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FÖRORD OCH TACK

År 2009, precis efter att jag hade tagit studenten, flyttade jag en 
termin till den sydfranska staden Montpellier för att läsa franska 
en termin. Det var innan jag hade bestämt mig för att jag skulle 
bli planeringsarkitekt och jag visste knappt att det fanns en 
utbildning som hette fysisk planering. Redan då visste jag dock 
att trafikplanering och människors påverkan i städer var något 
som intresserade mig och nästan fyra år senare när det var dags 
för denna uppsats att ta form kom jag att tänka på min tid i 
Montpellier.

För mig var en stor del av Montpelliers särprägel att staden har 
ett modernt spårvagnsnät med unika och färgglada vagnar. Det 
fick mig att komma in på vilken betydelse spårvagnar har för en 
stad. Många städer med spårvagnar har spårvagnarna som ett 
viktigt kännetecken för staden, säg Göteborg och många 
kommer nog att tänka på spårvagnar. Vidare gick tankarna till 
ämnet hållbarhet som är ett viktigt och vanligt förekommande 
begrepp i dagens fysiska planering. Frågan blev då: har dessa 
något samband och kan spårvagnar fungera som en katalysator 
för en mer hållbar fysisk planering i en stad? 

För att även kunna ta del av processen i ett planeringsskede 
valde jag att titta på Malmö. Mitt i Öresundsregionen, ungefär 
lika stort som Montpellier och med långt gående planer på att 
bygga spårväg föll sig Malmö som det naturliga valet. Två 
europeiska städer med olika långt gångna skeden i 
spårvägsplanering för att undersöka spårvagnars påverkan på 
den fysiska planeringen.

I den här uppsatsen har jag försökt att ta reda på om det finns 
någon koppling mellan att bygga spårvagnsnät och att 
marknadsföra en stad som hållbar. Utgångspunkten i arbetet har 

varit att se hur Malmö och Montpellier motiverar deras val av 
spårvagn som kollektivtrafikmedel och vilka vidare effekter 
spårvägen får på den fysiska planeringen och trafikplaneringen i 
städerna.

Denna uppsats utgör den avslutande delen på 
kandidatprogrammet i fysisk planering på Blekinge Tekniska 
Högskola i Karlskrona. Arbetet omfattar totalt 15 hp. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Zsuzsanna Olofsson 
som har bidragit med givande diskussioner och förslag. 

Jag vill slutligen även tacka familj och vänner för 
korrekturläsning, förslag och ett stort stöd på vägen. 

Ellinor Wik
Stockholm 2013-08-12
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SAMMANFATTNING

Denna kandidatuppsats behandlar sambandet mellan hållbar 
utveckling, spårväg och städers varumärke. Med utgångspunkt i 
europeisk planering har en fallstudie av städerna Montpellier och 
Malmö gjorts för att undersöka dagens ideal och de drivkrafter 
som ligger bakom byggandet av spårväg. 

I uppsatsen ges en kort översikts om trafikplaneringens historia 
för att få en förståelse varför läget ser ut som det gör idag. En 
genomgång och förklaring av begreppet hållbarhet görs också 
samt en undersökning kring marknadsföring av städer och 
begreppet ”place branding”. 

En analys av styrande dokument och information från 
kommunerna har gjorts för att ta reda hur de motiverar valet av 
spårvagnstrafik med fokus på hållbarhetsaspekterna. Slutligen 
har resultatet av analysen jämförts för att se vilka slutsatser som 
gick att dra utifrån det insamlade materialet.

Några av slutsatserna är att spårvagnsbyggande kan användas 
som en del i arbetet för att marknadsföra en mer hållbar stad 
samt att det finns politiska drivkrafter bakom valet av spårvagn 
som kollektivtrafikmedel. 
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1. INLEDNING
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1.1 BAKGRUND

Hållbar planering är något som blir allt viktigare idag och vid en 
sökning på ”sustainable urban planning” på google får du över 
15 miljoner träffar. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är 
ofta ledord i styrande dokument för fysisk planering, både på 
internationell, nationell och lokal nivå. Samtidigt används 
hållbarhet som ett politiskt grepp för att visa att till exempel 
Sverige eller Berlin har något som utmärker dem från övriga 
länder och städer. I en värld där det blir allt viktigare att sticka ut 
för att locka till sig människor säljs hållbarhet  som en livsstil, ett 
sätt att motivera förändring och exploatering. 

Fysisk planering har blivit ett allt mer komplext ämne som 
involverar fler sektorer än vad som tidigare gjorts. Det har gått 
från att ha varit ett rent tekniskt ämne till att även ta in sociala, 
ekologiska och ekonomiska aspekter. Integrering genom att 
förbättra utsatta områden och att lösa transportfrågan i städerna 
genom effektiv kollektivtrafik och väl utbyggt nät av gång- och 
cykelvägar är viktigt både för den sociala och den ekologiska 
utvecklingen. Genom fysisk planering ska städer kunna jobba 
mot en mer miljömässig livsstil, till exempel med hjälp av 
energisnåla byggnader och planering för lokalt odlade råvaror. 
(EU, 2009, s.25,27,30)

Samtidigt har spårvagnen som kollektivtrafikmedel fått ett 
uppsving sedan ett antal år tillbaka. Flera städer i Europa har 
antingen byggt nytt spårvagnsnät eller åter öppnat ett gammalt. 
En fördel som lyfts fram är ofta kapaciteten men även de 
miljömässiga fördelarna brukar vara en motivering för att bygga 
spårväg. (TT, 2010) Spårvagnen anses som ett bekvämt och 
modernt sätt att resa på och de har en större attraktionskraft än 
vad bussar har. (DN, 2011) 

I en allt mer global värld där viljan om att växa ekonomiskt ofta 
går i hand med att växa fysiskt ställs högre krav på den urbana 
planeringen. Hur går det att tillgodose ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet utan att ge avkall på någon av de tre? Och hur 
används hållbarhetsbegreppet för att motivera nya satsningar på 
den fysiska miljön i staden? 

1.2 PROBLEMFORMULERING

Denna uppsats har sin utgångspunkt i hur hållbarhet motiveras 
för att genomföra stadsplaneringsprojekt i städer, med ett fokus 
på spårvägsplanering. Vilka anledningar finns det till att 
spårvagnar har blivit populärt igen? Finns det där en koppling till 
att spårvagnar anses mer hållbara än andra kollektiva färdmedel 
och finns det en koppling till politiska motiv? Att bygga spårväg i 
en stad är en stor investering som ofta kräver investeringar i 
form av bostads- och verksamhetsbyggande i omkringliggande 
områden men möjligheten finns även att spårvägen används för 
att motivera nybyggnation istället för tvärt om. 

1.3 SYFTE

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om och hur det går att 
marknadsföra en stad som hållbar genom att bygga spårväg. I 
uppsatsen kommer effekterna av att marknadsföra hållbara 
städer och utbyggnad av spårvagnar i jämförelse med andra 
trafikmedel att studeras för att sedan se om det finns några 
samband mellan de två. 
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1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR

Uppsatsen grundas i tre frågeställningar. En som syftar till att 
allmänt ta reda på hur spårvägsplanering ser ut idag och två som 
syftar till att djupare gå in på och besvara syftet med uppsatsen. 

• Vilka trender finns det kring spårvägsplanering i Europa idag?

• Finns det ett samband och hur ser det i så fall ut mellan hållbar 
stadsutveckling och spårväg? 

• Hur går det att använda sig av spårvägsnät som medel för att 
marknadsföra hållbar stadsutveckling?

1.5 AVGRÄNSNINGAR

1.5.1 Geografisk avgränsning

För att bredda perspektivet och få en mer generaliserbar bild har 
jag valt att titta översiktligt på ett antal andra europeiska städer 
för att kunna läsa av om det finns några gemensamma faktorer 
och trender när det kommer till planering av spårvagnstrafik och 
utifrån det valt två städer som ska kunna representera 
urvalsgruppen.

Uppsatsen har avgränsats till att undersöka två städers 
spårvagnsplanering, Montpellier i Frankrike och Malmö i Sverige. 
Dessa två har valts för att de är ungefär lika stora och för att de 
kommit olika långt i processen med att bygga spårvagnstrafik 
vilket gör att det går att se om det är en trend som håller i sig 
eller om det finns nya trender kring spårvagnar som 
kollektivtrafik. De har också valts för att se det ur en europeisk 
synvinkel, inte bara ur ett svenskt perspektiv, för att få en bild av 

hur globala trender och mönster påverkar den fysiska 
planeringen. 

1.5.2 Avgränsning av begrepp

I uppsatsen kommer begreppet hållbarhet att behandlas. 
Hållbarhet kommer att definieras utifrån Brundtlandrapportens 
förklaring eftersom det finns flera definitioner av begreppets 
innebörd. Brundtlandrapporten anses vara den mest använda 
och accepterade definitionen av vad hållbar utveckling är idag 
(Sneddon m.fl, 2006, s. 255) vilket är anledningen till att den står 
som grund till förklaringen av ekologisk, ekonomisk och social 
utveckling i denna uppsats. I uppsatsen avser begreppet 
hållbarhet både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet om 
ingen annan definition anges.

1.5.3 Avgränsning av färdmedel

Valet av spårvagn som kollektivtrafikmedel grundar sig dels i det 
uppsving i popularitet som spårvagnar har fått sedan ett antal år 
tillbaka men också i det faktum att de anses mer hållbara ur ett 
ekologiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Spårvagnar förknippas 
dessutom mer med en karaktär än vad buss eller tunnelbana gör 
samt att städer med tunnelbana ofta har fler kollektivtrafikformer 
så som pendeltåg och spårvagnar. 

1.6 STRATEGI

En väl genomtänkt strategi är grundläggande för en fungerande 
forskning. Det gäller att hitta en strategi som passar de 
frågeställningar som forskningen grundas på för att få bästa 
möjliga resultat. Nedan följer en förklaring till den strategi som 
valts för denna uppsatsen och de för- och nackdelar som finns 
med den. (Denscombe, 2009, s. 21-22)
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1.6.1 Fallstudie

Uppsatsen bygger på en jämförande fallstudie mellan Montpellier 
och Malmö. Fallstudien är en strategi som passar bra för att gå 
in på ett fenomen genom att studera en eller som i det här fallet 
några få enheter där fenomenet förekommer. Syftet med en 
fallstudie är att nå djupare förståelse än vad som är möjligt om 
flera enheter undersöks. En fördel med fallstudie är att den ger 
utrymme för att ta reda på bakomliggande faktorer till det 
fenomen som undersöks. (Denscombe, 2009, s.60)

Val av fall till fallstudien ska till skillnad från 
surveyundersökningar inte vara ett slumpmässigt val utan ska 
väljas utifrån ett antal kriterier som utgår ifrån det som syftas att 
undersökas. Vanligt är att valet av fall baseras på att hitta det 
mest generaliserbara fallet för att resultaten ska kunna tillämpas 
på liknande fall. (Denscombe, 2009, s.63-65) Valet av fall till den 
här studien är baserade på fallens generaliserbarhet utifrån ett 
europeiskt perspektiv. Montpellier har som i förordet valts av 
delvis personliga skäl. Montpellier har valts som ett bra exempel 
på en stad som satsat på en utbyggd spårvagnstrafik de senaste 
decenierna. Staden har också valts av delvis personliga skäl 
vilka förklaras i förordet. I forsknings- och kunskapsöversikten 
har därför ett antal europeiska medelstora städer studerats 
utifrån en undersökning av europeiska städer med 
spårvagnstrafik för att jämföra om Montpelliers roll som ett 
typiskt exempel på en europeisk stad med spårvagnstrafik. 
Malmö som inte har spårväg ännu valdes ut utifrån sin storlek för 
att undersöka hur en stad som planerar för att bygga spårväg 
motiverar valet. 

