikflöde för tätorten: En 
lämplig placering av en pendlarnod är där högt inkommande och 
utkommande trafikflöde är som mest påfrestande. På så sätt begränsas 
fordonens tillgång till staden.  

• Placeras utanför centrum: Genom att placera pendlarnoderna utanför 
centrum begränsas fordonens tillgång ytterligare till staden. Stora ytor 
frigörs som kan utformas till gröna utrymmen. 

• Reservera mark för framtiden: För att kunna placera pendlarnoder 
behövs tillgång till mark på lämpliga ställen, därför gäller det att reservera 
mark för framtiden.  

• Snabba byten mellan olika färdmedel: För en fungerande pendlarnod 
behöver bytena mellan de olika färdmedlen vara smidiga och snabba. Det 
ska vara enkelt att svänga av vid en pendlarnod, parkera och därefter byta 
färdmedel.  

• Goda hållbara kollektivtrafikförbindelse: I en hållbar pendlarnod ska 
hållbara färdmedel prioriteras. En hållbar kollektivtrafik är en förutsättning 
för pendlarnoden. Turtätheten för kollektivtrafiken ska även vara god. 
Väntetiden mellan byte av färdmedel ska vara så kort som möjligt, att 
använda pendlarnoden ska vinna tid.  
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• Prioritera gång- och cykelstråk: Tillgång till välfungerade gång- och 
cykelstråk är en förutsättning för pendlarnoden. Det ska vara smidigt för 
användare att använda cykel samt att kunna ta sig runt gående.  

• Gott samarbete mellan kommun och Trafikverket: En förutsättning för 
att pendlarnoder ska fungera i Sveriges tätorter är att samarbetet mellan 
kommun och Trafikverket är god.  

• Sammankoppla landsbygd med tätort: Potentiella användare av 
pendlarnoder är människor från landsbygden. På så sätt kan landsbygden 
sammankopplas med tätorten. Pendlarnoden är en förutsättning för att alla 
människor ska ha möjlighet att kunna ta sig till fritidsaktiviteter, arbete och 
studier oavsett vart de bor.  

• Attraktivt utformat enligt mänsklig skala: Utformning av pendlarnoden 
ska utgå ifrån människan och dennes behov. Ett väderskyddat och bekvämt 
utrymme som sammankopplas med funktioner bör finnas för att attrahera 
användare.  

Genom att uppfylla riktlinjerna och sammankoppla med de generella 
servicefunktionerna som har tagits fram, kan potentiella pendlarnoder skapas för 
Sveriges tätorter. 
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8 Diskussion  
8.1 Teori och metod 

8.1.1 Litteraturstudie 
Den här studien tar sin utgångspunkt i frågor kring den hållbara utvecklingen ur ett 
stads- och trafikplaneringsperspektiv. Litteraturstudien bidrar till att ge studien en 
grundläggande förståelse för och perspektiv på hur planering för en hållbar 
utveckling bör utföras. Litteraturstudien styrker även metoderna som har använts i 
sammanhang där exempelvis en transportnod har planerats och använts. För att hitta 
relevant litteratur för studien gjordes en sökning via internet utifrån studiens 
nyckelord: Stadsplanering, trafikplanering, hållbar utveckling, hållbart resande, 
transportsystem, pendlarnoder, transportnoder, servicefunktioner och Växjö.  

Litteraturstudien är kopplad till studiens syfte och mål, därav är val av litteratur 
baserad utifrån dem. All relevant information som återfinns i litteraturstudien 
speglar studiens syfte och mål. Skribenterna kunde välja vad som var tillförlitligt för 
studien och hittade därmed många relevanta källor som tog upp liknande 
information vilket skribenterna bedömde som tillförlitligt och användbart för 
studien.  

En betydande del av litteraturstudien kommer ifrån vetenskapliga forskningsartiklar 
där urvalet av vetenskapliga studier visar på att det finns forskning om hur 
bilanvändningen bör minskas i stadskärnorna för att uppnå en hållbar framtid. Inom 
de olika områdena baserades undersökningarna övervägande på statistiska studier 
samt enkätundersökningar som visade verklighetsbaserade samband. 
Litteraturstudien bestod även utav utredningar, statistik från SCB rörande 
transporter samt material från statliga myndigheter. För att styrka litteraturstudien 
ytterligare utfördes en intervju med en planeringsarkitekt från White Arkitekter, för 
att komplettera informationen om Karlstads resecentrums utveckling. White 
Arkitekters arbete med Karlstads resecentrum gav studien information om hur 
utformningen av ett resecentrum kan se ut. Syftet med intervjun var att få hjälp av 
en arkitekt med vilka servicefunktioner som skulle kunna fungera i studiens 
pendlarnoder, men det uppfylldes inte i den mån som önskades av skribenterna. 
Arkitekten ifrån White Arkitekter hade svårt att sätta sig in i vad Växjö kommun 
behöver för att kunna ge svar om vilka servicefunktioner som behövs i en 
pendlarnod.  

För att få en överblick på hur pendlarnoderna kan utvecklas för Växjö och för andra 
tätorter i Sverige studerade skribenterna andra städers arbete. Delar i 
litteraturstudien utgjordes av vad olika städer har lyckats med i deras arbete mot en 
hållbar utveckling ur ett stads- och trafikplaneringsperspektiv. Det som dock inte 
gjordes i studien var en jämförelse mellan lyckande och mindre lyckande 
program/projekt som kunde ha gett studien en mer övergripande bild med tydligare 
riktlinjer på vad som bör göras och inte bör göras i framtida arbeten. 
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8.1.2 Nät- och nulägesanalys 
Nätanalysen baserades på studiens syfte och mål som skulle ge svar för de 
frågeställningar som anges i avsnitt 1.2. Den är också baserad på 
objektbeskrivningen som omfattar översiktsplaner, detaljplaner, gångstråk, 
cykelstråk, busslinjesträckor, tåglinjesträckor, biltrafikshuvudvägar samt 
trafikbelastning på vägar. I objektskrivningen tillkom även pendlingsstatistik över 
antalet resenärer som transporterar sig till Växjö tätort från närliggande kommuner. 
Skribenterna önskade att finna statistik som skulle redogöra för antal resenärer per 
respektive färdmedel som ska finnas tillgängligt hos pendlarnoderna. Statistiken gav 
dock bara studien siffror och ingen information om vem det är som pendlar och i 
vilket syfte pendlaren pendlar (arbete, skola, fritidsaktiviteter m.m.). Studien saknar 
därmed fakta för att kunna göra en rättfärdig bedömning över hur många resenärer 
som färdas förbi pendlarnoderna och hur många som skulle kunna tänka sig att bli 
potentiella användare av pendlarnoderna. Skribenterna fick trots allt fram vilka 
vägar som in till Växjö är mest trafikbelastade och kunde därmed välja lämpliga 
placeringar av pendlarnoderna för att minska belastningen.  

Nät- och nulägesanalysen användes för att kartlägga och analysera placeringen av 
pendlarnoderna, samla information om hur fakta skulle tolkas baserat på 
litteraturstudien samt arbeta utifrån de tre omnämnda parametrarna; Tillgänglighet 
(tillgång), Område samt Funktioner och service (bebyggelse). Metoderna bidrog till 
att stärka varandra genom att en metod blev grundstenen för nästkommande metod 
vilket resulterade i mer specifika svar och analyser av respektive metods resultat. 
Skribenterna antar att metoderna inte hade kunnat genomföras separat och därmed 
inte kunnat styrka resultat mot studiens syfte och mål på grund av att informationen 
då skulle ha blivit tagen ur sitt sammanhang. Dock kunde metodgenomförandet 
förbättras genom att analysen av funktionscirkeln genomfördes i konsultation med 
expertpersoner för att ge studien en högre expertis. Det kunde också fått en 
betydande inverkan på slutresultatet.  

Nulägesanalysen skapades för att identifiera vad som finns i observationsområdet 
runt om varje placering av pendlarnod. Nulägesanalysen skulle ha blivit genomfört 
mer på djupen anser skribenterna. Själva placeringen av pendlarnoderna är inte där 
områdesbeskrivningen är utförd, utan i utkanten. Placering av pendlarnoderna 
utfördes vid en öppen yta där ingen annan bebyggelse finns och där tillgängligheten 
för trafikfordon är god. Genom det ges goda möjligheter att få igenom placering av 
pendlarnoder i framtiden. Kommunerna behöver därmed vara villiga till att 
reservera mark för att det ska kunna fungera.  

Både nät- och nulägesanalysen som valts bidrar till studien genom att ge mer 
nödvändig information om planering för att nå studiens syfte och mål. Om både nät- 
och nulägesanalysen hade genomförts av någon annan skulle resultatet sannolikt 
blivit densamma eftersom verktygen som används är reproducerbara. Oberoende på 
om det är en student eller en expert som genomför samma metoder bör resultatet bli 
liknande.  
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8.1.3 Kvalitativa intervjuer 
Studiens undersökningar benämns som kvalitativa metoder och som bland annat har 
baserats på intervjuer. Sex av sju respondenter var utbildade och kunniga inom sina 
områden av expertis. Intervjuerna gav en djupare förståelse för attityder och idéer 
för studiens pendlarnoder för Växjö. Intervjupersonerna kunde svara med öppna 
svar som sedan tolkades och sammanfattades kritiskt av skribenterna. 

Intervjufrågorna som ställdes vid varje intervju var förberedda och utformade 
annorlunda för varje intervjuperson baserat på dennes roll. Frågorna återspeglade 
även studiens syfte och mål samt frågeställningar, litteraturstudie, objektbeskrivning 
och nätanalys. Intervjufrågorna kunde dock ha förberetts ännu mer och mer 
djupgående. Till exempel kunde frågorna skickats ut före intervjun för att ge 
respondenterna information om vad som kommer att frågas och på så sätt skulle 
skribenterna ha sparat tid och eventuellt fått ett bättre resultat. Alla respondenter 
poängterade vikten av att något bör göras för att minska användningen av bilfordon 
i stadskärnorna vilket styrker studiens syfte och mål genom att det behöver göras 
något åt det.  

Genom att intervjua personer med troligtvis inga kunskaper om vad en pendlarnod 
är och bör innehålla för servicefunktioner kunde fler obeprövade funktioner 
identifieras som skulle kunna undersökas närmre. Det skulle i sin tur kunna 
genomföras med en enkätundersökning som utförs genom att respondenterna svarar 
i alternativrutor för att framställa mer slutna svarsalternativ. Enkätundersökningen 
kan således utformas där både öppna och stängda frågor kan bjuda in till en bredare 
vy för vad potentiella användare vill och behöver ha i en pendlarnod baserad på 
funktionscirkeln. Alla potentiella användare till en pendlarnod behöver 
servicefunktioner i olika utföranden och med en enkätundersökning skulle 
potentiella användare kunna svara på frågor om önskade servicefunktioner som en 
pendlarnod kan tänkas behöva.  

8.1.4 Funktionscirkeln 
Funktionscirkeln användes för att illustrera studiens resultat. Funktionscirkeln är en 
metod som är mycket beroende av tolkningen av utövaren. Den är även ett lämpligt 
analysverktyg som redovisar en kvalitativ bedömning när ett flertal kriterier sätts i 
ett sammanhang och som sätts i jämförelse med varandra. Nackdelen med 
funktionscirkeln är att urvalet bara visar specifika parametrar och utgör därmed en 
risk att viktiga parametrar uteblir.   

