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Abstract 
This study evaluates the Stockholm metropolitan region’s goal of becoming a 

sustainable polycentric region in order to meet the needs of a steadily growing 

population. By conducting interviews with regional planners, this study aims to shed 

light upon how polycentric development is affected by the design of the transportation 

network as well as what challenges planners face when planning for a polycentric 

region. The results from the interviews are then compared with an extensive literature 

study, covering both classic and contemporary regional planning theory. In addition, a 

GIS-analysis is conducted to measure urban intensities within the communities selected 

for polycentric development. The results show that Stockholm should pay more 

attention to those settlements located further away from the original city centre, thus 

making them more attractive for transit oriented development (TOD).  
 

Keywords 
Regional planning, transportation system, Stockholm, polycentric development 
 

Sammanfattning 
Denna studie är en utvärdering av Stockholmsregionens mål om flerkärnig utveckling 

för att möta regionens växande folkmängd. Genom intervjuer med regionala planerare 

ämnar denna studie ta reda på hur flerkärnig utveckling påverkas av trafiksystemets 

utformning samt vilka utmaningar regionala planerare ställs inför vid planering av en 

flerkärnig region. Intervjuresultaten jämförs därefter med såväl klassiska som moderna 

teorier om regional planering. Utöver detta genomförs en GIS-analys för att mäta 

urbana intensiteter inom de orter som valts ut för regionens flerkärniga utveckling. 

Resultatet visar att Stockholm borde fokusera på de orter belägna längst ifrån den 

ursprungliga stadskärnan för att göra dessa mer attraktiva för kollektivtrafiknära 

förtätning. 
 

Nyckelord 
Regional planering, trafiksystem, Stockholm, flerkärnighet, polycentrisk utveckling 
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1. Inledning och studiens bakgrund 
På många håll i världen ökar befolkningen i storstadsregionerna. För några år sedan 

passerades en historisk gräns i och med att mer än hälften av jordens befolkning bosatt 

sig i städer (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division, 2014). Detta ställer planerare och beslutsfattare inför en rad dilemman som 

måste bemötas. Inte minst frågan om var alla nya invånare ska bo. För att kunna inhysa 

en större befolkning måste städerna vidgas. Hittills har det inte varit ovanligt att städer 

växt på bredden, vilket lett till en suburbanisering av städer (Dupras, Marull, Parcerisas, 

Coll, Gonzalez, Girard & Tello, 2016). Suburbana områden kännetecknas av gles 

bebyggelse, ofta med långa avstånd mellan de olika funktioner som människor behöver 

i vardagen (Newman & Kenworthy, 2006). Som ett exempel på sådan stadsstruktur kan 

nämnas exempelvis Los Angeles, som ofta lyfts fram som ett slags arketyp för 

suburbaniserade städer (Ewing, 1997). Framförallt har de långa avstånden bidragit till 

ett ökat bilanvändande vilket skapar stora påfrestningar på städernas infrastruktur. 

Sammantaget har detta bidragit till att många storstadsregioner börjat planera för tätare, 

mer kompakta städer (Schmitt, Volgmann, Münter & Reardon, 2015), eftersom dessa 

anses kunna minska såväl slitage som klimatpåverkan genom att avstånden mellan 

människors olika målpunkter i vardagen minskar. I större städer innebär detta ofta en 

flerkärnig utveckling, det vill säga att staden växer runt ett antal stadskärnor som alla 

ska innehålla nödvändiga funktioner för ett fungerande vardagsliv (Schmitt et al. 2015). 
 

Även Stockholms befolkning växer kraftigt och därmed ökar belastningen på stadens 

infrastruktur (Regionplanekontoret, 2010). Ett sätt att minska påfrestningarna är att öka 

koncentrationen av viktiga samhällsfunktioner som boende, arbete, omsorg och 

rekreation. Stockholm har därför som mål i sin regionala utvecklingsplan att säkerställa 

en flerkärnig utveckling av regionen (Regionplanekontoret, 2010). Detta skulle leda till 

att Stockholm utvecklas på hållbart sätt, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. 

Som ett led i att främja den typen av regional utveckling har regeringen godkänt bygget 

av Förbifart Stockholm – en 21 kilometer lång motorvägssträcka för att binda samman 

Stockholms norra och södra delar (Trafikverket, 2014).  
 

Förbifarten har emellertid inte mottagits enbart med jubel utan har mött starkt motstånd 

från organisationer som istället förespråkar en utbyggnad och modernisering av 

kollektivtrafiksystemen i Stockholmsregionen. Denna uppfattning delas av Schmitt 
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(2013), som hävdar att de kärnor som ska ingå i en flerkärnig storstadsregion måste 

syfta till att stärka möjligheterna för kollektivtrafik. Detta kan göras på olika sätt och 

bör göras med hänsyn till kärnornas särdrag (Schmitt, 2013). Genom att skapa 

stadskärnor med olika inriktningar och blandade funktioner, skapas också en efterfrågan 

hos människor att transportera sig mellan kärnorna. Om alla dessa transporter sker med 

personbil istället för kollektivtrafik, menar Schmitt att den flerkärniga storstaden aldrig 

kan minska sina utsläpp av växthusgaser till samma nivå som en enkärnig stad och kan 

därmed inte anses hållbar. 
 

Mot denna bakgrund är det relevant att ställa sig frågande till huruvida 

Stockholmsregionen kan utvecklas till en hållbar, flerkärnig storstadsregion med den 

trafikplanering som råder. Syftet med denna studie är således att utvärdera 

Stockholmsregionens flerkärnighetsmål ur ett hållbarhetsperspektiv med särskilt fokus 

på trafiksystemets inverkan på stadsutveckling. Genom att undersöka hur några 

regionala planeringsinstanser arbetar för den flerkärniga utvecklingen och ställa detta i 

relation till teori avser studien besvara följande frågor. 

• På vilket sätt påverkar trafiksystemets utformning städers flerkärniga 

utveckling? 

• Hur kan trafiksystemets utformning bidra till att främja hållbar, flerkärnig 

stadsutveckling i Stockholm? 

• Vilka utmaningar finns vid regionalplanering för en flerkärnig storstadsregion? 

 

Städers trafiksystem syftar till hela stadens samlade transporter och de strukturer som 

finns för att tillgodose transportbehoven. Det kan således röra sig om såväl vägburna 

resor till fots, på cykel, med personbil, buss eller lastbil som luft- och vattentransporter. 

Även transporter på järnväg räknas in i detta begrepp.  
 

I Stockholm, som är en stad byggd på ett antal öar, finns ett flertal vattenburna 

förbindelser mellan olika stadsområden. Ur ett hållbarhetsperspektiv finns uppenbara 

brister med såväl vatten- som lufttransporter. Merparten av vattenförbindelserna är 

endast tillgängliga under de varma årstiderna medan lufttransporter inom en stad är 

något som den breda allmänheten knappast har tillgång till. Vad gäller förflyttningar till 

fots och cykel är dessa transportslag att betrakta som hållbara. Men, att försöka utveckla 

en starkt flerkärnig storstadsregion där transporterna i huvudsak ska ske till fots eller 

med cykel vore knappast möjligt i ett marknadsekonomiskt system där människors 
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förflyttningar är en viktig faktor för den ekonomiska tillväxten. Denna studie tar således 

fokus på de väg- och järnvägsburna transporterna som sker med bilar, bussar, lastbilar, 

tåg, pendeltåg, tunnelbanor och liknande transportslag.  
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2. Flerkärnig utveckling i Stockholm och globalt 
2.1 Flerkärnig stadsutveckling 
Intraurban flerkärnig stadsutveckling som begrepp har funnits sedan 1940-talet, då 

Harris och Ullman upptäckte att städer expanderar kring ett flertal noder. Bland annat 

konstaterade de att vissa aktiviteter gagnas av att ligga nära varandra medan andra 

funktioner missgynnas av geografisk närhet (Harris & Ullman, 1945). Mer konkret 

handlade det om att exempelvis livsmedelsbutiker etablerades nära andra 

livsmedelsbutiker för att stärka konkurrensen medan stadens soptipp och andra smutsiga 

verksamheter lokaliserades på tillräckligt långa avstånd från människors bostäder. 