1.6.2 Nackdelar med strategin

En nackdel med fallstudien är det kan vara svårt att generalisera 
utifrån de resultat som forskningen ger eftersom forskningen inte 
undersöker andra fall. För att ta reda på generaliserbarheten 
gäller det att ta reda på hur representativt fallet är för andra fall 
och se vilken grupp av fall det kan representera. (Denscombe, 
2009, s.68-69,72) För dessa fallen gäller därför att de skulle 
kunna representera en medelstor europeisk stad som har eller 
planerar för spårvagnstrafik. Dock ska det påpekas att det är 
svårt att generalisera utifrån endast två fall vilket tydliggörs 
senare i slutsatserna. 

1.7 METOD

När det kommer till val av metod gäller det att hitta den metod 
som bäst lämpar sig för det som avses att undersöka. Det finns 
fyra huvudgrupper av metoder: frågeformulär, intervjuer, 
observation och skriftliga källor. (Denscombe, 2009, s.183-184) 
Den här uppsatsen bygger på en analys av skriftliga källor utifrån 
metoden innehållsanalys. 

1.7.1 Innehållsanalys

Både forsknings- och kunskapsöversikten och fallstudien 
grundar sig i en innehållsanalys för att få fram den fakta som 
behövts för uppsatsen. I forsknings- och kunskapsöversikten har 
dokument som rör ämnena hållbar utveckling, place branding 
och spårvagnar studerats. I fallstudien har dokument och fakta 
från de två kommunerna studerats utifrån samma ämnen som i 
forsknings- och kunskapsöversikten men med en utgångspunkt 
där minst två av ämnena berör varandra. En fördel med en 
innehållsanalys är att den går att tillämpa på både text, ljud och 
bild vilket gör det möjligt att analysera alla plattformer som 
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används för att delge den fakta som ska analyseras. 
(Denscombe, 2009, s.307)
Innehållsanalysen går ut på att välja ut ett urval av dokument 
som passar för studien och sedan fokusera på utvalda delar av 
materialet och sist välja ut nyckelord eller dylikt för att hitta 
relevant information. (Denscombe, 2009, s.307) I forsknings- och 
kunskapsöversikten har material som behandlar ämnena hållbar 
utveckling, place branding samt spårvagnstrafik använts. Till 
fallstudien i den här uppsatsen har materialet valts utifrån de 
dokument som behandlar någon av de tre begreppen som 
undersökts i forsknings- och kunskapsöversikten och sedan har 
de delar av dokumenten som har en koppling mellan de tre 
begreppen använts för att göra en analys.  

Innehållsanalysen bygger i denna uppsats på en kvalitativ 
forskning vilket innebär att analysen bygger på att med ord 
beskriva det som analyseras istället för att beskriva med hjälp av 
mätbar data i form av siffror. Den kvalitativa forskningen kan mer 
ingående beskriva detaljer och därmed ge en mer komplex 
förklaring av materialet. Därför lämpar sig den kvalitativa 
forskningen bättre på småskaliga studier då det är möjligt att gå 
in på djupet när det är färre enheter som analyseras. 
(Denscombe, 2009, s. 320-322)

Forskningen i denna uppsats bygger främst på en analys av de 
dokument som finns att tillgå på internet genom Malmö Stads, 
Montpellier stads, Montpellier kommuns och Montpelliers 
kollektivtrafikaktörs hemsidor. Materialet är valt utifrån 
frågeställningarna:

• Finns det ett samband och hur ser det i så fall ut mellan 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stadsutveckling och 
spårväg?

• Hur går det att använda sig av spårvägsnät som medel för att 
marknadsföra en stad som ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbar?

Utgångspunkter är att ta reda på hur städerna motiverar valet av 
spårvagn som kollektivtrafikmedel utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv och vilka effekter på den fysiska 
planeringen de anser att byggandet av spårväg har. Vidare är 
utgångspunkten att ta reda på hur Montpellier och Malmö 
marknadsför och profilerar sig utifrån ett hållbart perspektiv med 
hjälp av spårvagnstrafik.

1.7.2 Nackdelar med metoden

Nackdelen med metoden är enligt Denscombe att den fakta som 
lyfts ut ur dokumenten riskerar att tappa sin koppling till 
dokumentets ursprungliga syfte och därmed riskerar analysen att 
inte överensstämma med syftet för dokumentet. En annan 
nackdel som lyfts fram är att en innehållsanalys har svårt att ge 
utrymme för dolda budskap och underliggande meningar och i 
dokument som har en stor andel dolda budskap riskerar 
metoden att tappa fäste. (Denscombe, 2009, s.308-309)

Eftersom de dokument som studerats i denna uppsats är till 
största del utgivna av myndigheter och är inriktade på att sälja in 
spårvagnstrafik är de relativt tydliga utan underliggande 
meningar vilket gör att innehållsanalys är lämplig som metod för 
forskningen i den här studien. Eftersom uppsatsen har en 
kvalitativ inriktning finns det även utrymme för att hitta nyanser 
och mer dolda budskap i de dokument som har analyserats. 
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1.8 MATERIAL

1.8.2 Val av material

I forsknings- och kunskapsöversikten har material från olika typer 
av källor används utifrån det ämne som behandlats. Det mest 
relevanta materialet presenteras nedan för att sedan gå in på det 
material som använts i fallstudien.

I delen om trafikplaneringens historia har främst två källor 
använts, boken ”Trafiken i den hållbara staden” av Christer 
Hydén och avhandlingen ”Transport, Bebyggelse och 
Utvecklingskontroll” av Karin Book och Lena Eskilsson. De har 
valts eftersom de bygger på forskning och har genomgått en 
granskning av ett universitet och därmed kan ses som trovärdiga 
källor för ämnet trafikplanering. 

Place branding är ett ämne som tas upp i uppsatsen som det 
finns väldigt lite forskning om. Huvuddelen av källorna i den 
delen består därför av vetenskapliga artiklar som behandlar 
ämnet. En bok, ”Marketing Places Europe” av Philip Kotler m.fl, 
har använts för att få information om place branding och hur det 
kan användas. Boken riktar sig till beslutsfattare och politiker och 
bygger på faktiska exempel vilket gör att boken bör kunna ses 
som en god källa för praktiska exempel på hur place branding 
används. 

I delen om hållbar utveckling används FN som den främsta 
källan. Valet av FN grundar sig i att FN är en vägledande 
organisation i globala frågor och problem vilket hållbar utveckling 
är en del av. Eftersom hållbarhet är ett brett och svårdefinierat 
begrepp har här valts den mest accepterade definitionen vilket är 
Bruntlandsrapporten som framtagits av FN. Sedan har även 
FN:s riktlinjer för hållbar fysisk planering använts eftersom 

organisationen fungerar som en vägledare när det kommer till 
fysisk planering på en nationell nivå. Det går därför att jämföra 
Malmös och Montpelliers syn på hållbar planering med varandra 
utifrån en gemensam bas.

I fallstudien har främst material som hämtats från Malmös och 
Montpelliers officiella hemsidor använts. Allt material förutom 
systemrapporten från Malmö stad, som finns som en bilaga till 
den här uppsatsen, finns tillgängligt för vem som helst att läsa på 
internet. Materialet består både av styrande dokument så som 
Översiktsplan och Plan Local dʼUrbanisme men även information 
på kommunernas och kollektivtrafikaktörernas hemsidor har 
använts. 

Gemensamt för materialet är att det är information om den 
urbana planeringen och specifikt spårvägsplaneringen i Malmö 
och Montpellier utifrån de styrande aktörernas perspektiv. Typen 
av information och dokument skiljer sig ifrån varandra för de 
olika städerna vilket beror på tillgången till dokument som skiljer 
sig mellan Sverige och Frankrike vilket presenteras mer 
ingående i analysavsnittet. 

För att få en mer nyanserad bild av synen på 
spårvagnsplanering i städerna valde jag även att analysera 
bemötandet av spårvagnarna från allmänhet och organisationer. 
Det materialet grundar sig i samrådsredogörelsen för Malmös 
nya översiktsplan och information från media och organisationer 
i Montpellier.

1.8.2 Kritik av material

Boken ”Marketing Places Europe” kan eftersom den inte specifikt 
bygger på forskning innehålla vinklat material. Den har ändå 
valts på grund av att den tar upp faktiska exempel som är 
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underbyggda med källor vilket ökar trovärdigheten i materialet. 
Boken innehåller även material som tagits fram i samarbete med 
forskare på Northwestern University i Illinois vilket även bidrar till 
trovärdigheten i materialet. 

FN är en organisation som har politiska intressen. Även om 
rapporterna som använts till uppsatsen bygger på forskning 
innehåller material som valts ut utifrån ett intresse. FN-
rapporterna har valts eftersom FN ändå har stort inflytande och 
ofta verkar som en riktlinje för hur länder arbetar med hållbarhet. 
För att ifrågasätta trovärdigheten av Brundtlandrapporten har 
även en vetenskaplig rapport, ”Sustainable development in a 
post-Brundtland world” av Chris Sneddon m.fl som tar upp en del 
av de brister som rapporten har. 

Som forskare gäller det att alltid vara medveten om att materialet 
som används kan vara vinklat. Det material som använts i 
fallstudien är material som är vinklat utifrån kommunernas 
politiska intressen och den fakta som finns med i rapporterna är 
utvald fakta som stödjer valen av spårvagn som färdmedel. Dock 
är inte syftet med fallstudien att ta reda på fakta utan att se hur 
de motiverar valen av spårväg för att kunna jämföra det med vad 
forskningen säger om ämnet.

Skillnaden mellan det material som använts till forsknings- och 
kunskapsöversikten och det material som använts i fallstudien är 
att forsknings- och kunskapsöversikten grundar sig i att 
presentera fakta som någon annan redan forskat i och dragit 
slutsatser ifrån. I fallstudien syftas det till att nå slutsatser utifrån 
ett ämne som det inte forskats på tidigare. Allt material är från 
början vinklat det gäller att som forskare ställa rätt frågor och 
använda sig av en lämplig metod för att omvandla ett material till 
något som det går att slutligen dra vetenskapliga slutsatser ifrån.

1.9 FORSKARROLLEN

Som forskare gäller det även att vara medveten om sin egen 
påverkan på forskningen. Mina intressen och värderingar 
påverkar självklart uppsatsen även om syftet är att vara objektiv. 
Även om jag har valt ett material som ska vara så objektivt som 
möjligt påverkas ändå forskningen av mig som författare 
eftersom det är mina val av strategi, metod, frågeställningar och 
material och de valen hade förmodligen inte blivit detsamma om 
någon annan hade valt att skriva om detta ämne. Dock ska det 
påpekas att med vägledning från de källhänvisningar som gjorts 
bör arbetet kunna upprepas med ett liknande resultat som det 
som uppnåtts i denna uppsats. Alltså är det viktigt att ifrågasätta 
sin egen roll i arbetet och hur det hade kunnat se ut. 
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2. FORSKNINGS- OCH 
KUNSKAPSÖVERSIKT
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2.1 HÅLLBAR UTVECKLING

När det kommer till begreppet hållbarhet är det beskrivningen i 
rapporten Our common future som brukar ges som definition 
(Kates m.fl, 2005, s.10) Our common future eller 
Brundtlandrapporten som den brukar kallas är en rapport som 
Förenta Nationerna (FN) gav ut 1987. Målet med rapporten var 
att informera om de utmaningar som vår värld stod inför och ge 
råd om hur en hållbar utveckling kan ske. (FN, 1987) I rapporten 
står det att ”Hållbar utveckling är en utveckling som möter 
dagens behov utan att kompromissa om möjligheterna för 
framtida generationer att möta sina behov.” (FN, 1987, del 1. kap 
2). 