Studiens funktionscirkel fick parametrarna Tillgänglighet (tillgång), Område samt 
Funktioner och service (bebyggelse). Samtliga parametrar tillkom efter hand i 
arbetet med litteraturstudien och för att svara mot studiens syfte och mål. I början 
utgick skribenterna ifrån fyra parametrar men efter att ha insett att två av fyra 
parametrar efterliknande varandra slogs de samman och utgjorde istället parametern 
Tillgänglighet tillsammans.  

Parametern Tillgänglighet tillkom efter att skribenterna insåg att en pendlarnod 
måste tillgodose alla användargrupper och ha en enkel tillgång till både 
pendlarnoden och själva färdmedlet för att den ska fungera effektivt. Skribenterna 
har beaktat färdmedel som bil, flyg, tåg, buss, cykel samt gång vid varje enskild 
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pendlarnod eftersom de finns till användning i Växjö kommun. Parametern 
bedömdes utifrån kartor som finns till förfogande i dagsläget (2019) och därefter 
kunde skribenterna bedöma om hur tillgången för varje färdmedel såg ut vid varje 
pendlarnod genom betygsskalan Hög, Medel och Låg. Nackdelen med att använda 
kartorna var att vissa kartor var mer än fem år gamla. De kan därför ha blivit 
uppdaterade och ändrade vilket i sådana fall kan ändra resultatet. Genom 
objektbeskrivningen kunde dock skribenterna försäkra sig om att kartorna var 
väsentliga och trovärdiga i förhållande till verkligheten.  

Parametern Område tillkom efter objektbeskrivningen där information om varje 
aspekt fanns: trafikbelastning, invånarantal, pendlingsstatistik samt 
områdesutbredning. Informationen om aspekterna, trafikbelastning och 
pendlingsstatistik, kommer från en Resvaneundersökning för Växjö kommun år 
2012. Siffrorna från undersökningen kan därför ha ändrats, men i samråd med Växjö 
kommun har siffrorna inte ändrats markant och de kunde därför användas i studien. 
Invånarantalet i närliggande område har dokumenterats ifrån Hitta.se som 
uppdateras med jämna mellanrum. Områdesutbredningen har räknats ut av 
skribenterna.  

Parametern Funktioner och service tillkom efter litteraturstudien och 
objektbeskrivningen. Den är baserad på nulägesanalysen. Parametern är 
huvudsakligen viktig för studien för att kunna förstå vad det är för typ av område 
som finns vid placeringarna av pendlarnoderna. Det är viktigt att ta reda på vilket 
utbud som finns och bör finnas. Skribenterna utförde inga platsbesök vid planerad 
placering av varje pendlarnod utan tog reda på informationen ifrån nätet. För att ge 
ett mer trovärdigt resultat kunde platsbesök utföras istället för att kunna se vad som 
finns och inte finns. Skribenterna kunde också ha gjort enkätundersökningar som 
skulle skickats runt i närliggande område för att ta reda på vad invånarna saknar för 
servicefunktioner i deras område. På så sätt hade det gett studien mer information 
om vad framtida potentiella användare av pendlarnoderna vill ha.  

8.1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsades till Växjö tätort för att ge en grundlig information och som 
sedan resulterade i sex områden inom Växjö tätort som studerades. Det togs ingen 
hänsyn till ekonomiska aspekter i studien trots att det uppkommer information kring 
det från intervjuresultatet och i delar av litteraturstudien. Faktum är dock att 
ekonomin har stor påverkan på om pendlarnoder görs lönsamma att genomföras, 
drivas och förvaltas. Det är en viktig aspekt att ta hänsyn till.  

8.2 Resultat 
Syftet med studien är att skapa en mer hållbar framtid för Sveriges tätorter. Målet 
med studien är att skapa hållbara pendlarnoder för Växjö och ge riktlinjer för andra 
tätorter i Sverige genom att skapa ett generellt underlag i form av dokumentation 
med hållbara riktlinjer och generella servicefunktioner. Målet med studien är också 
att identifiera placeringar av pendlarnoder i Växjö samt identifiera generella 
servicefunktioner som bör finnas i en pendlarnod. Genom att uppnå syfte och mål 
kan problemet lösas i takt med att Växjö fortsätter se en ökning av fordon i centrum. 
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Bilen är det dominerande färdmedlet och tenderar att öka i takt med att Växjö 
expanderar med målsättningen att uppnå en befolkning på 100 000 invånare.  

Resultatet visar att en pendlarnod kommer att utnyttjas om underlaget visar ett högt 
trafikflöde och att platsen är lättillgänglig. Således är placeringen av en pendlarnod 
viktig samt vad platsen kan erbjuda som gör den attraktiv för användare. Om 
attraktiviteten uppnås gynnas det hållbara resandet och en hållbar pendlarnod kan 
skapas. Resultatet styrks av tidigare studier som har genomförts, till exempel 
tillsammans med Gehl Arkitekter som identifierade karaktärsdrag hos en 
transportnod med hjälp av väderosen, som i studiens fall efterliknar 
funktionscirkeln. White Arkitekter har även lyckats bra med att skapa ett attraktivt 
och tillgängligt resecentrum för Karlstads kommun.  

Skribenterna anser att litteraturstudien är kritiskt granskad mot referenser som gör 
att analysen av studiens resultat skapar hög trovärdighet. Resultatet indikerar att om 
pendlarnoderna utförs på det framtagna arbetssättet kommer effekterna utvecklas på 
ett liknande sätt som andra studier samt städer har redovisat i litteraturstudien.  

Generella servicefunktioner hos en pendlarnod i Växjö identifierades. 
Servicefunktioner kan vara områdesspecifika och de kan utnyttjas bättre vid en 
lämplig placering. I Växjö finns exempelvis ingen tillgång till spårvagnar och 
således är servicefunktioner som gynnar en spårvagnsresenär inte optimal. Eftersom 
det är generella servicefunktioner kan de appliceras för samtliga tätorter i Sverige i 
varierande storleksformer. Under denna studie fanns dock ingen tid för 
enkätundersökningar för framtida användare av pendlarnoderna. Det hade dock gett 
studien mer information och säkerställt exakt vilka servicefunktioner som bör finnas 
i respektive pendlarnod av potentiella användare.  

8.2.1 Avgränsningar 
Avgränsningarna gjordes till parametrarna Tillgänglighet (tillgång), Område samt 
Funktioner och service (bebyggelse). Om undersökningen hade fokuserats på 
exempelvis parametern Säkerhet, hade både resultatet och de teoretiska 
utgångspunkterna visat på detta. Examensarbetet blev avgränsat genom en 
fördjupning av de tre olika parametrar som skribenterna ansåg var viktigast för 
studiens syfte och mål.  

8.3 Förslag 
Studiens gestaltningsförslag återspeglar resultatet av undersökningarna. I förslaget 
framgår vad som påverkar och skapar förutsättningar när identifiering av en 
pendlarnods placering sker samt vilka generella servicefunktioner det kan finnas i 
en pendlarnod. Förslaget blev en lista med riktlinjer som var målet med studien. 
Riktlinjerna är till för tätorter i Sverige och därmed valde skribenterna att inte 
illustrera placeringen för enbart Växjö eftersom skribenterna ville skapa ett generellt 
underlag. Riktlinjerna visar vad förutsättningarna är för att planera in hållbara 
pendlarnoder baserat på placering och funktioner i Sveriges tätorter.  
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8.4 Framtida forskning 
Från litteraturstudien beskrivs två viktiga exempel på hur ett bilfritt centrum kan 
gynna människor. Det kan vara Växjö kommuns framtid vid en storsatsning på det 
hållbara resandet. Om det möjliggörs genom alternativet att kunna ta bilen och 
parkera i Växjö centrum kommer aldrig det hållbara kollektiva resandet att få en 
hög prioritet. Framtidsscenariot med att skapa pendlarnoder som bidrar till 
parkeringsmöjligheter utanför staden och samtidigt uppmanar till hållbart resande 
med gång-, cykel- och kollektivtrafiksmöjligheter är mer gynnsamt än att anlägga 
fler möjligheter för bilen i stadens centrum.  

Ett förslag för framtiden är att dokumentera vilka servicefunktioner som finns i 
Sveriges olika stationer och sammanställa vad som har fungerat bra respektive 
mindre bra. Likaså dokumentera om servicefunktioner är ur sin tid samt följa med 
den tekniska utvecklingen. På så sätt kan en diskussion skapas bland planerare över 
Sverige för att gynna det bästa för användarna av pendlarnoderna. På kort sikt kan 
servicefunktioner som lådcykel och elcykel sättas i bruk för att uppmuntra till 
hållbart resande som främjar människans hälsa. På längre sikt kan servicefunktioner 
som matavhämtning, förskola och friskvårdsanläggningar skapas beroende på 
pendlarnodens placering.  

Vid framtida forskning bör undersökning utföras vidare över hur många människor 
som skulle vilja byta färdmedel. Om behovet hos användarna inte är tillräckligt stort 
kan det vara svårt att bedriva pendlarnoderna hållbart framåt. Vid en undersökning 
bör fler potentiella användare delta eftersom det skapar en större vidd av vad som 
efterfrågas hos potentiella användarna. I studien undersöktes endast en potentiell 
användare. Det har också varit svårt att uppskatta vilken typ av människor som 
skulle kunna vara potentiella användare av pendlarnoderna och vad de vill använda 
pendlarnoden till (arbete, skola, fritidsaktiviteter mm). För framtida forskning bör 
undersökning göras för att få svar på det.  

I framtida forskningar bör ekonomiska aspekter undersökas och dokumenteras för 
att gå ytterligare ett steg i att planera in pendlarnoder i Sveriges tätorter, där 
ekonomin har en stor inverkan på pendlarnodens existens. Likaså bör en 
undersökning utföras gällande pendlarnodens utbredning och dimensionering av de 
sex områdena som undersökts. I nästa steg kan pendlarnoderna gestaltas, utformas 
och innehålla servicefunktioner som gynnar användarna.  

Skribenterna anser att vid planering av stadsexpansion i framtiden måste 
hållbarhetsaspekter räknas med och speciellt när det gäller för hållbara transporter. 
Det innebär inte bara att transportmedlet blir hållbart utan även miljön den vistas i. 
Pendlarnoder kan både göra vistelsemiljön i centrum friskare och mer attraktiv samt 
knyta an tätorterna för att skapa bättre förbindelser. Där har Sverige ett vinnande 
koncept. För framtida planeringar av att utveckla tätorter i Sverige bör därmed mark 
reserveras för eventuella knutpunkter, såsom pendlarnoder, för att skapa ett samspel 
mellan stads- och trafikplanerare.  
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9 Slutsatser 
Att uppnå en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling är en 
problematisk situation för Sveriges tätorter. Bilen är idag det dominerande 
färdmedlet och tenderar att öka i takt med att Sveriges befolkning ökar. Därmed blir 
bilanvändningen ett problem i städernas centrum eftersom bilen kräver utrymme och 
medför ökande utsläpp av klimatpåverkande gaser, en ökad trängsel, mer buller och 
försämrade boendemiljöer. Bilanvändningen behöver begränsas och minskas. Om 
mer utrymme görs för bilarna kommer användningen av bilen fortsätta att öka.  

Samtliga problem skulle kunna lösas genom att planera in pendlarnoder i Sveriges 
tätorter. Pendlarnoderna kommer utgöra en viktig länk för livet i regionen där en 
välutformad pendlarnod skapar en bättre upplevelse av resandet, ökad livskvalité för 
användarna samt en mer attraktiv miljö. En pendlarnod kopplar samman 
människorna med platsen, staden och regionen.  