Detta, och andra faktorer som närhet till transportnät, menade författarna bidrog till att 

skapa flerkärniga städer. Uttrycket har efterhand kommit att utvecklas av ett flertal 

tänkare och har tillskrivits nya betydelser. 

 

Amerikanske journalisten Joel Garreau presenterade 1991 en teori om flerkärnig 

utveckling som han kallar Edge cities (Garreau, 1991). Edge cities är en typ av 

flerkärnig stadsstruktur där nya stadskärnor utvecklas i anslutning till större 

biltrafikleder i utkanterna av de ursprungliga stadsområdena. Vidare listar Garreau ett 

antal kriterier som ska vara uppfyllda för att definitionen ska vara gällande. Främst 

handlar dessa om att vissa minimiarealer av markyta måste finnas tillgängliga för ett 

antal funktioner som exempelvis handel och kontorsverksamhet (Garreau, 1991). 

Speciellt för dessa kärnor är att de främst är avsedda för kommersiella syften som 

kontorsverksamhet och handel. De kännetecknas av en stor befolkningsökning under 

dagtid med inga till ett fåtal bofasta invånare. McKee och McKee (2001) menar att även 

om handeln är en viktig faktor i edge cities, är ändå kontorsverksamheter de tyngsta 

aktörerna. Den handel som finns i edge cities, bedrivs vanligen i storformat som externa 

köpcentra (McKee & McKee, 2001).  

I kontrast till Garreaus edge cities kan nämnas Christallers centralortsteori, som i stora 

drag går ut på att varor och tjänster kräver ett visst kundunderlag för att kunna säljas. 

Inom centralortsteorin kallas detta för omland (Christaller, 1966). Teorin utvecklades 

ursprungligen på 1930-talet då geografen Christaller studerade orters hierarki i södra 

Tyskland och är en vanligt förekommande teori för att studera städer även idag (Greene 

& Pick, 2006). En av Christallers viktigaste ståndpunkter var att större städer alltid är 

färre till antalet än mindre städer, vilket har att göra med just varors räckvidd.  
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Några år före Garreaus edge cities publicerade Fishman, i boken Bourgeois Utopias: 

The Rise and Fall of Suburbia, sina idéer om flerkärniga städer drivna av den 

teknologiska utvecklingen (Fishman, 1987). Fishman hävdar att de landvinningar som 

gjorts på det tekniska området gjort det möjligt för förorterna att frodas, oberoende av 

innerstadens kärna. Genom att studera Los Angeles insåg Fishman att moderna förorter 

inte enbart inhyser bostäder utan att även företag inom handel och andra branscher följt 

efter de människor som tagit sin tillflykt till förorten. Tack vare modern 

informationsteknologi är innovationskraften inte längre beroende av de fysiska möten 

som uppstår i stadskärnan utan drivs istället fram i virtuella konferensrum. Fishman 

kallar dessa städer för Technocities och förorterna för Technoburbs. Den största 

vinningen, menar författaren, är att transporter inte längre är koncentrerade till och från 

innerstaden. Istället används vägnätet och kollektivtrafiken mer effektivt men mindre 

intensivt när människor förflyttar sig i flera riktningar samtidigt (Fishman, 1987). 

 

Fishmans argumentation erbjuder en kontrast till den rådande uppfattningen att städer 

som växer på bredden alltid utvecklar ineffektiva, suburbana områden 

(Regionplanekontoret, 2010). Idag är det emellertid inte ovanligt att städer anammar 

förtätningsstrategier. Dessa bygger ofta på idéer från nyurbaniströrelsen som växt fram i 

USA under de senaste decennierna. Nyurbanister lägger stort fokus på att omvandla 

existerande, suburbana stadsområden till täta, stadsmässiga noder (Congress for the 

New Urbanism, 1993). En vanlig strategi för att avgöra var en stad bäst bör förtätas är 

så kallad Transit Oriented Development (TOD). Strategin går i huvudsak ut på att 

utveckla staden i närhet till viktiga kollektivtrafiknoder men också till ett brett utbud av 

kultur och arbetsplatser. Åsikterna om vilka densiteter av boende och arbetande som är 

önskvärda går dock isär. Inte sällan delas stadsområden in i olika kategorier, alla med 

specifika riktlinjer om exempelvis bostadsenheter per hektar och avstånd till närmsta 

busshållplats eller tågstation.  

 

Storstaden Denver i USA har utarbetat en strategisk plan för TOD-utveckling av staden. 

I denna har staden inventerat och kategoriserat varje stadsdel för sig och analyserat dem 

utifrån en rad parametrar, där funktionsblandning och storlek på infrastrukturella 

investeringar ges tonvikt. (Denver, 2014). Däremot definieras inga specifika 
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populationsdensiteter i planen utan potentialen för TOD-utveckling bedöms utifrån ett 

slags helhetsperspektiv (Denver, 2014).  

 

Tydligare exempel på densitetsbaserad kategorisering står att finna i en mer 

vetenskaplig kontext. Kamruzzaman, Shatu, Hine & Turrell (2015) har undersökt 

resvanor hos boende i olika typer av stadsområden i Brisbane, Australien. Forskarna 

utgår från delstaten Queenslands definitioner av önskvärda populationsdensiteter. De 

högsta densiteterna, 100 till 300 bostäder per hektar, gäller för den innersta stadskärnan. 

Därefter följer fem underkategorier ända ner på kvartersnivå där densiteten är mellan 30 

och 60 bostäder per hektar (Queensland government, 2010). Kamruzzaman et al. (2015) 

genomförde enkätstudier om resvanorna hos de boende i ett antal olika områden i 

Brisbane där resultatet ger stöd åt TOD-konceptet. Av de 3537 personer som besvarade 

enkäten, var de som bodde i TOD-områden mest benägna att välja bort bilen till förmån 

för kollektivtrafik.  

 

Newman och Kenworthy (2006) gör en något snävare kategorisering och delar enbart in 

områden i stadskärnor och stadsdelscentra eller kollektivtrafiknoder. Författarna talar i 

detta sammanhang om urban intensitet. Genom att studera bilanvändande och 

koncentration av stadsfunktioner har författarna kunnat konstatera att en gräns för när 

bilanvändandet minskar går vid 35 arbetande och boende per hektar (Newman & 

Kenworthy, 2006). Studien är baserad på data från 58 städer runtom i västvärlden. 

Författarna hänvisar även till att andra forskare kommit fram till resultat liknande deras, 

det vill säga att bilanvändandet minskar vid ett brytvärde om 35 boende och arbetande 

per hektar. För att bilanvändandet ska kunna minska, menar författarna, att en 

stadskärna måste inhysa 100000 boende och jobb inom en radie av 3 kilometer. För 

stadsdelscentra eller kollektivtrafiknoder är motsvarande siffra 10000 jobb och boende 

inom en radie av 1 kilometer.  

 

Tätare städer ska minska behovet att transportera sig med bil eftersom avstånden mellan 

vardagens målpunkter minskar. I större städer innebär detta ofta en flerkärnig 

utveckling, det vill säga att staden växer runt ett antal stadskärnor som alla ska innehålla 

nödvändiga funktioner för ett fungerande vardagsliv. En möjlig slutsats av detta är att 

större städer, som exempelvis Stockholm, behöver utveckla flera sådana kärnor för att 

skapa täta, livskraftiga stadsområden för sin växande befolkning. Flerkärnig utveckling 
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är emellertid inte fullt så oproblematisk som den ibland framställs. Schmitt (2013) 

konstaterar att intraurban flerkärnig utveckling inte sällan leder till ökade utsläpp av 

växthusgaser såvida inte utvecklingen sker i symbios med en fungerande 

kollektivtrafikutveckling. Detta fenomen har en naturlig förklaring i att människor har 

en benägenhet att förflytta sig mellan olika delar av staden av olika anledningar. Således 

är det en nödvändighet att flerkärniga städer också säkerställer att kärnorna står i 

förbindelse med varandra genom ett väl fungerande kollektivtrafiknät.  