Brundtlandrapporten tar upp hållbarhet ur tre perspektiv, 
ekologisk, ekonomisk och social och påpekar att de påverkar 
varandra. Ekonomisk utveckling får ofta gå först och ofta på 
bekostnad av de andra två. Till exempel kan ekonomisk 
ojämlikhet och miljöbelastning leda till sociala problem. Social 
jämlikhet anses vara grunden till hållbar utveckling ur ett 
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. (FN, 1987 del.1 kap.1)

I rapporten ges inga krav på hur hållbar utveckling ska uppnås 
utan det är upp till varje land att ta eget ansvar och själva besluta 
om vilka konkreta handlingar som de anser måste göras. 
Samtidigt påpekas det att hållbar utveckling måste ses ifrån ett 
globalt perspektiv. (FN, 1987 del.1 kap.1)

Med Brundtlandrapporten kom en helt ny politisk debatt som 
sträcker sig över flera olika discipliner och intressen. Rapporten 
blev en viktig brytpunkt då hållbarhet för första gången ansågs 
som en viktig del av den internationella politiken. Men rapporten 
har också fått kritik. En invändning mot rapporten är att de 
ekologiska och ekonomiska målen ofta motsäger varandra när 

det kommer till utveckling i utvecklingsländer vilket gör att det är 
svårt att uppnå den ena utan att ge avkall på den andra. En 
annan kritik mot rapporten är att den glömmer att nämna de 
relationer som många länder har med företag som står för en 
ohållbar utveckling och därmed inte pekar på att ekologisk 
hållbarhet ofta går förlorad mot ekonomisk hållbarhet. (Sneddon 
m.fl, 2006, s. 254)

UN Habitat är ett FN-organ som fokuserar på bosättningsfrågor. 
Deras uppgift är att främja hållbara städer och har som mål att 
alla i världen ska ha lämplig bostad. (UN-Habitat, u.å.) År 2009 
tog de fram en rapport där de har identifierat de problem och 
utmaningar som världen står inför när det kommer till hållbar 
stadsplanering och ger riktlinjer för hur fysisk planering ska 
medverka till att skapa ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbart samhälle. (UN-Habitat, 2009) 

I den står bland annat att fenomenet ”urban sprawl”, eller 
förortsutbredning som det bäst kan förklaras på svenska, måste 
minska för att uppnå en hållbar stadsplanering och mer 
kompakta städer med kollektivtrafik bör utvecklas (UN-Habitat, 
2009, s.4). Förortsutbredning skapar en utspridd befolkning och 
ett stort behov av att pendla vilket ger föroreningar, 
trafikstockningar och ineffektivt användande av mark. Detta är ett 
problem som många europeiska städer står inför. (UN-Habitat, 
2009, s.28) 

Städerna ska även minska deras utsläpp av växthusgaser och 
deras ekologiska fotavtryck ska minska. (UN-Habitat, 2009, s.4) 
Att göra städer mindre bilberoende är också ett sätt att öka den 
sociala hållbarheten eftersom det ger människor som inte har 
råd med bil större möjligheter att ta sig fram i staden. Fysisk 
planering spelar en stor roll i den ekologiska hållbara 
utvecklingen. Genom att välja rätt platser att bygga på kan 

14



områden som till exempel har känsliga ekosystem eller är utsatta 
för översvämningsrisk undvikas. (UN-Habitat, 2009, s.14) 

UN-Habitat listar ett antal strategier från olika biståndsorgan för 
att främja en specifik fråga eller problem i den fysiska 
planeringen som har varit viktiga för vilka trender som gällt. Det 
handlar bland annat om strategier som går ut på att minska 
brottslighet, förbättra situationen för fattiga i utsatta områden och 
jämställdhet i planering. Det finns en planeringsstrategi som 
kallas City Development Strategy (CDS) som går ut på att hitta 
långvariga visioner för en stad med fokus på ekonomisk 
hållbarhet. Det handlar mycket om att stärka den lokala 
ekonomin genom att uppmuntra lokala företag och ledarskap. En 
annan viktig strategi är The Sustaianble Cities programme som 
går ut på att främja ekologiskt hållbar utveckling genom att ge ut 
material om hållbara lösningar och teknik till lokala myndigheter. 
(UN-Habitat, 2009, s.67-68)

I slutet av rapporten presenteras de problem som vi har när det 
kommer till den fysiska planering idag och inför framtiden. I i-
länder står vi inför problem med:

• Segregering och urban splittring
• Miljöproblem
• Minskande befolkning och krympande städer
• Svårighet att integrera olika beslutande organ och olika 

sektorer i samhället
(UN-Habitat, 2009, s.204-205)

2.2 PLACE BRANDING

Place branding är ett brett begrepp som berör flera vetenskaper 
så som geografi, politik, nationell identitet, varumärkeshantering 
och varumärkesstrategi vilket innebär att varumärkesföra en 

plats. Målet med place branding är att visa upp de positiva 
egenskaper och den styrka som en plats har.(Bamber m.fl, 2011, 
s.200)

Place branding har fått mer uppmärksamhet på senare år i takt 
med att konkurrensen har ökat mellan städer, regioner och 
länder. Place branding är viktigt för den fysiska utvecklingen av 
en stad och hjälper även den ekonomiska tillväxten i staden 
(Bamber m.fl, 2011, s.198).

Place brand eller en plats varumärke är enligt Bamber m.fl den 
uppfattning som människor har om en plats. Eftersom olika 
människor kan ha olika uppfattning om en plats är inte platsens 
varumärke något konstant utan något som skiftar beroende på 
vem som frågas. En plats varumärke är inte något som har 
skapats i syfte att sälja staden utan den bild av platsen 
människor får utifrån bland annat besök, media och lokala 
produkter. Det finns alltså en skillnad mellan place brand 
(platsens varumärke) och place branding (varumärkesföring av 
en plats), där place brand är det varumärke som uppstår naturligt 
och place branding är ett varumärke som skapats i syfte att sälja 
in en plats. (Bamber m.fl, 2011, s.200)

En plats betydelse beror inte bara på hur den ser ut utan vi 
påverkas även av den bild som målas upp av media, minnen och 
berättelser. Vi kan aldrig ha en helt objektiv bild av hur en stad 
ser ut utan kommer alltid påverkas av de historier och den 
uppfattning som finns av platsen. Det skapar en viss 
begränsning när det kommer till att marknadsföra en stad. Det 
går inte att skapa en bild av en stad som ligger långt ifrån den 
bild som staden redan har. (Hospers, 2004, s.273)

Företaget Placebrands arbetar med att hjälpa städer, regioner 
och länder att skapa ett varumärke för sin plats. Enligt dem 

15



handlar place branding om att hitta den mest realistiska och 
konkurrenskraftiga strategin som kan genomsyra hela samhället 
från medborgarna till företag och turism. Place branding är ett 
medel för att berätta om en plats identitet genom att visa på de 
handlingar som bäst visualiserar det budskap som platsen vill 
ge. (Placebrands)

För att marknadsföra en stad krävs det enligt Hospers att flera 
sektorer samarbetar för att lyckas med marknadsföringen. Både 
allmän och privat sektor måste samarbeta men de måste även få 
medhåll och hjälp av invånarna för att konceptet ska bli 
trovärdigt. Det finns svårigheter i att marknadsföra en stad 
eftersom det inte är en produkt utan snarare en känsla och en 
upplevelse. Ett sätt att göra det mer konkret är att marknadsföra 
konceptet i samband med ett fysisk projekt som gör det mer 
greppbart. (Hospers, 2004, s.275) Att varumärkesföra en stad är 
ett långsiktigt projekt där det fysiska projektet får fungera som en 
katalysator för fler projekt som i sin tur hjälper till att förstärka 
stadens profil (Bamber m.fl, 2011, s.199). 

Begreppet place branding används mest inom turistsektorn som 
ett medel för att öka turismen och attraktiviteten för en plats men 
place branding är också viktigt för den fysiska utvecklingen av en 
stad och den ekonomiska tillväxten i staden. Området är relativt 
outforskat och den forskning som finns fokuserar mest på place 
brandings roll för turismen och inte effekten det har på den 
fysiska planeringen. När det kommer till place branding och 
hållbar utveckling har det mest fokuserats på ekonomisk 
hållbarhet och utveckling. Genom att skapa ett varumärke för en 
stad locka till sig fler köpare som ökar den ekonomiska tillväxten 
för staden. (Bamber m.fl, 2011, s. 199)

Det finns väldigt lite forskning som sammankopplar place 
branding med hållbar utveckling men enligt Bamber m.fl (2011, s.

202) finns det ett litet antal artiklar som menar på att det finns ett 
samband mellan de två.

För att locka till sig turister till en stad krävs det att det finns en 
målgrupp att attrahera. Ju mindre staden är desto viktigare blir 
det att den har något unikt att erbjuda som står i konkurrens mot 
andra städer. Detta gäller oavsett om det är turister, som till 
exempel Jukkasjärvi i Norrland som lockar turister med sitt 
ishotell, eller invånare, som till exempel Hannover i Tyskland 
som har specialiserat sig på IT för att locka till sig företag. (Kotler 
m.fl, 1999, s. 34-35)

Infrastruktur spelar också en viktig roll när det kommer till place 
branding, att kunna erbjuda bra kommunikationer är ofta en bas 
när det kommer till att skapa en attraktiv stad eller region (Kotler 
m.fl, 1999, s. 57-58).

En strategi för att marknadsföra en stad är genom 
stadsplaneringsprojekt. Genom att bygga nytt förstärks den bild 
som staden vill visa upp. Det kan kan vara enskilda byggnader 
som till exempel Centre Pompidou och La Grande Arche i Paris 
som byggdes för att förstärka bilden av Paris. Det kan även vara 
hela stadsomvandlingsprojekt med till exempel renovering av 
äldre delar av en stad för att stärka det historiska värdet. (Kotler 
m.fl, 1999, s.102)

I takt med att hållbarhets- och miljöfrågor blir allt viktigare har det 
också blivit en del av en marknadsstrategi för städer och många 
städer har genomgått stora omvandlingsprojekt för att förbättra 
stadens miljö. (Kotler m.fl, 1999, s.102, 131) 

Arkitekturen i en stad är ofta något som används i 
marknadsföringen av en stad. Hur staden ser ut säger mycket 
om stadens själ och arkitekturen speglar värderingar och 
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beslutsfattande som handlar om utveckling av staden. Staden 
marknadsförs som en unik plats där gammalt och nytt 
kombineras på ett attraktivt sätt. (Kotler m.fl, 1999, s.126-128)

För att locka till sig människor krävs att platsen har något som 
attraherar dem att komma dit. Som marknadsföring kan därför en 
specifik attraktion användas för att locka en viss typ av 
människor. Det finns flera olika typer av attraktioner som kan 
delas in i tio grupper utifrån vilken typ av attraktion det är.

• Naturlig skönhet 
- Vackra naturomgivningar 

• Historia och kända personer
• Shoppingområden

- Exempelvis Ströget i Köpenhamn och Oxford Street i London.
• Kulturella attraktioner
• Rekreation och underhållning

- Restauranger, nattliv, nöjesparker med mera.
• Idrottsarenor
• Festivaler och händelser

- Till exempel filmfestivalen i Cannes och möbelmässan i 
Milano.

• Byggnader, monument och skulpturer
• Museum
• Övriga attraktioner

- Till exempel infrastruktursystem som broar, flygplatser och 
tunnelbanesystem.