Det är av stor vikt att en pendlarnod kan attrahera människor till platsen och att det 
finns ett underlag av människor som kommer att använda pendlarnoden. En 
pendlarnods användning beror på var den är placerad. Samtliga pendlarnoder är 
placerade utifrån följande aspekter: 

• Placeras där högt inkommande och utkommande trafikflöde är som mest 
påfrestande utifrån trafikbelastning på vägar och pendlingsstatisk. 

• Placeras i utkanten av centrum. 

Genom att placera pendlarnoder i utkanten av tätorterna minskas bilanvändningen i 
centrum och främjar istället människans hälsa och välbefinnande. Placeringen av 
pendlarnoderna sammankopplar även tätorterna med landsbygden vilket kan locka 
fler invånare till landsbygden. Pendlarnoderna är en förutsättning för att alla 
människor ska ha möjlighet att kunna ta sig till fritidsaktiviteter, arbete och studier 
oavsett vart de bor. Samtidigt frigörs stora ytor i centrum som kan utformas till 
gröna områden som uppmuntrar till en mer levande stad och fysisk aktivitet för 
människorna som bor i den. Samtliga pendlarnoder är placerade på obebyggd mark 
och för att möjliggöra placering av pendlarnoder måste mark reserveras för 
framtiden.  

En pendlarnods attraktion ökar i takt med vad den kan erbjuda. Att kunna erbjuda 
ett utbud av funktioner, tjänster och upplevelser är ett samband mellan 
kollektivtrafiken och markvärdet. Det som skapar rörelse och liv i en pendlarnod är 
beroende på vad den kan erbjuda för funktioner och hur väl den är utformad. 
Utformningen av pendlarnoden ska utgå ifrån den mänskliga skalan och deras behov 
för att kunna skapa attraktiva pendlarnoder.  

Genom att skapa attraktiva pendlarnoder i Sveriges tätorter kan bland annat följande 
effekter uppnås:  

• Minskat koldioxidutsläpp i centrum. 
• Minskning av trafikstockningar, trängsel, restider samt kostnader för 

bilfärden.  
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• Minskar behovet av att resa med egen bil. 
• Mindre buller i centrum.  
• En förbättrad luftkvalité. 
• En förbättrad folkhälsa. 

För att uppnå Agenda 2030:s mål om bland annat begränsad klimatpåverkan, god 
bebyggd miljö, frisk luft och folkhälsomålen kan pendlarnoder planeras in i 
Sveriges tätorter och därmed bidra till arbetet framåt mot ett hållbart samhälle. 
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Bilaga 1, Intervju med Charlotte Gustafsson 
Brynielsson 
Charlotte Gustafsson Brynielsson, Hållbarhetschef Växjö kommun 

2019-04-26   Med medgivande att svaren redovisas. 

Vad innebär din roll som hållbarhetschef? Vilken avdelning tillhör ni och vad 
är era främsta arbetsuppgifter? Hur många år har ni aktivt jobbat med 
hållbarhetsfrågor? Vad har du gjort tidigare? 

Jag har varit hållbarhetschef i ett år och har lagt mycket tid åt Växjö nuläget i 
relation med de globala målen. Tidigare jobbade jag i 10 år på Regionförbundet i 
Kalmar och de sista som områdeschef för ”Befolkning och välfärd”. Jag har även 
jobbat med demografiska frågor och utvecklingsfrågor kopplade till socialtjänsten. 
Mer inriktat åt sociala hållbarhetsfrågor och innan dess jobbade jag 10 år med 
Agenda 21 som är likt denna enhet. Jag leder hållbarhetsavdelningen i Växjö 
kommun som är en del av Kommunledningsförvaltningen. Vi fungerar som 
strategiskt stöd och har övergripande ansvar för genomförande direkt under 
kommunledning och koncernledning, både inom politik och chefer. 
Hållbarhetsgruppen på kommunledningsförvaltningen består idag av tio stycken 
strateger inom olika områden, t ex. miljö och klimat, inom energifrågor, mångfald, 
funktionshinder och tillgänglighet, demokrati och tillgänglighet, folkhälsa. Vi ska 
öka vår kunskap om biologisk mångfald. Det som görs just nu är att ta fram ett nytt 
hållbarhetsprogram som ska ersätta det tidigare miljöprogrammet och få med de 
sociala hållbarhetsaspekterna. Det byggs på Agenda 2030, de 17 globala målen och 
den svenska analysen av hur Sverige ligger kopplat till de globala målen. De tar en 
ny sats av Växjös framgångsrika miljöutveckling och ska hitta samband till en 
hållbar utveckling. Transporter är en stor fråga och utvecklingsfråga. 

Hur många år har Växjö kommun arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor? 

Växjö har sedan 70-talet arbetat med miljön genom sanering av sina sjöar, men 
formulerade sig först år 1993-1994 med mål för ett fossilfritt och koldioxidneutralt 
Växjö. 

I programmet vi har tagit del av har ni bedömt tre mål från Agenda 2030 med 
störst relevans för Växjö kommun. Mål 11; hållbara städer och samhällen, Mål 
13; bekämpa klimatförändringen samt Mål 15; Ekosystem och biologisk 
mångfald. Hur arbetar ni i praktiken för att uppnå dessa tre målen? 

På planeringsavdelningen omsätts dessa mål i fysisk planering. De arbetar med att 
göra en utvecklingsstrategi utifrån tre stycken scenarioanalyser genomförda av 
Rasmus Leo, planeringsarkitekt och Rebecca Martinsson, planeringsarkitekt. Dem 
visar hur vi ska tänka och få med översiktsplanen i planeringsarbetet. De har haft 
scenarierna ute på remiss i invånardialoger med de fysiska planeringsunderlagen. 
Ett förslag har lagts där de konstaterat att de behöver finna ett mellanläge eller en 
kombination av dessa renodlade framtidsscenariot de beskriver. Den första handlar 
om att skapa det flerkärniga Växjö, den andra handlar om storstaden Växjö och det 
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tredje handlar om det tvåkärniga Växjö som sammankopplas med Alvesta. Summan 
av dessa är att kombinera för att de ser att Växjö är motorn men måste finna ett sätt 
att få med omlandet på ett mer strategiskt sätt och därför är er uppsats 
superintressant ur ett översiktsplaneringsperspektiv. 

Vad anser ni är ett hållbart samhälle, nämn gärna förutsättningar och 
utmaningar? 

Vi använder Bruntlandkommissionens definition av hållbart samhälle, som ett 
samhälle som håller för de som lever här idag utan att äventyra kommande 
generationer förutsättningar och deras behov. Vi behöver istället ställa om tänket att 
vi vill minska vårt fotavtryck. Vi vill att det ska räcka till alla oss här idag och inte 
bara inom Växjös eller Sveriges gränser utan också till det Agenda 2030 pekar på. 

Vad anser ni är den viktigaste utmaningen för Växjö och Sverige gällande att 
uppnå en hållbar framtid? 

Agenda 2030 pekar på två riktningar med målen. Dem går inte att särskilja men vad 
de pekat ut i sin rapport är att vi har två stora utmaningar. Först att minska 
ojämlikheten, och skapa lika livsvillkor mellan stad och landsbygd samt 
bostadssegregation. Det andra som lyfts upp är mål nummer 12 och detta gäller även 
Växjö. De ser precis samma utmaningar här. Den stora utmaningen är vad vi har 
rådighet över, vad kan vi själva styra över inom kommunkoncernen och vårt 
geografiska område men samtidigt också vad är det vi behöver påverka? Detta gäller 
även trafikfrågan, “vi kanske kan städa framför egen dörr och inte göra så mycket 
mer” men vi skulle kunna förändra planeringsarbetet för att påverka till 
beteendeförändringar i samhället. Växjö håller på att ta fram fokusgrupper som ska 
ta sig an den frågan i hållbarhetsprogrammet 2030. Man har sett idag att Växjö har 
nio stycken olika utvecklingsområden som man behöver gräva vidare i och sätta mål 
och fokusområden kring. 

Hur fungerar ert samarbete med trafikenheten? 

Vi har olika projekt ihop och de kan handla om transporter, samordnade 
varutransporter och utbyggnaden av ladd infrastrukturen. Vi samarbetar kring vissa 
utvecklingsprojekt, där hållbarhetsavdelningen ska vara sakkunniga och 
uppdaterade. 

För att en stadskärna ska vara attraktiv att vistas och trivas i ska utrymme för 
människan finnas att röra sig fritt utan att begränsas av biltrafik. Ur ett 
hållbarhetsperspektiv, hur ser ni på planerna att anlägga parkeringshus i 
centrum? 

Det är en politisk fråga, om det är de man vill. Jag upplever från omgivande 
landsbygden att det krävs parkeringar idag för att man har bil som måste parkeras 
om man jobbar i centrum. Landsbygdsperspektivet är tydligt om att man ska ha 
jämlika och jämställda livsvillkor och då tycker jag att man ska ha någonstans att 
parkera. Det finns mellanväggar och innovationer om att man kan ha 
parkeringsmöjligheter med appar som skulle kunna användas mer effektiv, och att 
man kan titta på mer effektivare lösningar för bostadsparkeringar som används för 
dag och natt lösningar. Det finns andra lösningar än de drastiska till 
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parkeringsfrågan. Politiken bestämmer och är företrädare för folket och det hela 
handlar om vilken funktion och vilka lösningar vill man uppnå. 

Hur ser ni på ett bilfritt centrum? Finns det för och nackdelar med ett sådant 
förslag? 

Spännande tanke och är en intressant målbild att styra utvecklingen mot. Det 
förutsätter att man har en plan på hur det ska lösas på. Hur ska pendlarnoderna ser 
ut, hur enkelt ska dem vara, bor man på landet och har barn eller har obekväma 
arbetstider, hur gör man då. Att sätta både människan och miljön i centrum det är 
där det blir svårt. Mycket beteendeförändring kan man få till bara genom att man 
visar att det är lika enkelt med något annat. Ge utrymme för nya och spännande 
tankar. 

Har ni någon specifik inspirationskälla som ni arbetar utifrån eller med? 

Klimatkommunerna har ett nätverk som startades för 10 år sedan. Lund, 
Helsingborg, Örebro, Eskilstuna, Strängnäs, Göteborg. Löwen i Belgien genomför 
sitt program Löwen 2030 har cirka 500 andra organisationer och företag som 
tillsammans skapar en kraft både över det man har rådighet över men också över det 
omgripande samhället. Agenda 2030 är väldigt inspirerade, enklare att förstå och 
visuellt smart gjord och inspirerar många. “Mänsklighetens största beställning” = 
Agenda 2030. 
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Bilaga 2, Intervju med Djana Micanovic 
Djana Micanovic, Planchef Växjö kommun 

2019-05-02   Med medgivande att svaren redovisas. 

Vad innebär din roll som planchef och hur många år har du jobbat som det? 

Jag har jobbat i 22 år hos kommunen, av de 15 år som planchef och sitter på 
stadsbyggnadskontoret som går under byggnadsnämnden. Jag ansvara över 
detaljplanering och Stadsbyggnadskontoret ansvarar över detaljplanering, bygglov, 
kart och GIS. Kommunerna styr detaljplaneringen, innan var det länsstyrelsen. 
Översiktsplanen jobbar planeringskontoret med.   