 

Idén att utveckla kollektivtrafiken i syfte att skapa livskraftiga stadsområden är på intet 

sätt ny. I en svensk kontext konstaterade dåvarande gatuborgarrådet i Stockholm, Helge 

Berglund, redan 1960 att ”Det låter som en paradox, men bästa sättet att bygga för 

bilismen är nog att bygga tunnelbanor” (citerad i Tonell, 1997, s. 121). Uttalandet 

kommer från en redogörelse av en studieresa gjord 1956, då politiker och planerare från 

Stockholm besökte ett antal städer i USA och syftar på ett fenomen som också 

identifierats av Sheller och Urry (2000). Nämligen att antalet bilar i städer ökar i takt 

med att mer yta avsätts för dem. Detta, ansåg Berglund, medförde att stadslivet 

hindrades eftersom vägarna gjordes allt bredare ju fler bilar som använde dem, vilket 

alltså fick till följd att vägnätet trafikerades av ännu fler bilar. Förutom att gaturummet 

blev bredare – vilket ökade avståndet mellan exempelvis butiker på olika sidor om 

vägen – tilltog även trängseln. Detta gjorde städerna svårframkomliga och otrygga. 

Berglunds intryck av studieresan var således att de bäst fungerande stadskärnorna fanns 

i de städer där kollektivtrafiken hade en dominerande roll i stadens transportnät, 

eftersom detta hjälpte till att hålla antalet bilar nere så att vägarna var framkomliga för 

de trafikanter som faktiskt behövde använda dem (Tonell, 1997). 

 

Stockholms regionala utvecklingsplan, RUFS 2010, har identifierat flerkärnighet som 

en framgångsfaktor för regionen (Regionplanekontoret, 2010). Planen slår fast att 

Stockholm idag har en starkt monocentrisk struktur vilket skapar stora belastningar på 

innerstaden. I planen förutspås också regionens befolkning växa till 2,4 miljoner inom 

kort, varför behovet av en flerkärnig stadsstruktur anses i det närmaste akut 

(Regionplanekontoret, 2010). Adolphson (2009) ger dock en lite annan bild av 

Stockholms struktur. Han har utfört en studie om Stockholms flerkärniga utveckling 

1991 – 2004. I studien identifierar han ett antal urbana kärnor utöver innerstaden och 

kan också visa att de ökat i antal från fem stycken 1991 till sju stycken 2004. Adolphson 
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ser urbana kärnor som resurscenter för aktiviteter, vilka baseras på storlek och urban 

densitet (Adolphson, 2009). Utöver detta har han mätt potentiella interaktioner mellan 

kärnorna. Det står således tämligen klart att det finns ett flertal perspektiv på vad 

flerkärnighet är.  

 

2.2 Stockholms planeringshistoria 
Den snabba befolkningstillväxten under 1900-talets början ställde världens städer inför 

en helt ny typ problem (Sorensen, 2001). Bostadsbrist uppstod och bristen på ny mark 

att etablera fler bostäder på krävde nya planeringsstrategier. 
 

Bostadsbristen, som även präglade Stockholm, har haft stor påverkan på hur Stockholm 

har utvecklats som stad (Lundevall, 2006). Bristen på exploateringsbar mark att etablera 

nya bostäder på tvingade staden att börja växa utåt. För att det skulle vara möjligt att bo 

längre ifrån stadskärnan har stor kraft legat på trafiksystem. Ett utvecklat och väl 

fungerande trafiksystem har varit nyckeln till möjligheten att bo i stadsperiferin 

(Lundevall, 2006). 
 

Höjer, Gullberg och Pettersson (2011) menar att Stockholm har genomgått tre 

trafikfaser: gåstaden, spårvagnsstaden och bilstaden. De anser även att det går att se 

tydligt på Stockholms bebyggelsestruktur och infrastruktur vilken planeringsideologi 

som influerat under vissa områdens utveckling eftersom Stockholm, liksom många 

andra städer, växt i stötar. Stötarna kan i sin tur kopplas till olika tekniska språng och 

samhällssyner (Höjer et al., 2011). 
 

Enligt Höjer et al. (2011) påbörjades trafikfas två, spårvagnsstaden, under 1900-talets 

början. Den elektrifierade spårvagnen presenterades och gjorde att utbredningen kunde 

börja på orörd mark i stadens periferi. Men det dröjde in på mitten av 1900-talet innan 

boomen med bostadsprojekt sattes i gång. Det var i samband med ett nytt 

förhållningssätt som fokuserade mer på social hållbarhet och att bilen gjorde sitt intåg i 

hushållen. Stockholm gick då in i sin tredje trafikfas, bilstaden (Höjer et al., 2011). 

Bilen och tunnelbanan som etablerades på 1940-talet ledde till ett nytt språng i stadens 

utbredning. 
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Etableringen av tunnelbanan gjorde Stockholm unikt. Stockholm var en liten stad med 

en liten befolkning men, trots det, en av de första städerna som satsade på tunnelbana. 

Längs med tunnelbanelinjen etablerade Sverige sina första ABC-städer, varav en av de 

kändaste är Vällingby. Bokstäverna ABC står för arbete, bostad och centrum (Sax, 

1998). Etablering av den här typen av nya orter skedde runt om i västvärlden, och har 

kallats såväl subcenters som satellitstäder (Sorensen, 2001). De olika orttyperna, 

Subcenters och ABC-städer, skiljde sig lite ifrån varandra men i det stora hela var 

tanken ungefär densamma och påminner om dagens flerkärniga struktur som RUFS 

försöker skapa. 
 

De nya orterna skulle vara självständiga kärnor med arbetsplatser, bostäder samt ett 

centrum för shopping och livsmedelshandel. Nyckeln till orterna var att de skulle ha god 

kommunikation till Stockholms stadskärna för eventuell arbetspendling till och från 

ABC-städerna, men det var även viktigt att de skulle ligga tillräckligt långt från 

stadskärnan för att locka invånarna att konsumera i ABC-centrumet i ställer för att åka 

in till city. Därtill skulle centrumet kännetecknas av ett rikt stadsliv med många 

människor i rörelse (Sax, 1998). 
 

Ganska snabbt efter etableringen av Sveriges ABC-städer fastställdes det att orterna inte 

levde upp till det förväntade. Många lägenheter bosattes aldrig och centrumen blev 

aldrig fulla av liv. I boken Vällingby (Sax, 1998) presenteras intervjuer som gjorts med 

planerare och arkitekter som var med i etableringen av ABC-städerna. De menar att 

tidspressen som fanns på etableringen kan vara en orsak till varför de inte fungerade på 

1950–60-talet. Många bostäder byggdes förhastat och fritidsaktiviteterna blev 

åsidosatta. En annan orsak som framkom i intervjuerna var bristen på arbetsplatser, 

vilket även Höjer et al. (2011) tar upp som kallar dessa orter för “de sovande städerna”. 
 

Trots att Stockholm har utvecklats längs med starka radiella stråk (figur 1) och utvecklat 

starka satellitstäder (Newman & Kenworthy, 1992) och att Stockholm kommit långt i att 

upprätta en hållbar region med hjälp av förtätningssatsningar som Hammarby sjöstad 

(Wheeler & Beatley, 2009), har Stockholm präglats av en het diskussion om 

bilvägsnätet. Exempelvis har Förbifart Stockholm varit omdiskuterad sedan 60-talet. 

Anledningen till den diskussionen grundar sig i den oförberedda ökningen av bilismen. 

Att en ökning av bilanvändandet skulle ske var en självklarhet men ökningen steg långt 

över vad som hade förutsetts. Stockholms infrastruktur är inte byggd för den mängd 
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bilar som förekommer nu. Exempelvis är Essingeleden byggd för hälften av de bilar den 

tar idag (Trafikverket, 2015). Bebyggelsen av bostäder i periferin har dock fortsatt ända 

fram till 1990-talet (Tillväxt, miljö och regionplanering [TMR], 2014). Enligt TMR 

hade samtliga regionsplaner underskattat möjligheterna till förtätning inne i city.  