(Kotler m.fl, 1999, s.140-153)

Att locka till sig invånare till en stad är viktigt för den ekonomiska 
tillväxten, både för att få in skattepengar och för att stärka 
attraktiviteten hos investerare. Det finns olika medel för att locka 
till sig invånare, till exempel genom att erbjuda en specificerad 

arbetsmarknad eller en unik livsstil. (Kotler m.fl, 1999, s.160,162) 

2.3 SPÅRVAGNSTRAFIK

2.3.1 Trafikplaneringens historia

Trafikplanering blev inte en viktig fråga förrän i slutet på 1700-
talet då den industriella revolutionen kom. Det gjorde att fler 
människor sökte sig till städerna i jakt på arbete. Fram tills dess 
hade städerna varit små och kompakta med små gator vilket 
ledde till hälsoproblem när befolkningen ökade. När järnvägen 
fick sitt genomslag i början på 1800-talet möjliggjorde det en 
spridning av städerna då det gick att snabbt ta sig över längre 
sträckor. Spårbunden trafik var ett sätt att ta sig fram i staden 
innan bilen kom på 1920-talet men det var inte förrän efter andra 
världskriget som bilen slog igenom ordentligt. I och med det kom 
också nya ideal om att biltrafiken skulle separeras från gång- och 
cykeltrafiken. År 1968 kom SCAFT-rapporten som gav råd om 
trafikplanering där fokus var på säkerhet och det skulle uppnås 
genom separering av de olika trafikslagen. Kollektivtrafiken fick 
inte mycket utrymme i planeringen och en säker trafikplanering 
prioriterades framför en god bebyggelsemiljö. Det ledde till att 
hela kvarter revs för att ge utrymme åt trafiklösningar. (Hydén, 
2008, s.28, 31, 36, 38-39) 

Innan industrialismen hade de flesta europeiska städer en 
relativt hög densitet med mellan 100 och 200 personer per 
hektar. I och med de nya transportmöjligheterna kunde städerna 
växa och sprida ut sig. Framförallt var det bilens tillkomst som 
möjliggjorde en glesning av städerna. Hög densitet kom att 
förknippas med trängsel, kriminalitet och dålig hälsa men senare 
forskning på 1990-talet visar på att andra effekter går förlorade i 
städer med låg densitet och idag går idealen tillbaka mot den 
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täta staden. En stad med låg densitet blir beroende av bil som 
kommunikationsmedel eftersom avstånden är för långa för att att 
gå eller cykla och underlaget för allmänna kommunikationer är 
för lågt. Detta bidrar till höga utsläpp eftersom 
bensinförbrukningen blir väldigt hög. För att en stad ska kunna 
ha ett fungerande transportsystem med en blandning av 
allmänna och privata kommunikationer krävs en densitet som är 
högre än 30 personer per hektar. (Book och Eskilsson, 1997, s.
21-22)

Med industrialiseringen kom nya sätt att transportera sig på och 
möjligheterna att ta sig längre sträckor på kortare tid fanns. Detta 
gjorde att städerna kunde växa i förhållande till var 
kommunikationerna fanns. Städerna fick ett tydligt centrum med 
en bostadsbebyggelse som växte linjärt längs med de allmänna 
transportlinjerna i en radie utanför centrumet. Spårväg var 
transportmedlet i de tidiga industriella städerna och i med deras 
fasta linjedragning kom städerna att växa i en regelbunden takt 
med en sammanhållen bebyggelse och ett strukturerat 
resemönster. Senare kom bussar att ta över som allmänt 
transportmedel på grund av sin flexibilitet och i det 
postindustriella samhället har bilen fått ta en allt större plats. 
(Book och Eskilsson, 1997, s.2-3) 

Under industrialiseringen börjades det även med separering av 
verksamheter, arbetsplatsen och hemmet låg inte längre på 
samma plats, ofta på grund av hälsoskäl. (Book och Eskilsson, 
1997, s.18)

På 70-talet började idealen vända i takt med att 
miljömedvetenheten ökade i Sverige. Detta gjorde att fokus på 
att bevara kom och trafiken skulle nu anpassas till bebyggelsen 
och inte tvärt om som det var innan. Efter att 
Brundtlandrapporten kom 1988 blev hållbar utveckling även en 

del av den fysiska planeringen och trafikplaneringen. Med 
miljömedvetenheten ökade också intresset för kollektivtrafik igen 
som ett energieffektivare och billigare alternativ när oljan blev allt 
dyrare. Sedan dess har trenden allt mer blivit att lösa de 
problem, med bland annat föroreningar, buller och en 
osammanhängande bebyggelse, som tidigare trafikplanering har 
skapat. Idag jobbar planerare med att kombinera de olika 
trafikslagen med varandra och integrera dem i staden. Invånarna 
ska genom information uppmanas till att välja mer miljövänliga 
färdmedel och självmant anpassa sig till trafiken och stadens 
möjligheter. (Hydén, 2008, s.39-41)

2.3.2 Trender inom spårvagnsplanering 

Spårvagnsbyggande har fått en renässans i Europa de senaste 
decenniet. Enligt intervjuer i tidningen Dagens Nyheter beror det 
bland annat på att spårvagnar är bekvämare och rymmer fler 
passagerare än vad bussar gör men också att det finns en 
oförklarlig faktor som gör att människor hellre väljer spårbunden 
trafik framför busstrafik. En förklaring till att spårvagn lockar fler 
människor är att det känns mer modern för resenärerna och 
därmed lockar människor som vanligtvis inte reser kollektivt. En 
annan förklaring, av de som är mer kritiska mot att 
spårvagnstrafik inte är kostnadseffektivt, är att det finns en 
politisk faktor. Att politiker gillar att inviga stora projekt för att 
locka väljare. (DN, 2011)  

Byggande av spårvagnstrafik brukar även leda till en ökning av 
det kollektiva resandet i en stad. Attraktiviteten som spårvägen 
har beror också på att det ofta görs investeringar kring 
spårbygget, nya hållplatser, moderna informationssystem och 
vagnar samt en högre turtäthet vilket förklarar att det inte bara är 
spårvagnens existens som gör att kollektivtrafiksresandet ökar. 
Det är även vanligt att i samband med byggande av spårväg 
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göra åtgärder för att minska biltrafik och öka möjligheterna för 
cykel och gående. Detta skapar också en effekt av att fler väljer 
kollektivtrafik framför bilen. Den oförklarliga effekt som det talas 
om att spårvagnen har brukar kallas spårfaktorn men det finns få 
bevis för att den verkligen ska finnas. Oftast beror den ökade 
effekten av spårtrafiken på de investeringar som görs i samband 
med att spårvägen byggs. Dock finns det forskning som visar att 
städer som har ett utbyggt system med antingen tunnelbana eller 
pendeltåg har en större andel kollektivtrafiksresenärer än vad 
städer med bara spårvagn och/eller buss har. (Hedström, 2004, 
s.31-32)

Att spårvagnstrafik har fått ett uppsving i Europa på senare år 
syns också i tabellen nedan. Flera medelstora europeiska städer 
har eller planerar för att bygga spårvagnsnät och flera av 
städerna har dessutom integrerat nätet med andra typer av 
färdmedel så som bil- och cykelparkering för pendlare och 
hyrcykelsystem. Urvalet är av städer i Europa som har ett 
invånartal på runt 300 000 (med undantaget Dublin) som saknar 
tunnelbana eller pendeltåg och som har byggt spårvagnssystem 
under 2000-talet.

Stad Invånar-
antal

Antal spårvagnslinjer Byggnads
år

Vidare investeringar

Bordeaux

Dublin

Florens

Bergen

Nottingham

Grenoble

Nantes

Strasbourg

Montpellier

239 642 3 2003 hyrcykelsystem
1 270 603 2 2004 cykelparkering, infartsparkering

379 000 1, planeras för 2 till 2010 -

227 752 1, utbyggnad klar 2013 2010 -

276 900 1, utbyggnad klar 2014 2004 -

570 000 4 1987 hyrcykelsystem, infartsparkering

281 400 3 1985 infartsparkering för cykel och bil

280 000 6 1994 infartsparkering

419 000 4, planeras för 1 till 2000 hyrcykelsystem, infartsparkering

Bild 1. Jämförelse av nio europeiska städer med spårvagnar.

I Frankrike har byggande av spårvagnstrafik blivit en stor politisk 
faktor. Att bygga spårvagn blir en del av stadsförnyelsearbetet 
och i Frankrike har den lokala politiken stor makt. Det är offentligt 
bekostade projekt från beställning och genomförande till drift 
vilket ger en snabb process och kan vara en positiv politisk effekt 
om systemet blir lyckat. I Sverige är det vanligare att planering 
och byggande sker med offentliga medel men att driften sedan 
sköts av privata aktörer. (Hedström, 2004, s.17)

2.3.3 Spårvagnar i jämförelse med andra trafikmedel

Kollektivtrafikens främsta fördelar gentemotmot bilen är att den 
är yteffektivare, miljövänligare och säkrare. Kollektivtrafik är ett 
sätt att ta sig fram på för den som inte har tillgång till bil vilket 
också gör det till ett mer jämställt alternativ eftersom det ger alla 
samma tillgång till staden.  (Hydén, 2008, s.243)

Spårvagnar passar bra i städer med en finger- eller 
pärlbandsstruktur eftersom befolkningen är koncentrerad till 
korridorer vilket ger ett bra underlag för spårdragning. 
Spårbunden trafik utgår ofta ifrån stadskärnan och rör sig radiellt 
utåt från den. De är oftast inte förbundna med varandra utan 
förortscentrumen binds istället samman med busstrafik. (Book 
och Eskilsson, 1997, s.46)

Spårväg är som det kan ses i tabellen på nästa sida ett av de 
mest effektiva trafikmedlen och beroende på om spårtrafiken går 
i blandtrafik på vanlig gata eller om den har egen banvall kan 
tågen transportera mellan 9 000 upp till 20 000 personer per 
timme. Spårtrafik är också efter gångtrafik det mest yteffektiva 
färdmedlet och på samma yta som en bil kräver får cirka 18 
personer i en spårvagn plats. (Hydén, 2008, s.247) 
Spårvagnstrafik tar även mindre plats per trafikant i jämförelse 
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med buss eftersom den kan ta fler passagerare per kvadratmeter 
än vad en buss kan. (Hedström, 2004, s.30)

Fordon/tim 
och körfält

Platser/
fordon

Genomsnitts-
beläggning 

(%)

Pesoner/tim 
och körfält

Area 
(m²)/

resande
Personbils-
trafik
Busstrafik

Spårvagns-
trafik (egen 
banvall)
Tunnelbane-
trafik

1500 4 35 2100 22,1

150 70 70 7500 2,1
70 200 70 9000-12 000 1,2

40 1500 80 20 000-48000 1,2

Bild 2. Spårvagnar i jämförelse med andra trafikmedel.

Maxkapaciteten för spårvagnstrafik varierar i litteraturen från 12 
000 personer per timme i Hydén (2008, s.247) till 9000 i 
Hedröms (2004, s.29) rapport. För trafik på över 9000 
passagerare måste tågen vara över 65 meter långa, mot det 
vanligaste mellan 30 och 40 meter långa tågen, och turtätheten 
måste vara så pass hög att om den går i blandtrafik kommer 
störa övrig trafik. Dock finns det både buss- och 
spårvagnssystem som går avskilt från övrig trafik och som har 
effektiva på- och avstigningssystem som kan ta uppemot 20 000 
passagerare för busstrafik och 30 000 passagerare för 
spårvagnstrafik. (Hedström, 2004, s.29)

Spårvagn som kollektivfärdmedel har både för- och nackdelar. 
Spårvägen har en tydlig struktur och det är lätt att se var trafiken 
går. Systemet är stabilt och ger en koncentrerad trafik. 
Energimässigt är det också försvarbart med spårtrafik eftersom 
de går på el och dessutom kan utnyttja energin som bildas vid 
inbromsning. En nackdel är dock att de inte är flexibla och 
påverkas stort av störningar i trafiken eftersom rutten inte kan 

läggas om som för busstrafik. Det är också mycket dyrare att 
bygga spårtrafik än busstrafik. Spårvagnar har även möjlighet att 
ta ett stort antal passagerare per tåg, med dubbelkoppling är det 
möjligt att ha tåg som tar upp till 190 passagerare. (Hedström, 
2004, s.27-28) 

Busstrafikens största fördel är flexibiliteten, att det lätt går att 
anpassa linjedragningen efter trafiksituationen och det är även 
en låg investeringskostnad i jämförelse med spårtrafik. Risken 
med busstrafik är dock att systemet blir väldigt utspritt på grund 
av flexibiliteten och därmed blir komplicerat och svåröverskådligt. 
För att ge bussarna starkare karaktär kan särskilda bussfiler 
inrättas vilket också gör att medelhastigheten för bussarna blir 
högre. Låg medelhastighet är annars en av de nackdelar som 
busstrafiken brukar ha eftersom de delar utrymme med bilarna i 
staden. (Hedström, 2004, s.28)
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3.FALLSTUDIE AV 
MONTPELLIER OCH 
MALMÖ
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3.1 FÖRKLARING AV SKILLNADER I DOKUMENT 
OCH BEGEPP

I den här delen förklaras de begrepp och dokument som tas upp 
i analysen. Eftersom dokumenten och planeringsprocessen ser 
olika ut i Sverige och Frankrike ges även en förklaring till hur 
vissa av dem har använts i analysen för att kunna jämföras mot 
varandra.