Presentation av pendlanodernas placering och utifrån det, hur tycker du att 
dem ser ut? 

Jag tycker dem ser bra ut, vad som är viktig gällande all kollektivtrafik är att det 
finns folk som kan åka. Det är de som kräver kritisk massa av både byggnation som 
fyller olika ändamål. Är det för lite folk blir det tufft att fylla bussarna och med att 
pendla. Det vi har störst behov av är de som redan bor i innerstaden kan använda 
kollektivtrafiken och att era transportnoder blir mer inriktade för de som bor på 
landsbygden och pendlar. De är också en del som pendlar men det är kanske en del 
av befolkningen som redan bor i Växjö med ett avstånd till att cykla och där det 
finns redan bra kollektivtrafik som vi gärna vill växla över. Detta är därför vi gör 
nya bussfiler och det tar lika lång tid, kanske längre tid för bilen. Så länge 
tidskvoten ger förmån för bilen är det svårt och väldigt lätt att ta bilen. 

Parkeringsfrågan om att alla ska ha tillgång till parkering framför fönster. Ingen vill 
uppmana att det eventuellt är minst lika långt till busshållplatsen från hemmet som 
till parkeringen. Viktigt med sammankopplande från landsbygden och Kronobergs 
läns glesbygd över hur många som pendlar in. Det är dem vi ska placera 
pendlarnoderna för samt skapa och göras attraktiva.  

En annan del av hållbart resande är hur vi ska lyckas med dem som redan har 
väldigt bra förutsättningar. Om vi alla skulle kunna växla sitt transportsätt. Varför 
väljer man cykel där exempelvis i Köpenhamn tycker man att det är det enklaste och 
snabbaste sättet. Det är det första transportsättet än att man ska ta sig till bilen som 
eventuellt ligger en bit bort och kostar pengar. Man upptäcker cykelns fördelar, men 
också den täta kollektivtrafiken. Vi jobbar gärna med dessa frågor att de går hand i 
hand med varandra. Omställningen som finns framförallt av pendlarnoderna, finns i 
centrums planer för stora p-anläggningar vid exempelvis kv. Fabriken. 

Det finns ambition om funktioner att när man kommer med bilen så kan man enkelt 
parkera och att i samma biljettpris ska det ingå en cykelhyra, gärna en lådcykel om 
man har barn, ska handla eller bara besöka staden. Till och med att bilen skulle 
kunna tvättas. Jag tror att det kan bli svårt med att man kommer att behöva vänta på 
bussen om man inte har täta avgångar. Det kosta pengar om man inte har täckning 
för det. Cykeln är väldigt bra, särskilt nu när vi har elcyklar. Det blir enklare att 
handla lite, låna och lämna. Kanske t.o.m. beställer maten och de levereras i boxar. 
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Funktionerna handlar om vad man kan erbjuda användarna, vad som lockar folk och 
hur kan de få använda sina timmar till det de vill.   

Ombyggnaden av resecentrum har haft i fokus på hur man kan öka attraktionen i 
kollektivtrafiken och ha bättre service. Nuvarande resecentrum var 
underdimensionerad och i samband med att staden har vuxit vill vi skapa det 
bekvämare för folk att vänta på tåg och buss. 

Bra frågeställningar att ha med sig är; 

• Vart finns största flödet av inpendling och placera noderna där och hur kan 
vi förstärka de punkterna? 

• Ska staden växa åt och vart har kollektivtrafiken sin framtid? Universitetet 
är naturligt. 

Markägarna vid Sandsbro diskuterar om att det ska bli många fler bostäder. Stor 
efterfrågan vid Ekeberg, Hollstorp, Högstorp och dessa är väldigt nära centrum 
vilket är bra. Det växer även ett stort verksamhetsområde vid flygplatsen och har 
väldigt bra anslutning till riksvägar. Flödet i Sandbro är Jag mer tveksam emot för 
en lämplig plats av placeringen för pendlarna. Om en pendlarnod ska vara möjlig 
där behöver man se ett minimiantal på antal pendlare och flödet i sig finns, för att 
finna en användning för anläggningen. Det kommer att tar längre tid för Sandsbro 
än de andra pendlarnoderna. 

Man skulle kunna erbjuda cykelservice, bilservice, det man inte vill lägga sin tid på 
utan skapa mer kvalitativ tid för annat. Det kan locka folk. Exempelvis en app så 
man ser vad det finns för erbjudanden, att man gör det bekvämt för brukarna. Vi 
måste göra andra alternativ bekväma, inte bara ta bort bilen för det är då det uppstår 
problem om vi inte har något alternativ på plats, då kommer det aldrig att funka. Vi 
måste få folk att göra rätt, börja i en liten skala genom ert underlag och man ser med 
stora förutsättningar en möjlighet och då kan man reservera mark. 

Hur ser ni på ett bilfritt centrum? Finns det några fördelar samt nackdelar 
med ett sådant förslag? 

Vad det handlar om är hur miljön ser ut, alltså i vilken hastighet man färdas i. Om 
man färdas på fotgängarnas villkor då ser jag inget problem. Trafiken ökar 
tillgänglighet som färdtjänst, leveranser m.m. så jag är kluven i frågan. Ströget i 
Köpenhamn exempelvis, där finns det gott om anledningar att ta bort trafiken, men 
det behövs inte. Det är så mycket folk, annars kommer stadsmiljöerna kännas helt 
tomma. 

Trygghetsaspekter finns i alla städer utformade efter scaft, då har man försvagat 
offentliga platser alltså våra gemensamma rum. De gator, torg samt parker och om 
vi försvagar dem platserna vid dålig befolkningstäthet kommer det kännas otryggt. 
Otrygga stråk är där ingen befolkning befinner sig. Identifiera de stråken och göra 
de mer befolkade och då spelar fordons in och stadslivet. Det stora flödet av 
biltrafik kan man fråga sig hur mycket de ska köra genom staden. 

Det kan finnas andra lösningar i framtiden inte bara de som finns idag. 
Mobilitetslösningar är bra, bara fantasin sätter stopp. Eldrivna fordon och egen 
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kraft, egen hälsa och man mår bättre det ger många positiva aspekter. Man blir 
tvingad att röra på sig och det hade man kanske inte gjort om bilen stod i centrum 
istället för vid noderna för de som pendlar. Pendlarna kan ha mer fokus för sin 
hälsa, man får det gratis när man går till skolan eller arbetet och man behöver inte 
träna hemma utan får daglig träning som indirekt blir påtvingad utan att det känns 
så. Man ska kunna se vinster i valet av att använda pendlarnoden och är folk 
benägna att ändra sitt beteende för sitt eget intresse. 

Elcykel har verkligen ändrat på folks sätt att transportera sig på speciellt att kunna 
cykla med barnen där det finns elcyklar med skydd för barnen är fantastiskt. 
Lådcyklar där man kan enkelt transportera sig. Man behöver inte storhandla, finns 
många vinster. 

Vi vill gärna ha reda på hur många invånare det finns i stadsdelarna Öjaby, 
Bergunda, Vikaholm, Ekeberg, Högstorp och Sandsbro. Gärna om det finns 
information vid morgonen, kvällen. Hur många bor i området för 
pendlanoderna? 

Ronny på statistik kan hjälpa er med de frågorna. 

Hur lång tid tar det att transportera sig? 

Transportplanen 2030, talar om hur långt man nå med cykel (vanlig) och gång. 
Elcykel har utvidgad avståndet avsevärt. Vi rör oss alldeles för lite idag, särskilt 
barn så vi måste göra det enklare den dagliga motionen. Cykelavstånd är det mest 
optimala och det mest hållbara transportmedlet är cykeln. Kan man komplettera med 
bra kollektivtrafik. Kronobergs län är glesbefolkad och kan vi fånga in dem tror jag 
vi kan få ett helhetspaket. Enligt mig är det cirka 2-3 km att gå optimalt och 5-7 km 
att cykla. Jag tror folk är beredda att cykla ännu mer, om det finns bra cykelvägar 
och vädret tillåter. Då tror jag t.o.m. att cykla 13 km som i Stockholms stadsmiljö 
blir inga problem att göra i Växjö. Medan i Växjö är man efter 13 km ute på 
glesbygden. Vill man så ska man satsa tillsammans med trafikverket att det faktiskt 
finns bra cykelvägar då är det inte att man ska få cykla på riksvägar. Då tror jag att 
man kan få med ännu fler. 

Som planchef, hur tror du att Växjö kommer att expandera inom 20-30 år? 

Det jag hoppas är att Växjö inte ska expandera så mycket mer, utan cykelavståndet 
ska definiera stadens gränser. Utifrån de aspekterna, värdera om marken och förtäta 
samt bygga mer då blir det också ett bättre underlag för kollektivtrafik. Sprider vi ut 
staden blir det svårt att cykla och det blir inget underlag för kollektivtrafik. Försök 
att fokusera på tätorternas förbindelse med Växjö med regionalbussar som är 
stommen. Uppmuntra till att hålla oss till cykelavstånden och inte förbruka mer 
mark. Positivt genom att utöka cykelavståndet till 20 min så är vi nästan ute i 
Tävelsås, Ingelstad, Sandsbro och Rottne är det är inga problem. Göra de ännu mera 
attraktiva med fler färdmedel och möjligheter samt sammankopplar staden och 
landsbygd, då man har förberett för dem att själva få välja sitt färdmedel. 

För att en stadskärna ska vara attraktiv att vistas och trivas i ska utrymme för 
människan röra sig fritt utan att begränsas av bilfordonstrafik inverkan. Hur 
ser ni på att bygga nya parkeringshus i centrum men samtidigt möta de 
miljömål och möjligheter för kollektivtrafiken? 
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Så länge man gör det på fotgängarnas villkor, man är tvungen att ta hänsyn till 
regler. Det tar tid innan att vänja sig vid tanken och förutsättningen av att hela 
samhället är uppbyggt sedan 50 talet med bilen som normen, måste man skapa nya 
sätt att etablera. De nya parkeringshusen ska göra det möjligt att besöka centrum av 
olika skäl. Olika behov ska tillfredsställas exempelvis arbetspendling, besökare, 
boendeparkering. Bilen står still cirka 3 procent av sin tid och det handlar bara om 
förvaring och hur löser man det. Även ifall vi vill att folk ska kunna åka hållbart så 
kräver vi parkeringsplatser enligt PBL. De parkeringshus som planeras i Växjö ska 
användas på kort sikt. Att ta bort alla parkeringsplatser, då finns det inget annat val 
och en minskning för användningen av bilen. Det kommer att ta tid men det gäller 
att hitta argumentation till lösningar som funkar och är enkla för folk att förstå och 
hitta. Vad betyder det för din hälsa och plånbok och miljön du reser i om du ställer 
bilen på pendlarnoden.  

Vad anser ni är den viktigaste utmaningen för Växjö kommun samt för Sverige 
vad gäller att uppnå en hållbar framtid? 

Vi måste vara måna om resurser vi använder. Stadsutvecklingen handlar om hur 
städerna har förbrukat alldeles för mycket mark. Sprida ut de långa avstånden 
orsakar transporter. Om vi kan har närmare till varandra, då blir våra dagliga resor 
mindre. Detta är en förutsättning för att leva och utveckla städer.   
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Bilaga 3, Telefonintervju med Gunnar Stomrud 
Gunnar Stomrud, Planeringsarkitekt White Arkitekter 

2019-05-06   Med medgivande att svaren redovisas. 