 
Figur 1: Stockholms radiella bil- och spårvägar med utmarkerade utvecklingsorter från RUFS 

2010. Bakgrundskarta © Lantmäteriet [i2014/00655]. 

 

På grund av den kraftiga befolkningsökningen var Stockholm nära sin bristningsgräns 

på 80-talet (Malmsten & Pettersson, 2001). Den ständigt ökande biltrafiken belastade 

stadens infarter, skapade köer som bidrog till olyckor och giftiga utsläpp. Ett 

omfattande trafikpaket presenterades 1991, som senare kom att kallas Dennispaketet. 

Överenskommelse om Väg- och spårtrafikutvecklingar i Stockholmsregionen omfattade 

en rad olika planerade bilvägar som skulle bilda en kringled runt om Stockholm. 

Malmsten och Petterson (2001) menar att Dennisöverenskommelsen visade på att 

Stockholm var i behov av investeringar i trafiklösning inom regionen. 
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Överenskommelsen innebar dock allt för många kompromisser och osämja mellan 

partierna som till slut ledde till att överenskommelsen upplöstes och merparten av de 

planerade projekten sköts upp (Malmsten & Pettersson, 2001).  
 

Under 1990-talet 2001 framtogs en ny regionplan och beslut fattades om att anlägga 

Förbifart Stockholm och utvidga spårtrafiken i form av Citybanan. Redan då 

presenterade Tillväxt- och regionplaneförvaltningen sin flerkärniga utvecklingsplan 

med sju utvecklingsorter. Med hjälp av kompletterande trafiksatsningar skulle möta 

stadens befolkningsutmaningar och klimatmål. RUFS 2001 är uppbyggd i fem olika 

scenarier beroende på hur utvecklingen ter sig för att på bästa sätt möta avvikelser i 

utvecklingen. I dag har RUFS 2001 vidareutvecklats till RUFS 2010 och RUFS 2050 

ligger i startgroparna.  
 

2.3 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
Att förändra den spatiala strukturen i urbana områden är en lång process och kräver stor 

försiktighet för att inte förhasta planeringen (Bertaud, 2004). Författaren menar att den 

urbana strukturens utveckling styrs och hålls tillbaka av redan befintlig infrastruktur och 

bebyggelse. Vidare poängterar han att redan etablerad mark inte kan gå tillbaka till att 

vara natur. Med det menar han att det är viktigt för dagens planerare att förstå 

konsekvenserna av det som byggs och att ha förståelse för hur urbana strukturer 

förändras.  

I Stockholm brottas man med att tillgodose den stora befolkningsökningen. Det har 

sedan några år tillbaka varit ett hårt tyck på inflyttningarna i staden och det blir allt 

svårare att mätta bostadsköerna (Regionplanekontoret, 2010). För att värna om miljön 

och det ekologiska fotavtrycket har Stockholms region antagit en regionalplan som talar 

för en flerkärnig stadstrukturutveckling. Satsningen görs för att avlasta den centrala 

kärnan och den befintliga infrastrukturen. Den här typen av utveckling är, menar 

Bertaud (2004), inte ovanlig bland storstäder. I många fall är städerna monocentriskt 

uppbyggda men med tiden som staden växer går städerna mer och mer mot en flerkärnig 

struktur. Detta går enligt författaren att se på flera ställen i världen. Han argumenterar 

därför att den ursprungliga stadskärnan förlorar en del av sin tyngd när kluster av 

diverse företag poppar upp i stadens periferi.  
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Regionplanekontoret i Stockholms läns landsting har valt ut åtta utvecklingsorter att 

förtäta med bostäder, arbeten och kulturliv: Kista-Sollentuna-Häggvik (Sollentuna), 

Barkarby-Jakobsberg (Jakobsberg), Arlanda-Märsta (Märsta), Täby-Arninge (Täby), 

Kungens kurva-Skärholmen (Skärholmen), Flemingsberg, Haninge centrum samt 

Södertälje. Utöver de åtta utvecklingskärnona har Stockholm city en central roll samt 

vissa närliggande kommuner som direkt påverkas av planen (figur 4).  

 
Figur 4: Översiktskarta över de utvalda kärnorna samt de berörda kommunerna. 

Bakgrundskarta © Lantmäteriet [i2014/00655]. 

Orterna som valts ut är likartat uppbyggda men vissa skillnader förekommer, inte minst 

vad gäller social status. Dock finns en del likheter mellan orterna, vilka 

Regionplanekontoret fäster vikt vid (Regionplanekontoret, 2010). Nästan alla orter har 

en tätare bebyggd kärna med rikt utbud av detaljhandel och utvecklad kollektivtrafik. Så 

gott som alla orterna har även en mer glesbebyggd periferi, inriktad mot 

sällanköpshandel med större volym. Tillgång till bil är därför nästintill ett krav för att 

kunna transportera sig till och från dessa områden. Trots sina likheter menar Tillväxt, 
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miljö och regionplanering (TMR), (2013) att varje ort har en specialisering och att 

orterna kompletterar varandra. En sådan specialisering är nödvändig för att locka 

invånarna från andra kommuner att besöka platser utanför hemkommunen.  

Visionen är att orternas centra skall utvecklas till starka, regionala, stadsliknande kärnor 

som skall erbjuda en kulturell variation och inbjudande mötesplatser. Att kärnorna skall 

ha ett rikt kulturliv menar TMR (2013) är för att åstadkomma en attraktiv miljö där 

kunskap skall frodas. De själva refererar till Richard Florida och Jan Gehl som båda 

talar om kreativa miljöer för att locka till social interaktion.  

Enligt Florida (2004) är den kreativa klassens tid nu. Med den kreativa klassen syftar 

författaren till de invånarna som har kreativa yrken, yrken som kräver en konstant 

självutveckling. Det är sådana yrken som leder till innovationer och tar samhället framåt 

(Florida, 2004). Enligt TMR (2013) kommer en ort som kan ta vara på den kreativa 

klassen vara en ort som kommer stå sig stark i den globala konkurrensen. TMR 

argumenterar för att det är viktigt att orterna inte bara försöker attrahera rätt företag utan 

att de även måste locka till sig rätt typer av människor, människor som tillhör Floridas 

definition på kreativa klassen. För att göra det finns det enligt Florida (2004) vissa 

kriterier som kreativa människor lockas av: tolerans, talang och teknologi. Med andra 

ord menar Florida att kreativa människor värdesätter öppna samhällen med hög teknisk 

service och god tillgänglighet till utbildning och utveckling. Men medan Florida talar 

om attityden i samhället talar Gehl (2011) mer om den fysiska miljöns utformning. Gehl 

syftar till att det finns tre typer av aktiviteter i samhället och genom att planera den 

fysiska miljön kan planerarna styra vilken typ av aktivitet som ska förekomma. Enligt 

Gehl (2011) är det av stor vikt för samhället i stort att erbjuda ett tilltalande gatuliv för 

att skapa interaktion mellan invånarna, vilket han menar leder till socialt utbyte vilket i 

slutändan leder till utveckling och innovationer. Gehls antagande att försöka styra 

invånarnas aktiviteter med hjälp av planering anser TMR (2013) vara ett komplement 

till att möta Floridas kriterier om kreativa och kulturella stadsmiljöer. 

Utöver en tät stadsstruktur skall kärnorna fungera som noder i det befintliga trafiknätet 

eftersom det är av stor vikt att de är tillgängliga för både kollektivtrafik och biltrafik. 

Utan god tillgänglighet kommer kärnorna ha svårt utvecklas till sin fulla potential. Shen 

(2000) hävdar att det finns en stark korrelation mellan arbetarnas resemönster och den 

spatiala strukturen och att längre restid till arbete minskar chanserna till andra 

arbetstillfällen. Bertaud (2004) menar att det skall ta maximalt en timme att ta sig till 
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jobbet, vilket ofta är lättare att uppnå i en monocentrisk stadsstruktur där det är lättare 

att bygga upp starka radiella stråk. I RUFS är den tiden 45–60 minuter, det vill säga att 

det är en rimlig maxtid för hur lång tid det skall ta sig till arbete. Men, enligt 

Regionplanekontoret (2010) bidrar Stockholms monocentriska struktur till ett ohållbart 

samhälle eftersom det tenderar att ge upphov till en mer utspridd stad. Newman och 

Kenworthy (1992) hävdade dock redan 1992 att Stockholm har goda förutsättningar för 

att utveckla en hållbar, flerkärnig struktur eftersom Stockholm, vid tidpunkten då 

studien genomfördes hade starka satellitorter belägna i starka radiella stråk. 