3.1.1 ÖP

Förkortning för Översiktsplan. Enligt svenska Plan- och 
bygglagen måste varje kommun ha en översiktsplan som 
beskriver och ger råd om hur utvecklingen av den fysiska miljön 
ska ske. Dokumentet är inte lagligt bindande utan ger råd och 
stöd för hur den långvariga fysiska planeringen ska se ut i en 
kommun. (SFS 2010:900, 3.kap)

3.1.2 DP

Står för Detaljplan som är ett lagligt bindande dokument som 
upprättas vid ny sammanhållen bebyggelse. Detaljplanen 
reglerar markanvändning och vilka åtgärder som ger bygglov. 
(SFS 2010:900, 3.kap)

3.1.3 PLU 

Står för Plan Local dʼUrbanisme och kan bäst liknas vid en 
blandning av den svenska översiktsplanen och detaljplanen 
eftersom den täcker en hel kommun och den är ett lagligt 
bindande dokument. PLU:n reglerar vad som får byggas var och 
ligger till grund för de bygglov som ges. Planen ger även riktlinjer 
för hållbar utveckling och infrastruktur så som, avlopp, el och 

flygtrafik. Montpelliers senaste PLU antogs i mars år 2006. 
(Montpellier, u.å.)

3.1.4 Samråd

Åsikter om planeringen för spårvagnstrafik i Malmö är hämtade 
från samrådet för den nya översiktsplanen som sammanställdes 
i en rapport i januari 2013 (Malmö Stad, 2013, s.1) I Sverige 
måste kommunen ställa ut ett förslag på en ny översiktsplan 
innan den kan antas och samråda med berörda myndigheter, 
kommuner och övriga personer och föreningar (SFS 2010:900, 
3.kap).

I Frankrike måste kommunen samråda med boende, företag och 
övriga som berörs innan en ny eller förändringar i en PLU görs. 
Detta görs tillsammans med företrädare från arbetsverksamma 
inom lantbruksvetenskap. Resultatet av samrådet presenteras 
för kommunfullmäktige som överväger materialet. 
Samrådshandlingarna finns inte tillgängliga för allmänheten utan 
endast slutresultatet av PLU:n måste offentliggöras.(Loi nr. 
2000-1208, L300-2) Eftersom samrådsmaterialet till Montpelliers 
PLU inte finns tillgängligt är åsikter om spårvägen i Montpellier 
hämtade ifrån nyhetsartiklar.

3.1.5 Montpellier Agglomeration/Montpellier commune

Montpellier Agglomeration är regionen som Montpellier ligger i 
och består av 31 städer eller så kallade communes. Montpellier 
commune är den största staden i regionen och även huvudstad i 
regionen. (Montpellier Agglomeretion, u.å)
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3.2 MONTPELLIER

Fakta om staden: Montpellier är Frankrikes åttonde största och 
den snabbast växande staden. Montpellier har en ung befolkning 
där hälften av invånarna är under 34 år gamla. Den unga åldern 
på invånarna beror på att Montpellier är en studentstad och med 
runt 70 000 studenter är var fjärde invånare student. Staden har 
tre universitet varav ett är ett av världens äldsta universitet.

Antal invånare: 419 291

Spårvagnar: 4 linjer varav den första togs i bruk år 2000

Montpelliers kollektivtrafik: 30 busslinjer, 1600 hyrcyklar fördelat 
på 50 st stationer, 30 st infartsparkeringar, bilpooler. 

Bild 3. Montpelliers placering.
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3.2.1 Hållbar utveckling

Begreppet hållbarhet förekommer främst i Montpelliers PLU-
dokument. I inledningen till det står att Montpellier är Frankrikes 
åttonde största stad och staden växer med med cirka 4000 nya 
invånare varje år. Det är viktigt att tillväxten sker på rätt sätt 
genom att förutspå den ekonomiska utvecklingen och behovet av  
bostäder, transport och bevarandet av naturmark. (Montpellier, 
u.å.)
 
I dokumentet Projet dʼAménagement et de Developpement, som 
är en del av PLU:n, från 2012 som behandlar planering och 
utveckling står det att Montpellier riskerar att få problem med 
trängsel, föroreningar, höga ljudnivåer och trafikolyckor om inte 
bilåkandet minskar i staden. För att få bukt med detta ska 
Montpellier ha en förebyggande inställning mot bilar med fokus 
på tillgänglighet för alla. Cykel- och gångtrafik ska få mer 
utrymme och kollektivtrafiksnätet ska utvecklas. Parkering i 
anslutning till spårvagnshållplatser ska fortsätta att byggas. 
Staden ska även verka för att företagen ska jobba för att deras 
anställda ska resa på ett mer hållbart sätt. (PLU, 2012, s.20)

I dokumentet påpekas det att det är viktigt att bilens roll som 
transportmedel till och från arbetet måste minska. En bra lösning 
på det och ett bra alternativ till bilen är spårvagnstrafik eftersom 
de får ett garanterat utrymme i staden och därmed minskar 
bilens plats. Spårvagnar är också ett tillförlitligt sätt att ta sig fram 
på i regionen. (PLU, 2012, s.20)

När det kommer till utveckling av staden och ny bebyggelse är 
planen att få en blandning mellan bostäder och verksamheter 
eftersom det är en viktig faktor för att nå en hållbar 
stadsutveckling. Val av plats att bygga nytt på i staden är 

beroende av möjligheterna till goda transporter. Nya områden 
förläggs i anslutning till spårvagnslinjerna. (PLU, 2012, s.43-45) 

På Montpellier Agglomerations hemsida presenteras flera projekt 
för att skapa en hållbar utveckling i staden. Bland annat finns 
projektet Plan de Management de Développement Durable 
(PMDD). Det kan ungefär översättas med Ledningssystem för 
hållbar utveckling och projeket har som mål att involvera 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i planeringen av 
spårvägen. (Montpellier Agglomeration, 2013, s.17)

Projektet ÉcoCité syftar till att binda samman städerna 
Castelnau-le-Lez, Lattes och Pérols med Montpellier genom att 
bygga ut dem med totalt 2500 ha vilket gör att Montpelliers 
kommun kan ta emot en befolkning som beräknas växa till 500 
000 medborgare år 2020. Beräkning av att stadens tillväxt utgår 
ifrån Montpellier som en ekonomisk, ekologiskt och kulturellt 
attraktiv stad. För att klara av befolkningstillväxten krävs det att 
5000 nya bostäder byggs. De nya områdena ska utgå ifrån ett 
fokus på hållbar planering där kollektivtrafik, affärer, bostäder, 
arbetsplatser och offentliga ytor och natur samsas och är en 
naturlig del av staden. (Montpellier Agglomeration, u.å.)

Målet för Montpellier Agglomeration är att nätverket av spårväg 
och busstrafiken i Montpellier ska erbjuda ett alternativ till 
dagens sätt att resa på. Satsningen på kollektivtrafiken är en del 
av en större vision om hanteringen av utvecklingen av den 
fysiska planeringen. År 2020 beräknas kollektivtrafiksnätet täcka 
över 110 km väg och spår. (Montpellier agglomeration, u.å.)

3.2.2. Place branding

Enligt TaM, Montpelliers kollektivtrafikaktör, så har Montpellier en 
särskild livskvalité att erbjuda. Spårvagnsnätet hjälper till att 
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förstärka denna kvalité genom att minska trafikflödet och ge en 
snabb och pålitlig transport som gynnar ett ekonomiskt och 
ekologiskt hållbart resesätt. (TaM u.å.) Spårvagnslinjerna gynnar 
även den urbana utvecklingen i städerna i regionen. 
Spårvagnsnätet och Montpellier kopplas ihop under sloganen: 
”Staden med roten hemma, staden vid slutet av 
spårvagnen.” (Montpellier agglomeration, u.å.) 

Montpellier stad har ett projekt som heter Montpellier 2040 som 
handlar om att skapa en vision för staden som sträcker 30 år 
framåt. Frågor som ställs i projektet är: ”Ska Montpellier fortsätta 
att växa? Och i så fall i vilken form? I vilken takt och till vilket 
pris?” (Montpellier 2040, u.å.)

För projektet presenteras tre visioner som ska ses som en 
inspiration inför framtida planering av Montpellier. (Montpellier 
2040, u.å.)

• Den vackra staden
Montpellier vill fokusera på hälsa för sina invånare både för 
gammal som ung. För att få en hälsosam och välmående 
befolkning ska offentliga utrymmen få en viktigare roll. 
Människorna ska framförallt umgås på offentliga platser och 
staden ska kunna ses som ett stort utomhusgym. (Montpellier 
2040, u.å.)

• Platsen att vara på
Montpellier ska ligga i framkant när det kommer till innovation, 
forskning och kulturliv. Hållbarhet ska vara stadens främsta 
varumärke och målet är att helt få bort koldioxidutsläppen och 
enbart använda sig av förnybar energi. En viktigt del i det arbetet 
är att minska biltrafiken och utvecklandet av hållbara färdmedel. 
(Montpellier 2040, u.å.)

• Humanisten
Montpellier har sedan tidigare en tradition av att vara en stad 
med tolerans och gästfrihet. Denna tradition ska bevaras och 
staden ska verka för att rusta upp nergångna områden genom 
att se till att bostäderna för höjd standard och se till att områdena 
blir tillgängliga med kollektivtrafik. Områdena ska även få 
blandade verksamheter, för att gynna den ekonomiska 
utvecklingen. (Montpellier 2040, u.å.)

Montpellier arbetar för att bygga ytterligare en spårvagnslinje 
utöver de fem som redan finns i staden. I plandokumentet för 
linje fem redovisas de mål som Montpellier vill uppnå med den. 
Den femte linjen syftar till att binda ihop Montpellier med 
ytterligare en del av regionen så som de andra linjerna redan har 
gjort. Det ska ge en demokratisk chans för alla i regionen att få 
tillgång till den. Den nya linjen ska marknadsföra kultur och natur 
i staden. Linjen ska medföra en mer rättvis tillgång till stadens 
arbetsplatser och skolor, speciellt universiteten. Planeringen av 
den femte linjen sker i samarbete med ett projekt att 
sammanlänka de tre universiteten i Montpellier. Den nya linjen 
möjliggör även för öppnandet av ett nytt campus som ska kunna 
möta behovet för forskning på bland annat miljö, vatten och 
matförsörjning. (Montpellier Agglomeration, 2013, s.16)

3.2.3 Spårvagnar

Processen med att minska bilberoendet i Montpellier började 
med den första linjen som redan tidigt fick ett stort antal 
resenärer, 115 000 per dag år 2003, vilket var mycket över det 
förväntade resultatet. I samband med spårvagnslinjen pågick 
även andra projekt för att minska bilåkandet. Infartsparkeringar, 
nya cykelbanor, tätare bussturer och busslinjer som matchar 
spårvagnens tidtabell utvecklades. Ett boendeparkeringssystem 
utvecklades också för underlätta för boende att ställa bilen 
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hemma. Montpellier har även verkat för att företag som ligger i 
anslutning till en spårvagnshållplats ska minska sitt antal 
parkeringsplatser till förmån för cykelparkering. (PLU, 2012, s.
22,24)

Spårvagnslinjerna bidrar även till en förbättring av de offentliga 
platser som finns i anslutning till spårvägen. Stationerna och 
marken kring spårvägen är designad med respekt för 
omkringliggande områden och nätet av spår binder ihop staden 
och gör den mer arkitektioniskt sammanhållen. (PLU, 2012, s.53)

Montpellier har idag fyra spårvagnslinjer som tillsammans har 56 
km spår och når 8 olika kommuner i Montpelliers region. Med 
spårvagnarna når invånarna 45% av stadens arbetsplatser och 
50% av bostäderna. Kollektivtrafiken i Montpellier ska bidra till 
enklare kommunikationer i staden och tillsammans tjänar de fyra 
spårvagnslinjerna cirka 282 000 passagerare varje dag. 
Nätverket sträcker sig över hela regionen och inte bara i 
stadskärnan. (TaM, u.å.)