Vi har tagit del av ert projekt Karlstad resecentrum och det ni har skrivit på er 
hemsida om det. Vill du berätta lite (mer) kort om projektet? 

Karlstad resecentrum vann vi genom en arkitekttävling som Karlstad kommun i 
samarbete med Jernhusen, Trafikverket och Region Värmland anordnat. Efter det så 
har vi arbetat vidare med vårt tävlingsförslag. Kommunen är vår uppdragsgivare 
men vi arbetar för en helhet där alla ska vara nöjda. Vårt uppdrag har pågått i 
ungefär två år. 

På er hemsida pratar ni om katalysator för stadsutveckling, vad menar ni med 
det? Är det en metod för ert arbete med projektet? 

I en större ort kan det finnas flera viktiga kollektivtrafiknoder. I det här fallet i 
Karlstad men även i Växjö är det mer troligt att det är huvudstationen som vi då 
rustar upp. Kollektivt resande kopplat till cykel och gång har vi främjat som viktiga 
komponenter vid stadsutvecklingen i Karlstad. Man vill ge ett underlag till ett mer 
levande centrum. Om man då utformar det som mer integrerat i staden så får man 
människor som rör sig allt mer. Det handlar inte bara om att bygga ett resecentrum 
där man byter och åker mellan tåg och buss, utan det handlar om att bygga en 
attraktiv stadsmiljö där du inte känner att du är i en terminal utan att man är direkt i 
en stadsmiljö. 

Vilka resefunktioner har ni arbetat med och tagit fram som viktiga i ert 
arbete? Varför? 

Resefunktionerna hamnar inte i en terminalbyggnad (allt på samma plats) utan de 
kommer att hamna på många olika platser i de olika stadsrummen. T.ex. 
cykelparkeringar kommer att hamna på fler olika platser där de blir tillgängliga för 
alla. Vi sprider ut de olika resefunktionerna i gatu- och stadsrum. 

Vi ska skapa så kallade pendlarnoder/pendelstation där människor ska 
parkerar sin bil och sedan åka kollektivt. Vi vill framhäva cykeln, gång och 
kollektivtrafik därför måste vi ha funktioner som uppfattas attraktiva. Vilka 
funktioner anser du är viktigt i vårt arbete? Hur skulle vi kunna skapa en 
attraktiv pendelstation? 

Det handlar helt enkelt om vilken skala det ligger på. Det blir skillnad mellan vårt 
arbete med Karlstad resecentrum och med ert arbete om pendlarnoder. I er 
pendlarnod blir det väldigt viktigt att ta hänsyn till bilen och dess utrymme jämfört 
med inne i staden. Vi prioriterar inte bilen så högt i vårt projekt utan vi prioriterar 
mer på att det ska bli en attraktiv stadsmiljö istället. Gång, cykel och kollektivtrafik 
vill vi få så nära som möjligt stationen och bilen prioriterar vi utifrån dessa.  
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Det handlar om att utgå ifrån människan och dess behov, inte bara i från de tekniska 
lösningarna och funktionerna, för att kunna göra det attraktivt. Man ska uppleva det 
som en miljö som man trivs i, den ska vara skyddad från väder och vind. Det är 
också viktigt att man inte utformar ytorna som stora och öppna, det gäller att göra 
dem trivsamma. 

Att ha funktioner som förskola, matavhämtning handlar såklart om vart man 
placerar pendlarnoderna. Vad finns i området eller vad behövs spelar en stor 
avgörande roll för vilka funktioner som är viktiga eller ej. 

Hur har ni förhållit er till något särskilt avstånd vad gäller gång- och 
cykelavstånd till service/ tillgänglighet? 

Vi vill få allt så nära vi bara kan. Vi pratar om att inte slösa på ytor, att inte varje 
funktion får massa stora ytor. Det ska vara så nära som möjligt, på en så liten yta 
som möjligt. Det handlar om att vi lägger gång, cykel och kollektivtrafik närmast 
och det är det som är viktigast. 

Hur arbetar ni för att uppnå en effektiv och attraktiv knutpunkt för byten 
mellan tåg, buss, cykel, gång och bil? 

Vi har arbetat med ytorna. Om alla skulle få vad man ville med och få ut maxad yta 
så blir det ofta en stor gles yta vilket gör det svårt att få ihop till en attraktiv miljö. 
Det viktigaste är att tvinga aktörerna att arbeta på samma yta och plats och 
samarbeta tillsammans med funktionerna. Byggnaderna har också en betydelsefull 
roll i det hela för att uppnå en attraktiv miljö och mer trivsam. Har man inte 
byggnader så måste man arbeta mer med marken och planteringarna för att inte 
uppnå känslan av att det blir för storskaligt. Det gäller att flera parter kan 
samutnyttja tillgänglig yta så mycket som möjligt för att inte få för stora glesa ytor. 

Vi arbetar också mycket med rumslighet, att få ner den storskaliga ytan genom att 
skapa rumsligheter. Och detta gör vi på olika sätt, att man då får ner skalan och kan 
få sitta ner med ryggen mot vägg och titta på människor som rör sig. Vi försöker 
bryta ner så att det blir mer platser i mänsklig skala och undvika stora öppna ytor. 

Kan du berätta lite mer om ert förslag ”Resa-Gata-Stad”? Grunden till 
förslaget är att integrera resandefunktionen som en del av en levande 
stadsmiljö. 

Dem tre orden är de viktigaste som vi utgått ifrån i Karlstad. Resandet är 
huvudfunktionen, men vi ska bygga den med traditionella gator och gaturum och i 
det så bygger vi en stad och det innebär att vi bygger gator, platser och stråk. Det är 
en struktur som man bygger. I resecentrumet arbetar vi med två kopplingar, där vi 
knyter samman båda sidorna av järnvägen. Det finns ingen framsida eller baksida 
med järnvägen, så som man brukar prata om utan vi vill bara ha två framsidor. Man 
tänker bygga två kopplingar, där den ena är en tunnel tänkt för cyklister så att man 
kan cykla till centrum och den andra är en bro tänkt för gående och för att knyta 
centrum till stadsparken. 

I ert förslag utgår ni ju från de människor som reser till och från Karlstad 
samt de människor som lever i Karlstad, på vilket sätt har ni utgått från dem? 
Hur har ert arbete sätt ut? 
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Det är väldigt många som inte ska resa som kommer att passera vid resecentrumet i 
Karlstad, därför är det viktigt att det finns plats för dem också och det ska vara 
enkelt att kunna passera järnvägen trots att man inte är en resenär (de två 
kopplingarna spelar en stor roll i detta). Sen när det gäller resenärerna som 
arbetspendlar till Karlstad dem vill ju snabbt hitta sina snabba vägar för att kunna ta 
sig vidare till dit dem ska eller vill ha den snabba servicen. Därför vill vi skapa en 
sådan trivsam och trevlig miljö som kanske vill få dem att också stanna, att t.ex. 
stanna och ta en kopp kaffe. Sen finns det dem resenärerna som besöker Karlstad, 
när dem kommer dit behöver dem kunna orientera sig enkelt, få den information de 
behöver och få ett trevligt bemötande när dem kommer till Karlstad. De är inte lika 
snabba i sitt sätt att röra sig. Och när dem ska i från Karlstad så kanske dem behöver 
vänta en lite längre tid och då ska de få vänta i en trivsam och trevlig miljö, både 
inomhus och utomhus, och få den service som man vill ha. Sen finns det de som bor 
i Karlstad och ska resa till t.ex. Göteborg eller Stockholm, då handlar det väldigt 
mycket om att man ska kunna ta sig till resecentrum på ett tryggt och bekvämt sätt 
med hjälp av t.ex. buss eller cykel för att sedan ta tåget vidare. När du kommer 
tillbaka så kanske man behöver vänta på en buss kvällstid, då är det viktigt att det 
ska vara en trygg och bekväm plats. Dem olika typer av resenärer går omlott med 
varandra, dem har lite olika behov på hur deras vistelse ser ut så det gäller att uppnå 
behoven för att det ska vara tillgängligt för alla. Och där jobbar vi med många olika 
stråk för alla så att många har många vägar att välja mellan när man ska ta sig till 
resecentrum. 

Vad menar ni med att begreppet ”Resecentrum” blir ett ‘’Reserum’’? 

Med reserum menar vi en utbredning på två kvarter som vi försöker få alla 
funktioner inom. Med resecentrum så förknippar de flesta det med en byggnad, 
reserummet är inom det område där alla resefunktioner finns. 

Vad anser ni är den viktigaste utmaningen för Sverige vad gäller att uppnå en 
hållbar framtid? 

Utifrån projektet är det viktigt att vi gör allt för att göra stationsområdet så attraktivt 
som möjligt för att uppmuntra större användning av gång, cykel och kollektivtrafik. 
Och att vi ska ha mycket arbetsplatser och skolor som ligger i närhet till 
stationsområdet. 

Men sen finns det massor annat att tänka på, som till exempel byggmaterial och hur 
de används i produktionen. Idag är produktion utav stål och cement en stor del av 
vårt koldioxidutsläpp, så där kan man förbättra produktionen och användningen av 
det. Det gäller att vi försöker bygga allt mer hållbart. 
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Bilaga 4, Intervju med Patrik Tidåsen 
Patrik Tidåsen, Trafikchef Länstrafiken Kronoberg 

2019-05-02   Med medgivande att svaren redovisas. 

Vad innebär din roll som trafikchef? Vilken avdelning tillhör ni och vad är era 
främsta arbetsuppgifter? Hur många år har ni aktivt jobbat? Vad har du gjort 
tidigare? 

Jag är avdelningschef för trafiken för länstrafiken. Planerar busstrafiken för 
stadsbussar, regionbussar och även för skolskjutsar. Och lite annat kringgående 
teknikfrågor men huvudsakligen ligger buss-reseplaneringen på mitt bord. Jag har 
jobbat med detta sen 2010, alltså 9 år. 

Hur transporterar sig människor ut och in i Växjö kommun samt Region 
Kronoberg? I vilket ärende transporterar dom sig? 

Jag har tyvärr inte någon specifik statistik på detta, totalt sätt. De uppgifter vi har är 
endast den påstigande statistik om vart resenärerna stiger på, dock ej om vart de 
stiger av. Därför har vi ingen information om hur människor resor. Vi vet vem som 
stiger på i Rottne kanske men inte vart hen går av. Återkomma med mer specifik 
fråga om vad det är vi (Patricia och Amanda) vill veta. 

Det vi dock följer löpande är på linjenivå. I den lokala stadstrafiken är linje 1 och 3 
(första nivå) störst belastad/används flitigast, sen linje 4 och 5 (andra nivå) och de 
andra kommer in på en tredje nivå. Vi kan säga att vi utgår från tre grader ut av 
storlekar på linjetrafiken. Linje 1 och 3 är dock olika till sin natur, 3:an har hela 
campusområdet i sin ände med samarkand som målpunkt annars så är det inte så 
många bostäder/bostadsområde utmed den linjen såsom 1:an har såsom Hovshaga 
och Teleborg. 

Stadsbussarna är rätt säsongsberoende, antal resenärer brukar avta i april redan och 
minskar då sedan till hösten där resenärerna ökar igen. Så det är en stor skillnad om 
man tittar på maj eller februari.  