Lin, Allen, Cui och McLaughlin (2012) menar att det inte bara är god kollektivtrafik 

som grundar sig i en ekologisk hållbar region utan även stark gemensam regionpolitik. 

Att ha en gemensam regionpolitik i Sverige kan vara svårt att uppnå i praktiken 

eftersom samtliga kommuner har planmonopol. Med planmonopol menas att 

kommunen har full makt över att bestämma hur mark och vatten skall användas inom 

kommunens gränser (SFS 2010:900, 1 kap. 2 §) (med vissa undantag då annan 

lagstiftning gäller, exempelvis Väglagen). I den här typen av regionplan har 

kommunerna en ledande roll i om planen skall bli verklighet (Regionplanekontoret, 

2010). Med det rådande planmonopolet ligger det på kommunernas bord att skapa 

möjligheterna för att möta regionens plan. De ansvarar att finna lämpliga mötesplatser, 

förtäta i kollektivnära trafikstråk samt att etablera landmärken eller liknande dragplåster 

för att locka till sig invånarna.    
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3. Metod & Material 
Denna undersökning baseras till största del på en litteraturstudie. Genom att studera 

aktuell forskning och historia om regional utveckling, flerkärnig stadsutveckling och 

transportsystem har Stockholms flerkärniga utvecklingsmål kunnat utvärderas mot en 

teoretisk bakgrund. Data till litteraturstudien har i huvudsak inhämtats från Elseviers 

sökportal Sciencedirect.com men andra sökportaler har också använts. För att få en 

klarare bild av vilka utmaningar de regionala planerarna ställs inför samt hur de ser på 

trafiksystemets betydelse för stadsutvecklingen har två semi-strukturerade intervjuer 

utförts. Intervjuerna har också kompletterats med en GIS-analys med vilken de åtta 

orternas (samt Stockholm citys) urbana intensitet mätts enligt Newman och Kenworthys 

brytvärde om 35 boende och arbetande per hektar.  
 

3.1 Intervju som metod 
För att få en bättre förståelse för hur olika teorier applicerats på region Stockholm 

utfördes två kvalitativa intervjuer. Respondenterna valdes ut utifrån deras 

expertisområde och fokus låg på att finna några som hade god insikt i regionala 

infrastrukturfrågor. Lämpliga respondenter fann vi på Stockholms läns landsting. På 

Tillväxt- och regionförvaltningen kontaktades en regionalplanerare som arbetade med 

stora infrastrukturfrågor inom Stockholms region. Syftet med att intervjua en 

regionalplanerare var för att få insikt i hur de arbetar för att finna lämpliga lösningar för 

Stockholms regionala utveckling. På Trafikförvaltningens Strategiska 

utvecklingsavdelning kontaktades avdelningschefen. På intervjun medverkade chefen 

för strategisk utveckling, samordnaren för samhällsplanerare som sköter 

kommunikationen med regionens alla kommuner samt en busstrafikstrateg. Intervjuerna 

genomfördes på vardera respondents arbetsplats.    
 

Intervjuerna var semistrukturerade och hade en låg standardiseringsgrad enligt Trosts 

(1997) definition. Genom att utföra intervjuerna semistrukturerat gavs det stort utrymme 

för respondenten att utveckla sina svar samt att kunna ställa följdfrågor på 

respondentens svar, frågor som varför eller hur. Omkring 12 frågor hade planerats 

innan (se bilaga A och B) för att leda intervjun i rätt samtalsväg, men utöver de 12 

frågorna uppkom några fler frågor utifrån respondentens svar.    
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Intervjuerna spelades in, transkriberades och har sedan använts som en kunskapsbank, 

dock med ett kritiskt förhållningssätt, för att ge en större inblick och förståelse för hur 

Stockholmsregionens olika planeringsinstanser arbetar för att främja målet till en 

hållbar, flerkärnig stadsutveckling.  

 3.2 GIS som metod 
En analys har utförts i mjukvaran QGIS 2.14.0 Essen där befolkningsdata och arbetande 

befolkning lagts ihop för att mäta de åtta utvecklingsorternas urbana intensitet. 

Analysen gjordes med utgångspunkt i Newman och Kenworthys (2006) studie om 

bilberoendet i städer, där en koncentration om minst 35 boende och arbetande per hektar 

konstaterades utgöra en gräns för när bilanvändandet i stadsområden kan minska. Att 

minska antalet bilar i stadsmiljö har länge ansetts vara en av de viktigaste åtgärderna för 

att främja stadslivet. Jacobs (2004) konstaterade detta redan på 1960-talet och tanken 

har fått fotfäste hos såväl TOD-förespråkare som nyurbanister. 

 

Data för undersökningen har hämtats från Lantmäteriets översiktskarta samt Statistiska 

centralbyråns befolknings- och arbetsmarknadsstatistik. I kartan placerades 

vektorpunkter ut för respektive utvecklingsort runt vilka det skapades buffertzoner om 

1,0 respektive 3,0 kilometer. Enligt Newman och Kenworthy (2006) ska en stadskärna 

ha ett upptagningsområde som sträcker sig tre kilometer från kärnan och inhysa minst 

100000 boende och arbetnade medan stadsdelscentras upptagningsområde ska vara en 

kilometer och rymma minst 10000 boende och arbetande.  
 

Därefter inlästes tre vektorlager med arbetsmmarknads- och befolkningsstatistik i rutor 

om 250×250 meter för tätt befolkade områden respektive 1000×1000 meter för mindre 

tätbefolkade områden. Genom att inkludera såväl förvärvsarbetande nattbefolkning som 

förvärvsarbetande dagbefolkning säkerställdes att analysen tog hänsyn till både 

inpendlande och bofast arbetskraft. Statistiklagren lades sedan samman ett och ett med 

buffertzonerna så att buffertzonerna innehöll data om befolkning och arbetande. 
 

Orternas urbana intensitet beräknades genom att summera total befolkning, 

förvärvsarbetande nattbefolkning samt förvärvsarbetande dagbefolkning. Därefter 

räknades arean för buffertzonerna ut och konverterades till hektar. Summan av 

parametrarna dividerades slutligen med arean i hektar. 
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3.3 Metoddiskussion 
Denna studie har delvis baserats på intervjuer med regionala planerare. För att få ett 

bredare perspektiv kan det argumenteras för att studien också borde riktat sig till 

kommunala planerare. Sådana intervjuer rymdes dock inte inom tidsramen för detta 

examensarbete, varför vi istället valde ett mer djuplodande fokus på de regionala 

aspekterna av planeringen. 
 

En svårighet vad gäller GIS-analysen var placeringen av de punkter som representerar 

centrum eller origo i respektive ort. Exakt var en ort har sin origo är ingen självklarhet 

varför vi valde att placera punkterna på samma plats som järnvägsstationen eller, i vissa 

fall, vid ett handelscentrum i varje ort. Som vägledning för placeringen importerades 

tillfälligt en orienteringskarta från Open Street Maps. Detta lager togs därefter bort från 

de slutgiltiga kartorna. 
 

De rutlager som användes för intensitetsmätningarna innehöll rutor i olika storlekar och 

i urvalet hamnade vissa rutor delvis utanför buffertzonerna. Datainnehållet i sådana 

rutor kontrollerades och konstaterades vara så pass ringa att de, i sammanhanget, inte 

påverkar resultatet nämnvärt. Det är dock av viss vikt att påpeka att de inmätta värdena 

är överskattningar av boende och arbetande (bilaga C). 
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4. Resultat 
4.1 Intervju 
I avsnitten nedan sammanfattas svaren från intervjuerna med Trafikförvaltningen och 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. För fullständiga intervjufrågor, se medföljande 

bilagor.  