• Linje 1
Togs i drift i juli år 2000 och har 15,7 km spårväg som går i öst-
västlig riktning. Linje ett har det största reseantalet med mer än 
130 000 passagerare per dag. (TaM u.å.)

• Linje 2
Går i nord-sydlig riktning, har 17,5 km spår och sträcker sig över 
fyra kommuner i regionen. Linje två sammanlänkas med de 
andra tre linjerna vid fyra olika stationer. (TaM u.å.) Arbetet med 
linje två påbörjades 2004. (PADD, 2012, s.20)

• Linje 3
Linje tre invigdes i april år 2012 (Montpellier Agglomeration, 
2013, s.19) och sträcker sig 17,2 km över fem kommuner i 

regionen. Spårvägen korsar de andra tre linjerna på sju olika 
ställen och passerar flera skolor, kommersiella områden och 
även kommunala tjänster som till exempel socialtjänsten. (TaM 
u.å.)

• Linje 4
Linje fyra är en cirkellinje som invigdes samtidigt som linje tre. 
Linjen går enbart i de centrala delarna av Montpellier och 
använder mycket av de andra linjernas spår vilket gör att den har 
tio mötespunkter och fungerar som en kontakt mellan de olika 
linjerna i spårvägssystemet. (TaM u.å.)

Bild 4. Spårvagnarnas linjedragning.

Montpellier började år 2011 att planera för en femte linje som ska 
kunna invigas till år 2017. (Montpellier Agglomeration, 2013, s.
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20) Linje fem kommer att ha 17,5 km spår och kommer att 
länkas samman med övriga linjer vid tio stationer. (Montpellier 
agglomeration, u.å.)

En sjätte linje är under planering men det är ännu inte beslutat 
om den kommer att vara i form av en spårvagnslinje eller om den 
kommer att vara en så kallad Bus Rapid Transit (BRT), en 
snabbus med hög turtäthet. Linjen kommer att länkas samman 
med existerande spårvagnslinjer och regional tågtrafik och även 
förse flera viktiga arbetsplatser med kollektivtrafik. (Montpellier 
agglomeration, u.å.) 

Designen på spårvagnarna är inspirerade av de fyra elementen 
och varje linje motsvarar ett element. Linje ett och två är 
designade av designduon Garouste och Bonneti och linje tre och 
fyra av Christian Lacroix. (TaM u.å.)

Linje ett har vita svalor som symboliserar luft och spårvagnars 
pånyttfödelse. Linje två har ett blommönster som för tankarna till 
vårens och sommarens landskap för att symbolisera elementet 
jord. Linje tre har ett marint mönster med bland annat bläckfiskar 
på för att symbolisera vatten. Vattnet ska även påminna om 
närheten till Medelhavet som Montpellier har. Linje fyra har ett 
guldfärgat mönster som ska föra tankarna till den sydfranska 
solen och elementet eld. Mönstret är inspirerat av 1600-talets 
arkitektur som för tankarna till solkungen Ludvig XIV. (TaM u.å.)

Linje ett, två och tre som sträcker sig över regionen har sin 
linjedragning i ett stjärnmönster som följer de axlar där staden är 
som tätast på invånare men även där det finns mest arbete och 
fritidssysselsättning. Den fjärde linjen i sin tur binder samman 
alla linjerna och förser stadskärnan med kollektivtrafik som som 
tar invånarna till flera av stadens viktiga platser och 
verksamheter. (Montpellier agglomeration, u.å.) 

Bild 5. De fyra spårvagnslinjerna.
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Tillgänglighet handlar inte bara om att ha ett spårnät som täcker 
staden utan även att själva spårvagnarna ska vara tillgängliga för 
alla att ta sig på och av smidigt. För att garantera detta har 
vagnarna ett lågt golv för att underlätta påstigning, säten för 
rörelsehindrade och tydliga displayer både inne i spårvagnarna 
och utanpå dem. (Montpellier agglomeration, u.å.)

Spårvagnarna är till 90% återvinningsbara och använder en 
fjärdedel av den energi som en buss förbrukar och 10% av den 
energi om motsvarade resa skulle göras med bil eftersom de är 
eldrivna. Genom att använda lättviktsmaterial och förbättrad 
dragkraft har enegiåtgången på spårvagnarna minskat. 
(Montpellier agglomeration, u.å.)

Det planeras även att bygga en ny tågstation i Montpellier, som 
beräknas vara klar år 2017, för att lätta på trycket för den 
existerande. Den nya stationen kommer att ligga i sydöstra 
Montpellier och kommer vara sammankopplad med den 
nuvarande stationen genom spårvagnslinjerna ett och tre. 
(Réseau ferré de France, u.å.) För att det ska bli möjligt att länka 
den nuvarande tågstationen, den nya tågstationen och 
flygplatsen kommer linje ett att förlängas och få en ny slutstation. 
(Montpellier Agglomeration, u.å.) 

Med den nya stationen kommer det bli möjligt med tätare turer 
och snabbare resa till bland annat Paris och stationen kommer 
även att länkas samman med Montpelliers flygplats genom 
kollektivtrafik. I anslutning till det nya stationsområdet kommer 
även ett nytt område med bostäder, campus, arbetsplatser och 
shopping att anläggas. Ett annat viktigt inslag i området kommer 
vara naturen, 200 ha naturmark ska finns i och runtom det nya 
området. (Réseau ferré de France, u.å.)

Åsikter från allmänhet och föreningar

Inför planeringen av den femte linjen har miljöföreningen Europe 
Ecologie les Verts (EELV) en del kritik och några förslag på hur 
linjen bättre kan planeras. I en intervju med dem i tidningen Midi 
Libre borde vägar som går i samma riktning till viss del göras om 
till cykelbanor. Det skulle medföra ett miljövänligare resande och 
en säkrare resa för cyklisterna. De har även några förslag på 
ändringar i stationsplaceringen och linjedragningen. Föreningen 
kritiserar ett förslag på en station vid en stor korsning och menar 
att det bara skulle bidra till mer trafikkaos. Istället anser de att en 
station vid en av Montpelliers populäraste parker vilket även 
ligger i anslutning till flertalet skolor och affärer. Slutligen 
kritiserar EELV Montpellier för att använda spårvägsdragningen 
till att exploatera och urbanisera områden istället för att förse 
redan urbaniserade områden med kollektivtrafik. (Gayraud, 
2013)

Ett mer generellt problem med kollektivtrafiken i Montpellier är 
enligt många, och framförallt studenterna, att biljettpriserna är för 
höga vilket framkommer i en annan artikel i tidningen Midi Libre. 
I artikeln redovisas det att mer än en tiondel av resenärerna inte 
betalar för sin resa och tre studenter ger sin förklaring till varför 
det är så. Två av de intervjuade menar på att Montpellier har 
politiska ambitioner för att minska bilåkandet men att de inte 
lever upp till ambitionerna genom att de tar betalt för både 
parkering och kollektivtrafik. Å andra sidan anser en av de 
intervjuade att månadskortet fortfarande är billigare än 
motsvarande bensinkostnad och att staden har ett väl utbyggt 
kollektivtrafiknät. (Minetti, 2013)
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3.3 MALMÖ

Fakta om staden: Malmö är Sveriges tredje största stad och 
staden har en arbetsinpendling på 55 000 personer dagligen. 
Malmö är en multikulturell stad där 30% av invånarna är födda 
utomlands. Malmö är också en segregerad stad med stora 
skillnader i både utbildningsnivå och andel förvärsarbetare. I 
Rosengård har endast 35% av kvinnorna och 43% av männen 
arbete. I Västra Innerstaden är motsvarande 75% för både män 
och kvinnor. I Rosengård har även färre tillgång till bil än i många 
andra stadsdelar i Malmö och 27% saknar tillgång till cykel. 
Geografiskt ligger Malmö i Öresundsregionen som består av 
Skåne och delar av Danmark och har totalt en befolkning på över 
3,7 miljoner. Malmö och Köpenhamn binder ihop 
Öresundsregionen genom Öresundsbron och i genomsnitt 
passerar nästan 20 000, varav tre fjärdedelar är arbetspendlare, 
personer bron varje dag.

Antal invånare: 307 578

Spårvagnar: Etapp 1 som består av tre stråk är under planering, 
klart för att tas i bruk tidigast 2021.

Bild 6. Malmös placering.
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3.3.1 Hållbar utveckling

I samrådshandlingen till förstudien och planprogrammet för att 
bygga nytt spårvagnsnät i staden redovisas klimatmål för Malmö 
som går ut på att staden år 2030 ska försörjas helt av förnybar 
energi. För trafiken och stadsmiljön finns mål om att minska 
buller och förbättra luften samt att möjliggöra för ett hållbart 
resande. Resandet ska främst bestå av gång-, cykel- eller 
kollektivtrafik och biltrafiken ska vara mellan 30 och 50 procent 
av resandet beroende på om det är inpendlingstrafik eller inom 
staden. (Malmö Stad, u.å. s.20) Malmö har också som mål att att 
staden ska förtätas för att ny mark inte ska tas i anspråk och 
därmed spara på jordbruksmarken (Malmö Stad, u.å. s.22).

I programmet behandlas ett antal utmaningar som staden står 
inför kopplade till kollektivtrafik. Ett problem är det ökande 
bilresandet som sker i och med att staden växer och resandet i 
regionen ökar. Det gör att buller och luftföroreningar kommer att 
öka samt att stadsmiljön kommer att försämras vilket redan är ett 
problem i Malmö. (Malmö Stad, 2013, s.21) Malmö har också 
problem med segregering vilket också syns i den fysiska 
utformningen och många av de yttre delarna i staden är svåra att 
nå med kollektivtrafik. Det gör att människor blir begränsade i sitt 
resande vilket gör att de riskerar att stängas ute från bland annat 
utbildning och arbete då de inte kan ta sig dit. Eftersom Malmö 
stad har som politisk mål att förtäta staden blir de offentliga 
ytorna viktigare och gröna ytor får enligt utredningen en större 
roll. (Malmö Stad, u.å. s.21-22)

Malmö lägger stort fokus vid grönstrukturen i staden och pekar 
på att en ny spårväg kan fungera som ett sätt att få in mer 
grönska genom att plantera nya träd längs spåren och använda 
sig av gröna spårbanor. Grönskan kring spårvägen ska få en 
framträdande roll och ska bidra till att integrera spårvägen med 

resten av staden. (Malmö Stad, u.å. s.24-25) Malmö ger 
exempel på fler lösningar som skapar mer grönska i staden 
tillsammans med spårvägen, så som klätterväxter på 
kontaktledningar och fasader. Målet är att spårvägen ska tillföra 
mer grönska till staden genom dessa lösningar och därmed 
minska de hårdgjorda ytorna i staden.(Malmö Stad, u.å. s. 148, 
156)

Malmö kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan, 
ÖP2012, som ligger under utställning i april 2013 och som 
beräknas att antas under hösten 2013. Det dokument som 
behandlats i denna rapporten är således inte den färdiga 
översiktsplanen utan utställningsförslaget, 
miljökonsekvensbeskrivningen och kommentarerna från 
samrådet. Den nya översiktsplanen beskriver den tänkta 
utvecklingen i kommunen fram till år 2032. (Malmö, 2013, s.1) 

I de övergripande målen för den nya översiktsplanen står: 
”Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
stad och en attraktiv plats att bo och verka i. De tre 
hållbarhetsaspekterna samverkar och är ömsesidigt beroende av 
varandra. Inget av målen kan uppnås utan de andra.” (Malmö, 
2013, s.4)

För att uppnå målen om en hållbar stad har det i översiktsplanen 
delats upp i tre olika inriktningar. (Malmö, 2013, s.4-5)

• Nära, tät, grön och funktionsblandad stad
Målet är att staden ska vara yteffektiv och förtätas inåt utan att 
ge avkall på grönytor som kommer få en viktigare roll i det allt 
folkrikare stadslivet. I den yteffektiva staden ska transporterna 
ske främst med cykel-, gång- eller kollektivtrafik. (Malmö, 2013, 
s.5)

30



• Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning
Ambitionen för Malmös tillväxt är att Malmö ska vara en del av 
Öresundsregionen med Lund och Köpenhamn och tillsammans 
ska de verka för en dynamisk arbets- och bostadsmarknad 
(Malmö, 2013, s.5).