I Milano, Italien, har staden testat ett koncept som innebär att bilpendlare 
lämnar bilen hemma och väljer kollektivtrafik istället, får gratis kuponger att 
kunna åka kollektivt för. Är ett sådant koncept möjligt i Sverige, i region 
Kronoberg? 

Det konceptet har vi kört med i perioder och det har resulterat i positiva resultat. Vi 
har sökt inbitna bilister som under en period får provåka kollektivt och det har 
faktiskt gett bra effekt. Dock så börjar det kännas från vår marknadssida att nu har 
vi kört det här ett tag att nästan alla i länet har blivit erbjudna konceptet. 

Hade ni kunnat sätta detta som ett permanent koncept? Just för de resenärer som 
transporterar in till Växjö? 
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Inte permanent för det funkar inte längden rent ekonomiskt. Men att ha det som en 
provåkarkampanj är ett alternativ. Det vi vill med detta är att få in folk som kunder 
hos oss. Någon gång till kommer vi att köra konceptet men inte allt för länge till. 

Hur uppmuntrar ni praktiskt som region till att öka användningen av 
kollektivtrafik? 

Det är rätt många olika sätt. Hela marknadsföringen har blivit mer individuell. Varje 
persons resa är individuell och unik. Dock har vi mer och mer nischat till olika 
grupper, vi pratar till olika grupper t.ex. istället för att prata till alla som bor i 
Region Kronoberg utan vi riktar oss till enskilda grupper t.ex. till de som bor just i 
Strömsnäsbruk mm. Även i andra typer av kategorier t.ex. till de som jobbar på 
Electrolux eller Volvo Braås. 

Vi kan inte transportera en person åt gången, det ska vi inte, men samtidigt är varje 
persons resa unik. Och i detta finns det en inbyggd motsättning, att skapa en produkt 
som många kan nyttja men varje persons resa är unik. Det är den stora utmaningen. 
Vi försöker i den dialogen bli allt mer individuell.  

Vilka målpunkter är viktigast för resenärerna i Växjö kommun samt region 
Kronoberg? 

Växjö resecentrum är huvudpunkten. Men även Linnéuniversitet är också en viktig 
målpunkt, även Teleborg centrum, Dalbo centrum och Samarkand södra är också 
viktiga målpunkter. Annars är ganska jämt fördelat över hela Växjö. 

I Jönköping har de delat upp sin stadstrafik i två nivåer, där de har så kallade 
stomlinjer först sen har man kompletterande linjer till de. Stomlinjerna kör ganska 
tätt och kompletteras sedan med de andra linjerna. Vi har hittills bedömt att Växjö 
är för litet för det systemet. Man måste få upp en stor volym så att dessa linjer ligger 
omlott, så att inte vissa linjer blir mer prioriterade än andra.  

Vad anser ni är den viktigaste utmaningen för region Kronoberg, Växjö 
kommun samt för Sverige vad gäller att uppnå en hållbar framtid? 

Att skapa en produkt som är attraktiv som möjligt så att folk väljer den. Förr, för ett 
decennium sen, åkte folk kollektiv för att man t.ex. inte hade bil eller att man var för 
ung/gammal. Sen har det där ändrats mer och mer, vi själva har blivit mer 
marknadsinriktade men också andra nyttjor för samhället, trängsel/buller/utsläpp 
från trafiken. Medelklassen åker mer kollektivt och då gör man det som ett val 
eftersom det inte finns något alternativ. För de som har alternativ att välja måste vi 
skapa en produkt som får dem att välja det istället. Det måste gå tillräckligt med 
avgångar, det får inte gå för långsam, bussar måste ha en viss kvalité och 
informationen är väldigt viktig. Och där gäller det att vara konkurrenskraftig för att 
konkurrera med de andra alternativen. 

Hur ser ni på ett bilfritt centrum? Det planerar parkeringshus i centrum 
samtidigt som man vill uppmana folk att åka mer kollektivt, hur ser du på det? 

Det skulle gå i Växjö centrum men tror det ligger långt borta. Att planera 
parkeringshus säger emot varandra, möjliggör man utrymme för bilen så kommer 
bilanvändningen att öka. Efter krigstiden så har våra städer planerats utifrån att man 
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transporterar sig med bil. Och jag har under dem här åren på Region Kronoberg 
mött rätt stort motstånd till att prioritera annat än just bilism, t.ex.  kollektivtrafik. 
Det tänket att utforma städer utifrån bilen finns kvar och är rätt provocerande. För 
att t.ex. minska trängsel mm. så handlar det inte om att bara bygga ut fler filer för att 
minska trängsel. Gör man mer utrymme för bilismen så kommer den att öka i vilket 
fall som helst, bygger man parkeringshus i centrum så möjliggör och uppmuntrar 
man till fler bilister i centrum. Trafiken kommer att öka. Det är svårt för de lokala 
politikerna att göra dessa begränsningar. Att prioritera bussen framför bilen är också 
fortfarande svårt att göra. Mycket bestäms i den fysiska miljön hur man gör. Det är 
politiskt svåra besluta att fatta. 

Anser du då att det är svårt att planera det kollektiva nätet för Växjö? 

Nej, inte specifikt så. Bilfritt idag är gågatorna. Ju mer Växjö växer så går det att 
öka de utrymmena mer. Jag var inte med på den tiden när man införde gågatorna 
men jag kan tänka mig att det var samma då som nu. Att först tycker man det är 
fruktansvärt, hur ska vi klara av att handla nu t.ex.? När man väl har infört det så är 
det ingen som vill ta bort gågatorna. Vid studiebesök förra året i två mindre 
italienska städer så hade planerat sina stadskärnor i medeltida stil och där gick det 
inte att ta sig igenom med bil. Där var det bilfritt och man krävde specialtillstånd för 
att ta sig igenom i stadskärnorna. Det gav en väldigt trevlig miljö med utan bilar i 
centrum.  

Hur fungerar ert samarbete med Växjö kommun just med dessa frågor ang. 
kollektivtrafik? 

Vi har mycket samarbete med kommunen. Vi bestämmer över trafikutbud, bussars 
utformning, tidtabeller mm. men kommunen är den som äger detaljplanerna i Växjö 
stad och det är vi väldigt beroende av. Dem bestämmer parkeringstaxa, 
parkeringshus, om vi kan bygga bussfiler eller inte. Växjö kommun är väghållare 
och därför är vi väldigt beroende av dem. Gemensamt så vill vi ha en attraktiv 
kollektivtrafik i staden, man vet att den behöver prioriteras. Kommunen sätter dock 
gång och cykel framför kollektivtrafiken och det får vi ha respekt för. 

Anser ni att pendlarnoder skulle kunna vara möjlig att genomföra i framtiden? 

Det beror lite på hur långt ert framtidsscenario ser ut med tanke på er placering av 
dessa. Dem ligger långt ut för att stadsbussarna ska kunna gå dit. När vi har tittat på 
att ha liknande så har vi valt att placera dem lite längre in mot centrum. Park and 
ride anläggningar har vi tittat på. Vi behöver tät trafik för att det skulle funka annars 
om man måste passa speciella tider så faller det. Som resenär så vill man helst inte 
behöva byta linje och det lär man nästan behöva vid placeringen av noderna idag. 
För att det ska fungera så krävs betydligt större underlag för att vi ska kunna köra så 
tät trafik ända ut. Vi kan inte bygga en linjetrafik ända ut för då blir det för dyrt för 
oss. Det som krävs är att det finns vanlig stadsbebyggelse hela vägen ut till er noder. 
Långsiktigt så är det bra placering av noderna eftersom att Växjö växer. 

Idag ställer sig många på privata parkeringar när de ska pendla. T.ex. Citygross 
parkeringen vid I11, där ställer sig många för att sedan pendla till Ljungby eller 
Halmstad. Så det har blivit en spontan pendelparkering till de som pendlar ut från 
Växjö. 
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När vi har jobbat med pendelparkeringar så har vi tittat på andra orter och tänkt 
funktionsmässigt vad som finns i närheten. 

Vi har en idé om att låta regionbussarna gå bara till pendlarnoderna och 
därefter sker all busstrafik av lokal linjetrafik. Vad tycker ni om den idén, 
skulle det vara en fördel eller nackdel? Skulle det vara möjligt? 

Regionbussarna är rätt så glesa där ute. Vi har tittat på ett avskräckande exempel i 
staden Ostrava (likt Malmö) där man gjort på det sättet och det resulterade till att de 
tappade flertal resenärer och det vill vi inte ha. Därför är den idén inget som vi 
kommer att lägga vikt på. Byten är negativt, och skulle man behöva byta vid 
pendlarnoden och sen vänta i 25 minuter för nästa buss så kommer användarna inte 
bli många.   

Hur ser ni på fler avgångar med tanke på invånarantalet i Växjö? Skulle man 
kunna utöka det? 

Ja, det är en budgetfråga. 50% av våra kostnader kommer från resebiljetter och 50% 
är skattepengar. Det säkraste sättet att öka resandet är att förbättra turtätheten. Det är 
det allra enklaste men kostar också. 

En ny stadslinjebuss ut mot Bredvik är planerad, i augusti. Först kommer den gå 
vart 40:e minut, men planer för 15:e minut är under planering. Att göra en ny 
linjebuss tar år och är en stor process att gå igenom. 
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Bilaga 5, Telefonintervju med Per-Olof Löfberg 
Per-Olof Löfberg, Trafikplaneringschef Växjö kommun 

2019-04-24   Med medgivande att svaren redovisas. 

Vad innebär din roll som trafikplaneringschef och hur många år har du jobbat 
som det? 

En 50/50 finansierad tjänst. Geografisk placerad på tekniska förvaltningen. 50 
procent avlönad hos tekniska förvaltningen (arbetsuppgifter såsom trafikplanering, 
gatuplanering, rondeller/korsningar, trafikljus och liknande för det kommunala 
gatunätet i Växjö kommun kommunen), 50 procent avlönad hos kommunstyrelsen 
(strategisk infrastrukturplanering). Chef för trafikenheten på Växjö kommun, en 
enhet i planeringsavdelningen på tekniska förvaltningen. Trafikenheten består av 15 
medarbetare. 

Har arbetat som trafikplaneringschef i 7 år.   

Den lokala biltrafiken i Växjö anges som problematiskt enligt 
Åtgärdsvalsstudien. Hur ser ni som kommun över en ökad biltrafik i en 
pågående förtätning av staden då nyproduktion av bostäder genererar mer 
biltrafik? 

Ja, den är problematisk dock inte överproblematiskt i nuläget. Men utifrån den 
aspekten att vi har som målsättning att vara 100 000 invånare år 2030 och att vi 
bygger och exploatera så som vi gör utifrån översiktsplanen så har vi gjort 
prognoser där vi ser att vi måste göra något. Annars kommer gatusystemet i 
kommunen att kollapsa då vi kommer få en fordonsrörelse med antagande av 200 
000 resor/dygn. Då får vi ett kapacitetuttag 80 procent eller mer av biltrafiken vilket 
i sin tur leder till stillastående trafik vid rusningstrafik. Och vi börjar att närma oss 
den situationen om vi tittar på Fagrabäcksvägen, Mörners väg, Arabygatan och 
Smedjegatan, där är trafiken rätt trög vid rusningstrafik. 

Hur har ni tänkt praktiskt lösa den ökade biltrafiken? 