 

4.1.1	  Strategisk	  utveckling	  på	  Trafikförvaltningen	  (TF)	   

På avdelningen Strategisk utveckling tas de flesta underlagen som rör 

kollektivtrafikutveckling fram. Respondent ett börjar med att berätta att deras arbete 

förhåller sig till en hållbar utveckling som skall vara tillgänglig för samtliga i 

samhället.  Det är även de som är utvecklingsledare i stora infrastrukturprojekt som sker 

i länet. Vidare löper intervjun in i en diskussion om hur pass stor påverkan TFs arbete 

har på kommunala planeringen. Samtliga respondenter är överens om att deras arbete på 

TF har en relativt stor påverkan men förtydligar också att kommunernas arbete påverkar 

deras. Det är TF som ansvarar för att tillhandahålla kollektivtrafik till länets invånare 

och det ligger i kommunernas intresse att säkerställa en god kollektivtrafik genom att 

möta TF:s rekommendationer, vilket respondent tre anser att kommunerna oftast gör. 

Det kan röra sig om i vilken volym det skall byggas i eller lokalisering av det nya 

området. Men respondenten menar också att det inte alltid sker. Då leder det ofta till ett 

mer kostsamt och mindre effektivt sätt för TF att tillgodose kollektivtrafik till det 

nyetablerade området. Respondent två förtydligar att kommunerna faktiskt har 

planmonopol och kan i princip göra vad de vill utan att ta hänsyn till TF:s 

rekommendationer.  

 

Intervjun leder därefter in på arbetet inom RUFS. Det är TF som tar fram underlagen 

och ansvarar över trafikutvecklingen i kommande RUFS 2050. TF tar även fram 

restidskvoter på hur lång tid det skall få ta att färdas från kärna A till kärna B, förklarar 

respondent ett. I arbetet med att strategiskt utveckla kollektivtrafiken i regionen ligger 

fokus framförallt på den radiella förbindelsen med Stockholm eftersom dessa utgör det 

största resandet, förklarar respondent tre. Men vidare menar hen att det är av stor vikt att 

tvärförbindelser upprättas trots att det är av något lägre prioritet och syftar till att det är 

tvärförbindelserna som definierar de utvalda utvecklingsorterna och att det är väsentligt 

att utveckla transportnätet där emellan. För att en effektiv tvärförbindelse skall kunna 
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uppnås måste bussarna få mer utrymme i den kommunala samhällsplaneringen menar 

respondent tre. I dagsläget tangerar motorvägarna kärnornas ytterkant och passerar 

sällan kärnornas origo (figur 5). Detta leder till att bussen inte når ut till stora delar av 

orten. För att bussen skall kunna konkurrera med bilen krävs bättre förbindelser till och 

från kärnornas origo. 

 
 

Figur 5: Schematisk bild över trafiksystemet i en flerkärnig storstad. Motorvägens knutpunkter 

ligger utanför de urbana kärnorna. 

 

En annan viktig faktor som tas upp under intervjun var att kärnorna måste få utvecklas i 

sin takt och inom sin nisch, det vill säga ett slags specialisering eller inriktning som är 

tänkt att göra varje kärna unik i sammanhanget. På så sätt skapas incitament för 

önskvärda förflyttningar mellan kärnorna vilket riskerar utebli om kärnornas utbud och 

kvaliteter blir identiska.  
 

Även Förbifart Stockholm kommer bli en motorvägsled som endast tangerar orternas 

centra. Men till skillnad mot andra redan befintliga motorleder har Trafikverket fått ett 

särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna för kollektivtrafik längs med motorleden 

förklarar respondent tre. Syftet med uppdraget är att identifiera åtgärder som kan skapa 
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förutsättningar för bussförbindelser med täta avgångar och effektiv restid som skall 

kunna konkurrera med bilen. I arbetet med Förbifart Stockholm nämns att Förbifarten 

skall avlasta Essingeleden vilket öppnar upp möjligheterna att etablera en 

motorvägsbusslinje längs med Essingeleden (Trafikverket, 2014). Respondent tre menar 

att det finns många komplexa komponenter som måste utredas för att göra detta möjligt. 

Ett exempel är problematiken att finna lämpliga busshållplatser längs den redan 

trafikerade motorvägen.   
 

Vidare fortsätter diskussionen in på hur de uppfattar RUFS 2010. Respondent två anser 

att RUFS 2010 kan upplevas mer som en ambition snarare än en plan. I det stora hela 

handlar det mycket om finansiering och i RUFS 2010 framgår varken en tidshorisont 

eller vem som skall ansvara för och finansiera de individuella projekten. Detta gör att 

RUFS 2010 känns diffus och kan upplevas mer som en vision. Respondent två menar att 

förr var det mer objektfokuserad planering vilket kan ha hämmat utvecklingen. I 

dagsläget börjar den regionala planeringen fokusera mer på ett stomnätstänk, det vill 

säga hur viktiga punkter kan knytas samman och skapa god tillgänglighet i hela 

regionen.    
 

4.1.2	  Tillväxt-‐	  och	  regionplaneförvaltningen	  (TRF) 

TRF har framtagit en regionplan som strävar efter att skapa en stark flerkärnig region. 

Planen togs fram första gången 2001, den aktuella är från 2010 och en tredje 

uppdatering av planen är runt knuten, RUFS 2050. Respondenten förklarar att planen är 

framtagen för att avlasta det befintliga trafiksystemet som i dag är tungt belastat. 

Genom att stärka orter utanför den centrala stadskärnan kan trafikströmmarna börja löpa 

åt båda hållen. Det vill säga att resandet löper till Stockholm stad men även från 

Stockholm stad. De åtta utvecklingskärnorna är strategiskt utvalda, respondenten menar 

att det är internationell forskning som pekar på att orterna skall ligga en bit i från den 

centrala stadskärnan och att orterna måste ha ett eget omland. Vidare förklarar 

respondenten att om orterna ligger för nära varandra eller för nära den centrala 

stadskärnan finns det risk att orterna växer samman och inte utvecklas till enskilda 

kärnor. Det är även viktigt att det inte blir för många kärnor att förtäta, eftersom det 

riskerar att ingen av dem bli tillräckligt täta och hela konceptet med en tät flerkärnig 

struktur fallerar.  
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En av de viktigaste faktorerna i en flerkärning regionsutveckling är tillgängligheten till 

och från orterna.  Orterna har därför valts ut utifrån sin geografiska lokalisering och 

tillgänglighet. Orterna har redan starka kollektivtrafik- och biltrafiknät som binder dem 

samman och till den centrala stadskärnan.  Respondenten hävdar att tillgängligheten 

kommer vara avgörande om regionen kommer utvecklas i rätt riktning. Hen vågar dock 

inte svara på hur tillgängligheten kan lösas på bästa sätt.   
 

En annan faktor som regionplaneraren tar upp är att de utvalda orterna behåller och 

förstärker sin nisch. Hen hävdar att regionplanen inte har gjort någon färdig mall som 

skall appliceras på samtliga orter utan att alla orter ser olika ut och att tanken är att de 

skall utvecklas utifrån deras egna förutsättningar. Respondenten menar att de kommer 

behöva ha varsin nisch och tar upp Kista som exempel på en ort som har utvecklats 

starkt under de senaste åren. Respondenten tror att en av anledningarna till varför just 

Kista har utvecklats snabbt är det starka företagskluster inom teknik som har etableras 

där. Vidare berättar respondenten att TRF gärna ser att orterna får regionala funktioner, 

exempelvis sjukhus eller högskolor.     
 

4.2 GIS 
Figur 6 visar en kartläggning av befolknings- och arbetsintensiteten inom 1,0 kilometer 

från kärnan (uttryckt som ba-enheter per hektar) i Stockholm city samt de åtta 

utvecklingsorterna som pekats ut i RUFS 2010 för Stockholms flerkärniga utveckling. 

Enkilometersanalysen utfördes för att analysera områdenas potential som 

stadsdelscentra eller kollektivtrafiknoder enligt Newman och Kenworthys (2006) 

definition. Resultatet visar att samtliga åtta orter uppnår densiteter långt över brytvärdet 

35 jobb och boende per hektar inom 1,0 kilometer från kärnan. Märsta är den ort där 

densiteten är lägst (60 ba-enheter per hektar). Ändå är resultatet nästan två gånger så 

högt som gränsvärdet. Stockholm C sticker, inte helt oväntat, ut med sina 652 ba-

enheter per hektar.  
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Figur 6: Uppmätta urbana intensiteter inom 1,0 kilometer från origo (kollektivtrafiknodnivå). 