• Staden som kulturell och demokratisk arena
Malmö vill skapa en stad där invånarna är delaktiga i 
utvecklingen. För att uppnå detta ska översiktsplanen verka för 
att jämställdheten och tryggheten ska öka genom att skapa fler 
mötesplatser. En viktig arena att för skapa mer delaktighet är 
den fysiska planeringen för att få invånarna mer involverade i 
stadens förändringar. (Malmö, 2013, s.5)

Målet för Malmö är att fler ska välja att gå, cykla eller åka 
kollektivt för att spara på både miljön och ytan i staden och för att 
detta ska kunna uppnås fokuserar de på att koppla samman 
trafikslagen och utgå ifrån att det ska vara enkelt att ta sig hela 
resan med smidiga byten mellan trafikslagen. (Malmö kommun, 
2013, s. 40) Ett välfungerande kollektivtrafiknät anses viktigt för 
att binda samman staden och för att utnyttja det planeras det för 
att ny bebyggelse ska finnas i anslutning till redan viktiga noder 
och stråk med kollektivtrafik. (Malmö, 2013, s.43)

I miljökonsekvensbeskrivningen till förslaget på ny ÖP för Malmö 
bedömer kommunen att ett spårvagnsnät skulle ge positiva 
effekter för både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 
Utsläppen minskar när färre åker bil och fler väljer kollektiv-, 
gång- eller cykeltrafik vilket även förbättrar luftkvaliteten i staden. 
Eftersom planeringen för spårväg också innebär att de stråk där 
spårvägen kommer att gå ska förtätas bidrar det även till att 
värdefull jordbruksmark sparas. Spårvägen ökar tillgängligheten 
till Malmö och gör att arbetsinpendlingen kan öka. (Malmö, 2013, 
s.9) 

Ett sätt att öka integrationen i staden är att knyta ihop de 
områden som har större arbetslöshet med stadskärnan genom 
kollektivtrafik och därmed göra det lättare att ta sig till 
arbetsplatser i centrum eller i regionen. I Malmö varierar 
förvärvsarbetarfrekvensen mellan 15% och 85% i stadens olika 
områden. Att göra det lättare att ta sig till arbetsmarknaden 
möjliggör för minskad arbetslöshet i de områden som har hög 
arbetslöshet. Inför framtiden påpekas det även att det är viktigt 
att utbytet även ska ske åt andra hållet för att fler arbeten ska 
finnas runt om i staden. Detta skulle både öka den sociala 
integrationen och den ekonomiska tillväxten i Malmö. (Malmö 
Stad, 2009, s.35-36)

För social hållbarhet är jämställdhet och integration viktiga 
frågor. Ett spårvagnsnät lyfts fram som ett sätt att öka 
jämställdheten i Malmö eftersom kvinnor reser mer med 
kollektivtrafik och ett väl utbyggt kollektivtrafiksystem gör det 
därför lättare för kvinnor att ta sig fram i staden. Spårvagn som 
kollektivtrafikmedel anses även bidra till att fler män väljer att 
resa kollektivt då spårfaktorn ska bidra till att fler väljer 
kollektivtrafik då spårbunden trafik bedöms vara attraktivare än 
busstrafik. (Malmö Stad, 2009, s.35)

Kollektivtrafiken har en viktig roll i en rättvis trafikplanering 
eftersom den ger fler möjligheten att ta sig till och från 
arbetsplatsen. Inför planering av nya kollektivtrafiksystem 
påpekas det att det är viktigt att ta hänsyn till de sociala 
konsekvenser det får för de resurssvagare grupperna. (Malmö 
Stad, 2010, s.12)
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3.3.2 Place branding

På Malmö stads hemsida informerar de om planerna på att 
bygga spårväg i Malmö. De motiveringar för att bygga 
spårvägsnät i staden motiveras utifrån fyra olika ståndpunkter. 
Motiven för spårväg utgår ifrån Malmös ambitioner om en 
attraktiv och hållbar stad. (Malmö Stad u.å.)

• Spårväg bidrar till ökad delaktighet
Det lyfts fram att en välfungerande kollektivtrafik är en viktig del i 
att skapa ett rättvist samhälle där alla har samma möjlighet att ta 
sig fram i staden. Spårvägen ska kunna binda samman Malmös 
olika delar på ett effektivt sätt som gör att fler ska kunna delta i 
samhället. Spårvägen ska bidra till ökad tillgänglighet i Malmö 
även när staden växer. (Malmö Stad u.å.)

• Spårväg är miljövänligt
Valet av spårvagn som kollektivtrafikmedel motiveras med att det 
är miljövänligt eftersom de inte släpper ut avgaser och de har 
energieffektiva motorer som drivs av el. Rullmotståndet är även 
litet vilket gör att de har en låg energiåtgång. (Malmö Stad u.å.)

De beskriver även vilka övergripande mål Malmö har för miljön 
och hur spårvägen ska kunna bidra till det.

”Malmö har ambitionen att bli Sveriges klimatsmartaste stad. Det 
är höga ambitioner, med tanke på att halterna av hälsofarliga 
avgaser är allt för höga på flera platser idag. Spårväg som 
ersättning till buss och bil är ett sätt att lyckas detta.” (Malmö 
Stad u.å.)

• Spårväg är effektivt 
Att spårvägen är effektiv menas både yteffektiv och 
kostnadseffektiv. Att den är yteffektiv innebär att den tar liten 

plats i stadsutrymmet och att den kan ta emot en större kapacitet 
än vad en ledbuss kan. Det är något som anses viktigt om 
Malmö ska kunna växa. Spårvagnen beskrivs som 
kostadseffektiv eftersom den har lägre driftkostnad vid högt antal 
resande även om den har en högre investeringskostnad i 
jämförelse med bussystem. (Malmö Stad u.å.)

• Spårväg är attraktivt
Spårvagnstrafik har visat sig locka fler till att välja kollektivtrafik i 
större utsträckning än vad busstrafik gör. Aktiviteten ligger även i 
att spårvagnar är bekväma att resa i. De har fler sittplatser än en 
buss och körstilen blir mjukare med spårtrafik. Spårvägen har 
också en lockelse i att det är en fast linje vilket gör att 
investeringar i bostäder och arbetsliv i anslutning till hållplatser 
är säkrare då hållplatsen inte riskeras att flytta. Spårvagnen ger 
även staden en karaktär som påverkar stadsutvecklingen. 
(Malmö Stad u.å.)

I arbetet med att planera för det nya spårvagnsnätet har Malmö 
gjort en vision som är uppdelad i fyra teman som är citerade 
nedanstående kursiva text. (Malmö Stad, u.å. s.22)

• Effektiv och snabb
- Spårvagnen minskar avstånden i staden och i regionen. 
- Resenären väljer spårvagn framför bilen.

• Tillgänglig
- Spårvagnen skapar tillgänglighet till staden och dess 
funktioner.
- Spårvagnen öppnar för en större arbetsmarknad för hela 
Malmö och för hela regionen.
- Spårvagnen är tillgänglig för alla.
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• Trygg och säker
- Spårvagnen bidrar till Malmös trygghet.
- Ett säkert gaturum ger stadsrum att leva och vistas i för alla.
- Trygghet och trivsel i vagnen och i staden.

• Identitet och symbolvärde
-Spårvagnen binder samman Malmö och skapar nya 
rörelsemönster.
-Spårvagnen ger förutsättningar till stadsförnyelse och tillväxt.
-Spårvagnen bidrar till nya platser och möten.
-Spårvagnen erbjuder ett grönt resande i ett grönt stadsrum. 

I översiktsplanen skrivs det att Malmö behöver en ny berättelse 
om staden där det fokuseras på ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Det påpekas också att det är viktigt att den 
berättelsen delas av medborgarna för att den ska få genomslag 
och bli trovärdig. Malmö stad ska visa gott föredöme genom att i 
alla projekt som kommunen står för använda sig av hållbara 
metoder och material. (Malmö, 2013, s.66)

3.3.3 Spårvagnar

Stadskontoret, gatukontoret och stadsbyggnadskontoret i Malmö 
tog år 2007 fram en rapport som utredde kollektivtrafiken i 
Malmö för att ta reda på vilket behov som finns inför framtida 
kollektivtrafik. Fokus i rapporten var miljö, tillväxt, integration och 
jämställdhet. (Malmö Stad, 2009, s.4)

I rapporten förespråkas ett elburet kollektivtrafiksystem som 
baseras på miljömässigt producerad el för att få en kollektivtrafik 
som har minsta möjliga miljöpåverkan. En annan aspekt av en 
ekologiskt hållbar kollektivtrafik är att den ska vara 
konkurrenskraftig mot bilen som färdmedel. Där bedömer 

utredarna att spårbunden trafik är det mest attraktiva förslaget i 
förhållande mot bilen. (Malmö Stad, 2009, s.35)

Bild 7. Förslag på linjedragning för etapp 1.

Det diskuteras även en del saker att vara medveten om när det 
kommer till spårväg. Det är viktigt att planera så att systemet blir 
trafiksäkert och att det är integrerat med de andra trafikslagen. 
En annan viktig fråga är tryggheten för resenärerna. I en 
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spårvagn finns ingen kontakt med föraren vilket kan skapa en 
otrygghetskänsla. För att motverka det föreslås tågvärdar även 
om det skulle innebära en högre driftskostnad. (Malmö Stad u.å.)

Spårvagnar i Skåne som förkortas SPIS är ett samarbete mellan 
Region Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg för att bygga 
spårväg i de tre städerna. Tanken med samarbetet är att arbetet 
med att att utveckla lösningar och planering för spårvägstrafiken 
gemensamt för att spara resurser och utbyta idéer. Visionen är 
att spårvagnstrafiken ska bidra till möten mellan människor och 
en mer hållbar miljö. (SPIS, u.å.)

En motivation för spårvagnar är att de kan bidra till att få in mer 
grönska och växtlighet i staden eftersom spårvagnstrafiken har 
en effektivare ytanvändning än bussar vilket ger mer plats att ha 
gröna ytor på. Att få in mer växtlighet i stadsmiljön har positiva 
ekologiska effekter. Den biologiska mångfalden ökar men 
växligheten skyddar också mot vind, erosion och 
översvämningar. Tillgång till parker och gröna ytor har även en 
ekonomisk effekt då det bidrar till höjda fastighetsvärden. (SPIS, 
2013)

Malmö har även flera planer och visioner utöver 
spårvagnsplaneringen för hur kollektivtrafiken i staden ska kunna 
utvecklas. 