Det har vi tänkt göra genom att arbeta med de åtgärder, val och arbetssätt som anges 
i Transportplanen för att kunna uppnå 100 000 invånare år 2030. Vi måste arbeta 
med attraktiviteten för gång-, cykel- och kollektivtrafik så att den ökar/ersätter 
biltrafiken. Vi ska öka dem hållbara transporterna och genom de åtgärder som i så 
fall görs enligt Transportplanen så har vi en rimlig chans att kunna nå vi uppställda 
mål. 

För att en stadskärna ska vara attraktiv att vistas och trivas i ska utrymme för 
människan röra sig fritt utan att begränsas av fordonstrafik inverkan. Hur ser 
ni på att bygga 4 nya parkeringshus men samtidigt möta de miljömål och 
möjligheter för kollektivtrafiken att blomstra genom att tillföra mer 
bilanvändning i centrum? 
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Vi arbetar på det sätt att vi kompensera så mycket som möjligt för bilen genom att 
göra transportlagen så attraktiv som möjligt. Men å andra sidan så är vi inte så naiva 
och blåögda att vi tror att Elsa 85 år ska helt plötsligt börja cykla eller att de som bor 
utanför stadskärnan som ska till torget varje lördag kommer att börja åka kollektivt. 
Så bilen har fortfarande ett berättigande i transportsystemet. Men kan vi då skjuta ut 
parkeringsplatserna i konkurrens med den yteffektiviteten kan vi fråga oss om vi ska 
använda våra torg till parkeringsplatser eller ska vi försöka få ut bilarna och 
parkeringarna i hörnen av exempelvis centrumrutan. Vi har placerat ut dessa p-hus 
men vi har inga planer på att utan de är bara lämpliga platser för placering för 
kommande utredning. 

Hur ser ni på ett bilfritt centrum? Tror ni att det skulle vara en möjlig lösning 
för att öka attraktionen för gång-, cykel- eller kollektivtrafik? 

Det tror vi och det är åt det hållet som vi arbetar för. För några år sen hade vi detta 
som ett utpekat politiskt mål att arbeta mot ett bilfritt centrum, framförallt i 
anslutning till stationsområdet färdigställande 2030. 

Enligt Växjö kommuns parkeringsnorm ska det finnas 0,5 bilparkeringsplatser 
per nyproducerad lägenhet. Är detta något ni vill upprätthålla, utöka eller ta 
bort helt? I samband med att man vill främja att åka mer kollektivt? 

Ja och nej. Parkeringsnormen på 0,5 innefattar bara centrumrutan, (rödrosa 
fyrkanten) och är framtagen år 2009. Under året här nu fram till höst 2019 har vi ett 
pågående arbete tillsammans med stadsbyggnadskontoret, en revidering av 
parkeringsnormen kommer att tas fram till hösten 2019. Vi kommer då att arbeta 
med en mer flexibel parkeringsnorm. Det i sin tur innebär att vi kommer att ta 
avsteg utifrån den verkliga situationen och det faktiska bilinnehavet i dem olika 
zonerna som kommer att bli tre stycken i den nya parkeringsnormen. Det kommer 
krävas fler parkeringar i den nya parkeringsnormen men å andra sidan så innebär 
flexibiliteten att vi ger fastighetsägarna möjlighet till ett rabattsystem. Om man 
enligt p-normen och det antal BTA man planerar att bygga handlar om att man ska 
anlägga 100 p-platser så kan man med hjälp av exempelvis installera en bilpool i sin 
byggnad få rabatt på t.ex. 20 procent på parkeringsplatserna. Om man bygger 
attraktiva cykelparkeringar i attraktiva lägen så kan man få ytterligare rabatt, om 
man väljer att ge sina hyresgäster kollektivtrafik kort så kan man också få en 
procentuell rabatt. I verkligheten kommer det innebära att det blir färre parkeringar 
som fastighetsägarna behöver etablera om dem jobbar med det här flexibla 
parkeringssystemet, vilket är en morot för dem att göra eftersom det kostar en del att 
anlägga parkeringar. 

Varför prioriteras inte cykel- och gångtrafiksvägar mer utanför Växjö? I 
Danmark har de cykelvägar jämsides trafikerade vägar med en hastighet på 
70-80 km/h. 

För det första arbetar vi enligt principen ’’bäst för flest’’, det kostar en hel del att 
bygga en sådan infrastruktur. Cykelvägarna ska generera i flest antal cyklister och 
då hamnar vi i tätorterna vid framställning av cykelvägar. Det är även inne i 
tätorterna där vi som kommun har de kommunala gatorna. Ute på landsbygden är 
det statens vägar, därför måste det föras i dialog med Trafikverket där Trafikverket 
står för halva kostnaden och kommunen för andra halvan. 
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Har ni någon (eller något) specifik inspirationskälla till ert planeringsarbeten 
för transportsystemet? 

Vi har ingen specifik inspirationskälla som vi följer slaviskt. Men det är klart att vi 
inspireras och bevakar städer som Köpenhamn, Malmö och även länder såsom 
Holland vad gäller deras arbete med cykelvägar. Man följer såklart ’’de som är bäst 
i klassen’’. 

Vad anser ni är den viktigaste utmaningen för Växjö och Sverige vad gäller att 
uppnå en hållbar framtid? 

Hela transportsystemet samt trafiksystemet är en stor utmaning som man måste 
lägga stor vikt på. 

Anser ni att skapa pendlarnoder är möjligt att genomföra inför framtiden i 
Växjö? 

Ja, absolut. Den uppfattningen delar vi och vi arbetar med dem bitarna idag. Vi har 
gjort egen utredning av pendlarnoder och placerat dem där vi tycker är nödvändigt 
och vad de behöver utrustas med. 
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Bilaga 6, Intervju med Rasmus Leo 
Rasmus Leo, Planeringsarkitekt Växjö kommun 

2019-05-03   Med medgivande att svaren redovisas. 

Vad är din roll som planeringsarkitekt och vad innebär den? Hur många års 
erfarenhet har du med arbete av stadsplanering? Vad har du för bakgrund? 

Arbetar hos kommunledningsförvaltningen på planeringsavdelningen och ingår i 
ÖP-gruppen (översiktsplan). Vi sysslar med översiktlig planering, min roll här på 
kommunen är översiktlig planering. Det innebär arbete med översiktsplan, 
planprogram, andra utredningar på en övergripande nivå och svarar på remisser 
utifrån ett översiktligt perspektiv. Vi ser till dem översiktliga strukturerna, ofta 
samband mellan stad, land och orter. Helheten. 

Jag har arbetat i Växjö kommun i 4 år, innan dess vart jag i Gnosjö kommun 1,5 år 
och i Värnamo kommun 1 år. Jag har studerat fysisk planering vid BTH i 
Karlskrona. 

Vad används marken till där vi placerat våra pendlarnoder och hur ser 
expanderingsmöjligheterna ut för framtiden? Vad skulle det krävas för 
funktioner baserat på områdets förutsättningar? 

Områdena vid Sandsbro och Vikaholm håller vi just nu på att planera. Tofta Sjöstad 
är det vi kallar för området vid Sandsbro. Och Södra Växjö för området vid 
Vikaholm. Det är i tidigt skede men ligger i de översiktliga planeringsstadiet. Just 
de två områdena är bra för er tanke med att placera pendlarnoder där då de kommer 
att expandera med framförallt bostäder men överlag så ser vi att vi gärna vill ha det 
så blandat som möjligt just för att skapa liv. Människor ska ha närmare till 
funktioner och service, så därför är en blandning det bästa som vi kan ge 
människorna. Och i så fall som vi ser det så behöver vi då koppla till lokala 
linjetrafiken till dessa område. Bygger vi ut såsom vi har tänkt i de område så måste 
vi ha linjetrafik där också. 

Vi fokuserar på tre tydliga stråk i vår översiktsplan som är baserade på de tre 
scenarierna. De tydliga stråken som vi tittar på är Norremark, Teleborg och 
Bäckaslöv/Västra mark/Arenastaden/Samarkand. Centrum förblir fortfarande vårt 
stora centrum men blir en del centra. Utifrån de tre stråken så kommer bebyggelse 
att byggas kring. 

Planering kring områdena vid Högstorp (Hollstorp/Södra Fylleryd) samt Bredvik 
(Jonsboda) ligger på längre sikt, därför är placering av pendlarnoder inte det första 
som man bör tänka på utan det kanske kommer senare i framtiden. Vi har en 
översiktsplanering som pågår just nu och där kollar vi mål fram till 2050. Högstorp 
är ett befintligt bostadsområde men planer på utbyggnad ligger i tankegångar för 
2050. Bredvik är under byggnation där Jonsboda är tänkt att byggas men också är i 
tankegångar för 2050.  
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Möjligheterna ut mot Öjaby ser ut på så sätt att vi tänker placera 
verksamhetsområde. De verksamheter som finns vid Västra mark har vi en 
förhoppning om att de ska flytta med ut till Öjaby området, Öjaby motet som det 
heter. I Västra mark är då tanken att blanda olika verksamheter med bostäder, gröna 
områden mm. 

Området vid Ekeberg är ett högintressant område med tanke på Linnéuniversitetet 
och där har man planer att göra ett tågstopp, men inget vi fokuserar på just nu då 
arbete för ett nytt stationshus är i full gång.  Brände udde ligger också intill där och 
där diskuteras det att man vill bygga bostäder till. Där är även planer på att få till 
ytterligare ett tågstopp vid Arenastaden. Det är även tänkt att östra länken ska 
sammankoppla riksväg 25 samt riksväg 27. 

Vilka aspekter bör vi ha med oss i åtanke vid skapande av dessa noder? Vad 
anser du är viktiga funktioner som man skulle kunna ha i våra noder med 
tanke på placeringen? 

Det gäller att titta på det trafikmässigt strategisk läget. Det måste vara smidigt att 
kunna byta olika transportslag, att man bara behöver vänta 5 minuter eller 10 
minuter för annars kommer det inte funka. Det måste också vara tillgängligt, enkelt 
och samordnat. För att locka människor måste det vara enkelt att svänga av, parkera 
och byta transportslag. Och det måste vara i de här tydliga stråken som vi har pratat 
om både ur ett regionalt perspektiv med även ur ett lokalt perspektiv. 
Pendlarnoderna måste även vara attraktiva utseendemässigt och utformade på så sätt 
att det lockar människor. Ta bort de hårda ytorna som ett parkeringsområde kan se 
ut och bygg mer gröna områden. Funktioner så som med mataffär/avhämtning, 
förskola, cykeluthyrning med väderskyddade förråd, service (bil/cykel) vore bra. 

Som planeringsarkitekt, kan slutsatser dras av att dessa platser är lämpliga 
och att det skulle fungera att anlägga dessa noder i framtiden? Tycker ni att 
vår placering av noderna är optimal? 

Det känns väldigt logiskt tycker jag. Det beror ju på om områdena vid Högstorp och 
Bredvik kanske plockas bort nu i detta skede och sen kommer tillbaka vid framtida 
planering, vid 2050. Er placering av pendlarnoden hade jag placerat lite längre in 
och mot just Brände Udde och Linnéuniversitetet då det är ett högintressant område. 
Placeringarna vid Sandsbro, Öjaby och Vikaholm känns mest rimliga och logiska 
för idag. 

För dem som kommer utifrån är placeringen av pendlarnoderna bra. Man skulle 
kunna placera bytespunkter längre in mot centrum som avlastar trafiken ytterligare 
nära stadskärnan. Bytespunkterna blir lite mindre, med enkla parkeringar och lite 
större station, med ordentliga cykelparkeringar, ev. cykeluthyrning. 