Bakgrundskarta © Lantmäteriet [i2014/00655]. 

 

På stadskärnenivån (3,0 kilometer radie) är resultatet ett annat. Fyra av de åtta 

utvecklingsorterna uppnår densiteter över brytvärdet 35 ba-enheter per hektar inom 3,0 

kilometer från kärnan, medan resterande fyra inte uppnår gränsvärdet (figur 7). Även 

här ligger Märsta i botten med 17 ba-enheter per hektar. Högst resultat av 

utvecklingsorterna finns i Sollentuna (59 ba-enheter per hektar). Stockholm C uppvisar, 

föga förvånande, ett mycket högt värde om 311 ba-enheter per hektar.  

På stadskärnenivån finns två orter som tangerar gränsvärdet med intensiteter om 30 ba-

enheter per hektar (tabell 1). Dessa två är Jakobsberg och Flemingsberg. Ytterligare två 

orter, Täby och Skärholmen ligger strax över gränsvärdet med 38 ba-enheter per hektar. 
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Figur 7: Uppmätta urbana intensiteter inom 3,0 kilometer från origo (stadskärnenivå). 

Bakgrundskarta © Lantmäteriet [i2014/00655]. 

 

I tabellen nedan framgår samtliga uppmätta intensiteter i de åtta utvecklingsorterna samt 

Stockholm city. Tabellen är uppdelad på 1,0 kilometer radie för kollektivtr§afiknodnivå 

samt 3,0 kilometer för stadskärnenivå. 
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Tabell 1: Summan av arbetande och boende i respektive stadskärna samt urban intensitet (ba-

enheter per hektar). 

  1000 meter 3000 meter 
Namn Summa Area (ha) Intensitet Summa Area (ha) Intensitet 
Sollentuna C 29054 309 94 162804 2781 59 
Märsta 18538 309 60 48643 2781 17 
Täby C 24597 309 80 105835 2781 38 
Jakobsberg C 35955 309 116 82708 2781 30 
Stockholm C 201392 309 652 865471 2781 311 
Skärholmen C 30420 309 98 107041 2781 38 
Flemingsberg 29928 309 97 82719 2781 30 
Haninge C 20597 309 67 75278 2781 27 
Södertälje C 34525 309 112 131958 2781 47 
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5. Diskussion 
Denna studie har utvärderat Stockholmsregionens potential att utveckla åtta nya 

regionala stadskärnor för att ge rum åt stadens kraftigt ökande befolkning 

(Regionplanekontoret, 2010). Utvecklingsriktningen för de åtta orterna kan närmast 

liknas vid ett slags modern tappning av 1950- och 60-talens ABC-städer, varför det är 

av högsta intresse att analysera möjligheterna för att projektet ska lyckas denna gång. 
 

5.1 Stadsmässig förtätning 
Kartläggningen av de åtta utvecklingsorternas urbana intensitet visar tydligt att samtliga 

åtta orter samt Stockholm city har mycket goda förutsättningar att fungera som 

kollektivtrafiknoder i den regionala transportförsörjningen (Newman & Kenworthy, 

2006). För att säkerställa orternas funktionalitet ställs dock krav även på andra 

kvaliteter.  
 

Enligt TRF är en av strategierna för att skapa starka regionala stadskärnor att förtäta i 

kollektivtrafiknära lägen; med andra ord att bygga efter TOD-principen. Centralt i 

TOD-konceptet är begreppet funktionsblandning (Kamruzzaman et al., 2015). 

Funktionsblandning anses från många håll vara nyckeln för att uppnå den livliga 

stadsmässighet som också efterfrågas i RUFS 2010. Genom att blanda 

kontorsverksamheter med handel och bostäder, ofta med affärslokaler i bostadshusens 

bottenvåningar, skapas dels ett behov hos människor att röra sig runt i området för att 

uträtta ärenden men också en attraktionskraft som väcker människors nyfikenhet. 

Boverket är en myndighet som trycker hårt på funktionsblandning och varierade 

stadsmiljöer för att uppnå social hållbarhet (Boverket, 2010).  
 

För att skapa livskraftiga och sammanhållna flerkärniga regioner krävs ett stadigt flöde 

av interurbana rörelser mellan regionens olika kärnor (Schmitt, 2013). Att få till stånd 

sådana rörelsemönster kan dock vara besvärligt om avstånden blir alltför långa. Enligt 

TRF har de åtta utvecklingsorterna valts ut därför att de ligger på lagom långa avstånd 

från Stockholm city och också från varandra. TRF menar att orterna inte får ligga för 

nära varandra för att säkerställa att de får ett tillräckligt stort omland och, i och med det, 

det kundunderlag som krävs för att försörja orten.  Det längsta avståndet, 72 kilometer, 

är mellan Märsta och Södertälje medan det kortaste är mellan Sollentuna och 

Jakobsberg som ligger blott 11 kilometer från varandra. Resultatet av denna studie visar 
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att av de regionala kärnor som ligger närmast varandra – Jakobsberg, Sollentuna och 

Täby – har såväl Sollentuna som Täby redan i dagsläget potential att stå sig som egna 

stadskärnor med 59 respektive 38 ba-enheter per hektar. Jakobsberg ligger inte långt 

under gränsvärdet med sina 30 ba-enheter per hektar. En fråga blir således om inte dessa 

tre orter löper risk att växa samman till en enda stor kärna. Skulle detta inträffa, skulle 

det inte enbart innebära att de tre kärnornas underlag blir otillräckligt (Christaller, 

1966). Det skulle även medföra att Jakobsberg, Sollentuna och Täby äter sig in i 

Stockholm citys omland vilket vore direkt kontraproduktivt eftersom det sannolikt 

skulle förstärka Stockholms enkärnighet ytterligare.  
 

De orter som ligger längst ifrån Stockholm city, Märsta i norr samt Haninge och 

Södertälje i söder, placerar sig däremot lågt på intensitetsskalan för stadskärnenivån. 

Endast Södertälje överträffar gränsvärdet med 47 ba-enheter per hektar. Södertälje har å 

andra sidan något av en särställning i förhållande till de andra orterna i analysen 

eftersom det är en medelstor stad med drygt 90000 invånare (Statistiska centralbyrån, 

2015). Därtill är Södertälje rumsligt separerat från Stockholm på ett annat sätt än de 

andra undersökta orterna. I Haninge är intensiteten 27 ba-enheter per hektar, vilket 

innebär att det krävs en del förtätningsåtgärder innan orten uppnår stadskärnepotential. I 

Märsta uppmättes mycket låga 17 ba-enheter per hektar. En möjlig förklaring till detta 

låga värde kan ligga i att nära hälften av alla arbetstillfällen i Märsta är lokaliserade till 

Arlanda flygplats (TMR, 2013) medan analysen i denna studie utgår från Märsta station. 

Märsta har också en stor andel inpendlande arbetskraft från såväl Uppsala som 

Stockholm.  
 

Enligt Christallers centralortsteori (1966) måste samhällen bli mindre ju närmare 

varandra de ligger och vice versa, för att på så sätt bilda nätverk av sammanlänkade 

orter som bidrar till att stärka varandras överlevnad. Det står därmed klart att de åtta 

orter som valts ut för Stockholms flerkärniga utveckling dels måste variera i storlek och 

dels utvecklas i egna specifika nischer. 
 

Genom att nischa de olika orterna kan isolering motverkas tack vare att det specifika 

utbudet av varor och tjänster i varje kärna ger upphov till interurbana förflyttningar. 

TRF uppger under vår intervju att nischer är eftersträvansvärt. Exakt vad varje kärna ska 

innehålla tycks emellertid långt ifrån fastställt, utöver att de bör ges regionala funktioner 

som sjukhus och högskolor eftersom de utgör regionala stadskärnor. Inte heller i RUFS 



 

30 
 

2010 tillhandahålls några svar på vilken inriktning de olika orterna bör ges. Schmitt 

(2013) menar att en nischad utveckling bör ske med hänsyn till orternas förutsättningar 

och karaktär, en uppfattning som delas av TRF. 
 