• Malmöringen
Malmöringen kommer vara pendeltågstrafik i en ringlinje runt 
staden på befintliga spår som idag inte utnyttjas för persontrafik. 
En ny station i Rosengård ska öppnas och i framtiden kan även 
en station i Fosieby öppnas, annars stannar tågen på redan 
befintliga stationer. Målet var att banan skulle vara igång år 2009 
men den har försenats och tidigaste start är beräknad till år 
2014. (Malmö Stad u.å.)

• Malmöexpressen
En del i att lätta på trycket på den linjen med högt resetryck är att 
sätta in en så kallad superbuss, en dubbelledad buss med fler 
bekvämligheter. Busstrafiken ska bland annat bli prioriterad i 
korsningar och ha påstigning vid alla dörrar för kortare 
stopptider. De ska vara som en sorts mellanting av buss och 
spårvagn. Malmöexpressen förväntas vara igång i juni år 2014. 
(Malmö Stad u.å.)

• Höghastighetståg
Malmö är en del av det som kallas den Skandinaviska 
åttamiljonersstaden tillsammans med Göteborg, Köpenhamn och 
Oslo. I sträckan mellan Köpenhamn och Oslo bor det åtta 
miljoner invånare. Den Skandinaviska åttamiljonersstaden är ett 
EU-finansierat projekt som går ut på att stärka kopplingarna i 
regionen för att gynna en attraktiv arbetsmarknad. En del i detta 
projekt är att anlägga ett höghastighetståg mellan städerna som 
då kommer att stanna på Malmö Central och kommer att ge 
Malmö snabbare kommunikationer till Göteborg och Oslo. Än så 
länge finns ingen tidsplan för projektet. (Malmö Stad u.å.) 

• Öresundsmetro
Öresundsmetro är en tänkt spårväg som ska gå mellan Malmö 
och Köpenhamn. Den är fortfarande i utredningsstadiet men om 
den blir verklighet ska den kunna bidra till ökad tillväxt och 
integration i Öresundsregionen. Projektet är även det EU-
finansierat och just nu pågår utredningar kring hur 
Öresundsmetron skulle kunna se ut. Frågor som behandlas är 
bland annat vilken typ av spårväg det ska vara, tunnelbana eller 
tåg, var stationerna ska ligga och vilka effekter den skulle ha på 
den fysiska planeringen i regionen. I februari tidigare i år 
genomfördes ett seminarium som gick ut på att avstämma läget i 
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utredningen och i december kommer ett slutseminarium att 
hållas. (Malmö Stad u.å.) 

Åsikter från allmänhet och föreningar

Åsikterna om spårvagnsplaneringen i Malmö är blandade. Flera 
av stadsdelsförvaltningarna i Malmö är positivt inställda till 
spårvagnstrafik och både politiska partier och privatpersoner 
anser att spårvagnstrafik och utveckling kring de framtida 
stråken är viktigt för den ekologiska och sociala hållbarheten i 
staden. Spårväg lyfts fram som en drivande faktor i framtida 
stadsutveckling både boendemässigt och för utveckling av 
verksamheter. (Malmö Stad, 2013, s.55)

Det finns också de som ställer sig kritiska mot 
spårvagnsplanerna. Både partiföreningar, organisationer och 
privatpersoner anser att spårvagnar skulle skapa trängsel i 
staden samt kostar mycket pengar och att det finns bättre 
alternativ till exempel tunnelbana. Eldrivna bussar lyfts fram som 
ett billigare alternativ till spårvagnstrafik. På kritiken svarar 
Malmö stadsbyggnadskontor att för att bygga tunnelbana är 
investeringskostnaden mycket högre än för spårvagn och att en 
tunnelbana inte tillgodoser samma behov för korta resor inom 
staden som spårvagnar gör. Snabbussar är inte uteslutna som 
ett komplement till spårvagnarna men eftersom de inte har 
samma kapacitet är det inte aktuellt med enbart busstrafik. 
(Malmö Stad, 2013, s.56)

Till skillnad från miljöföreningen EELV i Montpellier som anser att 
spårvägen inte bör bidra till vidare urbanisering av staden så vill 
den svenska miljöföreningen Naturskyddsföreningen i Malmö att 
den framtida spårvägen ska byggas ut i förebyggande syfte för 
att hindra invånarna från att fastna i ett bilberoende. En 
utbyggnad i förebyggande syfte skulle då innebära en vidare 

urbanisering av de områden som kommer att försörjas av 
spårvägen. (Malmö Stad, 2013, s.57)

De framkom också mer generella åsikter kring Malmös 
övergripande ambitioner för en hållbar stad i samrådet. En 
motsättning mot Malmös marknadsföring som Sveriges grönaste 
stad kommer från Hyresgästföreningen Södra Skåne som ansåg 
att det är viktigare att invånarna har en känsla av trygghet, 
gemenskap och stolthet till staden än Malmö måste vara bäst. 
Många andra föreningar är dock positiva till Malmös ambitioner. 
(Malmö, 2013, s.6)
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4. AVSLUTNING
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4.1 SLUTSATSER

Nedan följer de slutsatser som forskningen har lett fram till med 
grund i de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen haft. I 
slutsatserna besvaras frågeställningarna:

• Finns det ett samband och hur ser det i så fall ut mellan 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stadsutveckling och 
spårväg? 

• Hur går det att använda sig av spårvägsnät som medel för att 
marknadsföra hållbar stadsutveckling?

4.1.2 Hållbarhet och spårväg

I båda fallen finns flera exempel på hur spårväg ska kunna bidra 
till en mer hållbar stad. Det som främst tas upp är argumentet för 
att ett väl utbyggt kollektivtrafiknät minskar bilberoendet i en stad 
vilket verka för den ekologiska hållbarheten då utsläppen 
minskar. I båda fallen satsas det även på att förbättra för 
cyklister och gångtrafikanter som en vidare investering för en 
mer ekologiskt hållbar stad. I Montpellier har det även 
kompletterats med infartsparkering, bilpooler och ett 
hyrcykelsystem för att underlätta för miljövänligare resesätt. Just 
spårvagnar motiveras i båda fallen med att de har mindre 
miljöpåverkan än vad bussar har och det är tydligt att 
spårvagnsnäten används i en större helhet för att arbeta med 
hållbar stadsplanering. 

En stor investering i infrastrukturen, som ett spårvägsbygge är, 
används till vidare investeringar i den fysiska planeringen i form 
av planering och byggande av nya områden. Detta blir en del av 
att binda samman en stad och tillgodose bostadsbehovet och 
möjliggöra för nya ekonomiska investeringar. Vidare leder också 

nybyggnationer i en stad till att den förtätas vilket minskar 
förortsutbredning som i sin tur gör att transporterna i staden 
minskar och värdefull naturmark kan bevaras. Denna slutsats 
går att dra utifrån resultaten av materialet från både Montpellier 
och Malmö.

Det går att konstatera att spårvagnstrafik förväntas att ge 
hållbara effekter utifrån alla perspektiv. Med återkoppling till 
Brundtlandrapporten och kritiken om att det är svårt att nå 
hållbarhet som täcker alla tre delarna utan att ge avkall på någon 
av dem. Det står även klart att ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet ofta går hand i hand och att en investering ofta har en 
god hållbar effekt ur alla tre perspektiven. Till exempel att 
spårvägar ökar tillgängligheten i en stad vilket ger invånarna en 
rättvisare möjlighet till att ta sig fram till bland annat arbetsplatser 
och samtidigt som rörligheten ökar minskar utsläppen och 
trängseln. 

Spårvagnen som ett varumärke

Det går utifrån analysen att se ett tydligt samband mellan att 
marknadsföra en stad som hållbar med hjälp av spårvagnsnät 
som motivering. I båda fallen uppger städerna att de ska vara i 
framkant när det kommer till hållbarhet och då främst ekologisk 
hållbarhet och att spårvägen ska vara del av arbetet med att 
göra staden mer hållbar. Spårvägen blir en viktig del för att 
kunna motivera ett hållbarare samhälle. För att kunna minska 
utsläppen och bilanvändandet i en stad måste ett bra alternativ 
erbjudas och där kommer spårvagnarna in i bilden. De står för 
något nytt och modernt inslag i staden och har enligt tidigare 
forskning visat sig höja antalet kollektivtrafikresande. I 
Montpellier används dessutom också designen på spårvagnarna 
som ett sätt att urskilja staden ifrån övriga städer.  
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Eftersom de dokument som studerats i analysen är resultat av 
politiska viljor går det även att dra en koppling mellan 
spårvägsbyggande och politiska ambitioner. I kunskaps- och 
forskningsöversikten kom det fram att större arkitektoniska 
projekt eller investeringar i infrastruktur är ett sätt att 
varumärkessföra, så kallad place branding, en stad. Spårvägen 
blir ett sätt att ge ett ”ansikte” åt vad hållbar planering är 
eftersom hållbarhet innefattar så stora delar av vårt samhälle. På 
så sätt blir byggande av ett spårvagnsnät mer än bara att 
tillgodose transportbehovet i en stad.

4.2 AVSLUTANDE DISKUSSION

4.2.1 Generaliserbarhet

Utifrån resultatet av uppsatsen kommer frågan om det går att 
generalisera på andra fall. Då detta endast är två fall som är 
undersökta går det inte att bestämt säga att alla andra liknande 
fall ter sig på samma sätt. Dock går det att konstatera att det i 
dessa två fall gick att dra samma slutsats. Något som vidare 
tyder på forskningens generaliserbarhet är det faktum att det på 
flera håll i Europa idag byggs och planeras för spårväg och 
hållbarhet är ett ämne som idag genomsyrar synen på den 
fysiska planeringen. 

4.2.2 Egen reflektion

Från resultatet går det att se att även om både Montpellier och 
Malmö använder spårväg för att motivera hållbar planering har 
de ändå olika förväntningar på effekterna. I Malmö som är en 
stad präglad av segregation är spårvägen en viktig del i 
integreringen. Spårvägen ska kunna bidra till att både fysiskt och 
socialt överbygga de klyftor som finns i staden. Städerna har 

olika roller i sin region. Malmö är största staden och motorn i 
regionen på den svenska sidan men konkurrerar samtidigt mot 
den mycket större staden Köpenhamn medan Montpellier står 
ensam som största och viktigaste staden i sin region vilket 
återspeglas linjedragningen. I Malmö ska spårvägen endast gå i 
staden eftersom det för regionala resor finns pendeltåg. I 
Montpellier fungerar spårvägen både för centrala resor och för 
regionala resor. 

Vid sökandet efter kritiska röster om spårvagnstrafiken i 
Montpellier var resultaten knapphändiga. Detta ska med 
försiktighet tolkas som att det inte finns några negativa åsikter 
utan speglar snarare skillnad i offentliggörande av dokument 
mellan Frankrike och Sverige. 

4.3 VIDARE FORSKNING

Många frågor har dykt upp under arbetes gång varav några 
skulle kunna vara intressanta för vidare forskning. Då den här 
studien endast tar reda på hur och vilka drivkrafter som finns 
bakom att bygga spårväg skulle en möjlig utveckling vara att 
djupare gå in och göra studier för hur ambitionerna om en hållbar 
planering efterlevs. Att göra observationer och studier på vilka de 
faktiska effekterna som blir av byggande av ett spårvagnsnät. 

En intressant fråga är också hur spårvagnsplanering skulle 
kunna användas i andra delar av världen som en del i att skapa 
ett mer hållbart samhälle. Skulle det gå i till exempel USA, som 
är ett väldigt bilfokuserat land, att införa spårvagnar som en del i 
ett mer djupgående arbete för hållbar planering. Vidare är det 
även intressant att undersöka hur det skulle kunna användas 
som ett verktyg för planering i utvecklingsländer på frammarsch.
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