Ert system med nuvarande placering blir ett mer regionalt system, med bytespunkter 
mer inne i staden blir ett lokalt system. Vår översiktsplan där vi knyter an andra 
tätorter utanför Växjö blir ett ännu större system. 

Hur arbetar ni för att sätta människan och miljön i centrum? Hur minskar vi 
vårt fotavtryck för kommande generationer? 
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Det gör vi på många sätt. Vi vill gärna se att bebyggelse blandas så mycket som 
möjligt, att det inte bara finns bostäder i ett område t.ex. för att gynna transport med 
gång och cykel. Det ska planeras på så sätt att det ska vara lätt att röra sig på ett bra, 
tryggt och attraktivt sätt. När vi bygger nya områden vill vi även skapa attraktiva 
grönområde och gröna stråk. I översiktsplanen pratar vi om ‘’grön kilarna’’/gröna 
miljöer, att det ska vara lätt att ta sig och gå igenom dessa så som Linnéparken, 
Växjö sjön och Bokhultet. Vid Bredvik så pratas det om att ge gång samt cykelstråk 
hela vägen fram till centrum, ev. så kommer kollektivtrafiken även gå den vägen 
också genom bokhultet. 

Att åka kollektivt är oftast bättre än att åka bil för man får de där sista avstånden till 
och från hållplatsen att som är viktig för just hälsan. Att få över bilanvändningen till 
användning till kollektivtrafik, samt gång och cykel, ger stora vinster för folkhälsan. 

Hur ser ni på ett bilfritt centrum? Finns det några fördelar samt nackdelar 
med ett sådant förslag anser ni? 

Rent personligt är jag väldigt positiv till tanken om bilfria centrum. Och jag tror att 
det måste till för stadskärnans attraktivitet. Det är egentligen ganska stora delar som 
är bilfria nu och det är där dem attraktiva miljöerna finns. Det kommer även bli mer 
bilfritt när Norra Järnvägsgatan också blir bilfritt. Och på så sätt breddar man 
centrumet.  Man skulle även kunna göra de torg som vi har mer bilfria och skapa 
plats för fler gröna ytor. T.ex. Teatertorget som består idag av 80 procent 
parkeringar, skulle man istället ändra det till 50 procent så skulle man kunna bygga 
om och anlägga en park eller någon form av gröna ytor, vilket gör centrum ännu 
mer attraktivt. Man skulle även kunna leda om gatorna vid stortorget så att de bara 
blir tillgängliga för kollektivtrafiken och på så sätt minska biltrafiken ytterligare. 
För att minska biltrafiken behöver man också begränsa och göra det svårt för 
biltrafiken att ta sig igenom. 

Hur ser ni på att bygga nya parkeringshus i centrum men samtidigt möta de 
miljömål och möjligheter för kollektivtrafiken att blomstra genom att tillföra 
mer bilanvändning i centrum? 

Jag förstår vad ni menar. Parkering och tillgänglighet för biltrafik i någon mån 
behöver vi ha in till centrum och det kan vi inte bygga bort. Man kan inte utifrån 
olika hinder använda kollektivtrafik eller cykel. Sen kan det bli olyckligt om de får 
en stor kapacitet att det blir för enkelt att använda bilen för då kommer 
bilanvändningen större. Det gäller iså fall att de placeras så pass långt borta så att 
det blir ett hinder för biltrafiken och underlätta istället för kollektivtrafiken och 
cykel och gångtrafikanter. 

Vi har ett extremt bilberoende och det blir svårt att ställa om det. Det hade blivit 
uppror om vi ställer om det över en dag, förändringar måste ske successivt för att 
alla ska kunna vänja sig vid det. Just barnfamiljer är bilberoende då de inte kanske 
blir hänvisad till en förskola precis där du bor och kan inte heller ta kollektivtrafiken 
vart man än ska utan måste ta bilen. 

Man får jobbar parallellt och behålla en viss tillgänglighet för bilismen just för att 
göra de andra lösningarna så attraktiva som möjligt. För att vara realistiska så ser 
man inte en nedgång av bilanvändningen utan men ser att det bara ökar.  
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Bilaga 7, Intervju med Eva Haraldsson 
Eva Haraldsson, potentiell användare för framtida pendlarnoder 

2019-05-08   Med medgivande att svaren redovisas. 

Vi ska skapa så kallade pendlarnoder/pendelstationer där du, ska kunna 
parkera din bil och sedan värna om din egen hälsa och miljön genom att åka 
därifrån kollektivt, på cykel eller via gång. Skulle du vilja använda en 
pendlarnod med tillgång till service och funktioner samt koppling till 
kollektivtrafiknätverk? 

Absolut. 

Vilka funktioner och service anser du ska finnas hos pendlarnoden? 

Det hade varit en fördel med en livsmedelsbutik, för det behöver man nästan alltid 
komplettera med. Jag har en livsmedelsbutik där jag bor som jag borde gagna mer, 
men jag är sällan där när de har öppet. Om jag kommer med cykel hade det varit bra 
om möjligheten till cykelservice eller cykeluthyrning, uthyrning i form av bilpool 
eller allmän uthyrning av bilar så man kan ta sig vidare från buss till bil. Ett 
utrymme där man kan vänta in någon annan som ska vidare som kanske är 
väderskyddat med Wifi och en laddstation så man kan sitta och jobba medan man 
väntar på färdmedel. Elbilsladdning vore bra att ha. Kanske en typ av 
friskvårdsanläggning så man får möjlighet att kunna vara kvar på pendlarnoden. 

För att du ska uppleva pendlarnoden som attraktiv och känna att du vill 
använda den, vad anser du är viktigt att ha med/bör finnas då? 

För att jag ska göra något annat än bara byta färdmedel så behöver det vara 
attraktivt utformat så det inte bara är en stor asfaltsyta. Det ska finnas kvaliteter, 
främst fysiska kvaliteter. Jag ska kunna känna att jag inte står vid en motorvägsyta 
bara utan vid ett kvalitativt stadsrum.   

Hur långt avstånd ska det vara från pendlarnoden till stadens centrum, eller 
den resandes målpunkt? Hur långt tror du resenärer är villiga att resa till fots 
eller på cykel? 

1-3 km gång optimalt 

3-5 km cykel optimalt 

Gångavståndet är perfekt. Cykelavståndet ser man lite som dagens motion att ta sig 
däremellan. Då får man tänka om i huvudet att detta inte är min transport utan min 
motion. Är det 5 km så får jag se det som en del av min hälsa, men 3 km för mig 
gående och 3 km för mig cyklandes är för mycket för att bara ses som en transport. 
Det tar en halvtimme och har jag dåligt med tid så blir det nog bil istället. Att färdas 
15 min gående är inga problem, det gör jag alltid. Om det tar 15 minuter med cykel 
eller 15 minuter med gång väljer jag alltid gång före cykel. 15 min med cykel så 
väljer jag cykel före bil. Är det mer än de så måste jag plocka in hälsoaspekten i det 
hela också. “Nu tar jag min dagliga motion” - Eva, användare av pendlarnoden. 



Bilaga 7 sid II 
 

Hur skapar vi en hållbar pendlarnod som går att användas i flera år som 
värnar om miljön än att förstöra och skapa en social samlingsplats? 

Det handlar om att det ska finnas ett underlag, att fler aktiviteter och möten finns, 
alltså hur många individer som kommer till platsen. Så är det fler individer som 
kommer till platsen desto mer attraktiv blir noden. 

I Sickla Köpkvarter, Stockholm finns exempelvis ett paketutlämningsställe som 
heter ”Leveriet”, där man kan enkelt hämta ut sitt paket manuellt och slänga 
emballage direkt i anslutning till utlämningen eller utnyttja deras testrum för att 
enkelt prova eller skicka tillbaka paketet. 

Tror ni att detta skulle kunna bli en framtida lösning och utveckling att ha på 
en pendlarnod? 

Det är superbra med en ”nätcentral” för varor. Frågan är om det finns underlag för 
Växjö. Sickla är lite fler och lite större. Utlämningsplats hos pendlarnoderna vore 
bra och även för matleveranser. Jag hade nog inte velat ställa mig i ett testrum utan 
hellre fått göra det hemma där det är mer privat och man får längre tid att bestämma 
sig. 

Vilka funktioner behöver en inpendlare respektive utpendlare? 

Servicefunktionerna är nog väldigt praktiska för både och, men med större 
utsträckning för dem som bor utanför Växjö. Det handlar om hur man tar sig vidare, 
man ska ju byta färdmedel i den punkten. Antingen kommer man utifrån med buss 
eller bil, eller inifrån med buss, cykel eller gående. I Växjö centrum blir det 
förmodligen ingen bilanvändning, men i den yttre är det de. Vad kan man som 
landsbygdsbo tjäna på detta? Vad är uppsidan med det här, jag slipper 
parkeringsproblemet. Jag kan möta folk från samma region i en punkt som skapar en 
liten mötesplats för tätorten. Jag kan göra mitt dagliga inköp som jag inte vill göra i 
staden/centrum utan när jag är påväg hem. Jag gör det senare så jag slipper bära på 
dem. Vad tjänar jag för tid? Är det enkelt och smidigt att köra in och parkera på 
pendlarnoden kan jag spara tid på det. Nackdelar är att det förmodligen kommer att 
ta längre tid att komma in till centrum. Jag ska till centrumen och jag är en av tio 
från där jag bor som ska dit medan alla andra ska till andra ställen runt omkring. 
Hur tar man sig därifrån och runt omkring. Dem som jobbar på andra ställen. Hur 
tar de sig runt, i någon slags ringlinje? Då är det kanske inte så aktuellt. Det är alltid 
ett bekymmer att byta färdmedel en gång. Ju fler byten ju krångligare blir det, desto 
fler faller ifrån idén. Minimera bytena är viktigt. När det är tillräckligt svårt att ta sig 
sin vanliga sträcka så kommer pendlarnoden ses som attraktiv. Fördel är då att 
bussarna kommer att gå fler gånger förhoppningsvis. 
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Bilaga 8, Växjö stad, Övergripande karta – 
Detaljplan, pågående planer och färdigställda 
byggnader 
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Bilaga 9, Växjö kommuns översiktsplan – Växjö 
kommun 
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Bilaga 10, Växjö kommuns översiktsplan – Del: 
Växjö stad 
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Bilaga 11, Cykelkarta Växjö  
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Bilaga 12, Friluftsprogram 2017, markerade leder 
och stråk  
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Bilaga 13, Växjö  stadstrafik Linjesträckning 
(lokala busslinjesträckor)  
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Bilaga 14, Linjekarta Regionaltrafik i Växjö  
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Bilaga 15, Krösatågens linjesträckor  
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Bilaga 16, Öresundstågens linjesträckor  
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Bilaga 17, Detaljplan Öjaby 1:17 m.fl.  
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Bilaga 18, Detaljplan Ekesås 1:1, Sandsbro  
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Bilaga 19, Detaljplan Växjö 9:2 m.fl. 
Fagrabäcksrondellen  
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Bilaga 20, Detaljplan Växjö 13:35, Vikaholm, 
Teleborg  
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Bilaga 21, Detaljplan Bergkvara 6:26 m.fl. Bredvik  

 





Bilaga 22 sid I 
 

Bilaga 22, Placering av pendlarnoder för 
intervjuerna baserad på nätanalysen  
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Bilaga 24, Karta över huvudtrafiksleder  
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Bilaga 25, Karta enligt nätanalysen
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