Ett dilemma för Stockholms regionplanerare är det kommunala planmonopolet. De åtta 

orter som ska utvecklas till regionala stadskärnor berör sammanlagt tolv kommuner. 

Vissa kärnor, till exempel Sollentuna - Häggvik - Kista (i studien benämnt Sollentuna), 

är belägen i kommunerna Stockholm, Sollentuna och Sundbyberg. För att utveckla 

denna kärna enligt rekommendationerna i RUFS krävs således nära samarbeten mellan 

tre kommuner och de regionala planerarna. Eftersom svensk stadsplanering är politiskt 

styrd kan detta utvecklas till en svår dragkamp mellan politiska viljor. Varken TF eller 

TRF anser dock detta vara något stort problem eftersom samarbetet i regel fungerar 

väldigt bra. En aspekt som benämns som särskilt svår under intervjuerna är att avgöra 

var en ort har sin origo, sin mittpunkt. Möjligen kan just denna fråga vara något som 

kan komma att vålla hätsk debatt när planeringsarbetet för att förtäta orterna sätts igång. 

I fallet Kista - Sollentuna - Häggvik skulle det, om origo förutsätts ligga vid Sollentuna 

station, innebära att såväl Stockholms stad som Sundbybergs stad måste lägga ner tid 

och pengar på ett detaljplanearbete som kan anses syfta enkom till att stärka Sollentuna 

kommun. För att motverka sådana attityder torde det således vara av största vikt för de 

regionala planerarna att verka för ett regionalt helhetstänkande även i kommunala 

instanser. Under förutsättning att det regionala och interkommunala samarbetet är så 

starkt som TF och TRF hävdar borde detta inte innebära några oöverstigliga hinder. 

Frågan lär istället bli vem som ska betala för vad.   
 

5.2 Tillgängligheten, Förbifarten och Essingeleden 
För att öka tillgängligheten och binda samman regionen har bygget av Förbifart 

Stockholm påbörjats. TFs officiella hållning är att förbifarten är en, i grunden, god 

investering. Värt att notera i sammanhanget är att TF har som uppgift att tillgodose 

tillgängligheten för all slags trafik i länet, inte bara kollektivtrafik. Helt bekymmerslöst 

är det å andra sidan inte att använda motorväg för regionens sammankoppling. En stor 

brist med motorvägslösningen är att knutpunkterna hamnar utanför stadskärnorna, vilket 

försvårar möjligheterna för fungerande kollektivtrafik. Hos TF talas det om 

möjligheterna till motorvägsbussar för transporter mellan de regionala stadskärnorna. 

Problemet med en sådan lösning består i att såvida bussen ska nå ända in till kärnans 
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mitt, där passagerarna kan byta till andra kollektiva färdmedel, blir det svårt att hålla 

den satta restidskvoten om 1,6 gånger restiden med privat bil. Alternativet blir att låta 

bussen stanna vid motorvägsknutpunkterna utanför stadskärnorna vilket i sin tur riskerar 

att minska bussens attraktionskraft.  
 

En trolig effekt av detta blir att resenärer i stor utsträckning väljer att ta bilen istället för 

att resa kollektivt. Det kan, i sin tur, ställa till med en rad negativa följdverkningar. Att 

stora mängder bilar i städer ger upphov till trängsel kan knappast ha förbigått någon vid 

det här laget. Denna trängsel bidrar till att skapa otrygga levnadsmiljöer och riskerar att 

underminera demokratin i städerna. Detta eftersom stora markytor tas i anspråk för 

biltrafiken, vilket exkluderar de medborgare som saknar tillgång till bil (Sheller & Urry, 

2000). Därmed blir det också svårt att hävda att staden är hållbar ur ett socialt 

perspektiv.  
 

Under intervjun med TF framkom att förvaltningen saknar uppgifter om huruvida deras 

utbud av kollektivtrafik motsvarar medborgarnas efterfrågan. Några studier om hur 

många som skulle vilja resa kollektivt finns inte i dagsläget. En smula tvivelaktig ter sig 

då en utredning från just Trafikförvaltningen som hävdar att det saknas resandeunderlag 

för spårtrafik längs Förbifartens sträckning (Trafikförvaltningen, 2016). Frågan som 

uppstår blir således hur resandeunderlaget utretts och hur trafikförvaltningen kunnat 

fastslå att sådant resandeunderlag saknas. Internationell forskning har visat att en stor 

andel av de som idag reser med bil när en önskan om att minska sitt användande av 

bilen men vet inte hur (Anable, 2005). Vidare har det konstaterats att kollektivtrafiken 

generellt dras med ett dåligt rykte. Starkast är detta dåliga rykte bland de människor 

som huvudsakligen uträttar sina resor med egen bil (Beirão & Sarsfield Cabral, 2007).  
 

Något som såväl TF som TRF menar kan öka tillgängligheten är starka tvärförbindelser 

mellan kärnorna. Detta skulle avlasta de radiella stråken som utgår från Stockholm city 

och skulle förkorta restiderna eftersom resenärer slipper ta sig via Stockholm C för att 

åka exempelvis från Täby till Haninge. Planer på sådana tvärförbindelser finns. I 

dagsläget planeras de trafikeras av bussar, vilket enligt TF lär vara situationen i 

åtminstone 50 år framöver.  
 

Förbifart Stockholm väntas möjliggöra nya busslinjer längs Essingeleden (Trafikverket, 

2014), vilket respondenterna på TF ställer sig tveksamma till. Essingeleden är idag en 
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tungt trafikerad genomfartsled för såväl regional som nationell trafik. Ett körfält är 

bredare än de andra och därför avsatt för lastbilstrafik. Enligt TF skulle det bli svårt att 

avvara ytterligare ett körfält för busstrafik. Samtidigt skulle avsaknaden av ett 

designerat busskörfält innebära längre restider än vad som är attraktivt. Förväntningen 

hos Trafikverket, som ansvarar för bygget av Förbifart Stockholm, är att Essingeleden 

kommer att avlastas avsevärt när Förbifarten öppnar vilket skulle borga för att upprätta 

bussförbindelser längs Essingeleden. Såväl TF som TRF tror att Förbifarten initialt 

kommer medföra en minskning av trafiken på Essingeleden men att förändringen inte 

blir permanent, vilket också stöds av forskning som visar att antalet bilar tenderar att 

öka ju mer vägyta som blir tillgänglig (Glaeser, 2012). Det var också detta fenomen 

som fick det tidigare gatuborgarrådet i Stockholm, Helge Berglund, att konstatera att 

stadslivet rubbas när städer byggs på bilismens villkor (Tonell, 1997). Ytterligare en 

försvårande omständighet kring etableringen av busslinjer på Essingeleden är 

lokalisering av busshållplatser. Eftersom Essingeleden är en motorväg ligger den inte i 

direkt anslutning till de samhällen den passerar vilket gör det svårt att avgöra var 

hållplatserna ska placeras. För att busslinjer längs Essingeleden ska kunna etableras 

krävs således, förutom noggranna analyser för hållplatslokalisering, att ett körfält 

undantas helt för busstrafik. Den senare är en åtgärd som måste göras kort efter att 

Förbifarten öppnats. Detta för att ta tillvara på den tillfälliga trafiklättnaden som den 

nya motorvägen troligen medför. Görs det senare, är risken stor att trafikmängden åter 

ökat på Essingeleden vilket gör det mycket svårt att ta ett helt körfält i anspråk. 

Huruvida detta är genomförbart, med tanke på Essingeledens utformning, är TF inte helt 

övertygade om.   
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6. Slutsats 
Denna studie har visat att trafiksystemets utformning har stor påverkan på stadens 

utveckling i övrigt. I Stockholm, där trafiksystemet länge dominerats av radiella stråk 

på såväl järn- som motorväg med utgångspunkt i i innerstaden, har staden fått en starkt 

monocentrisk struktur. En nyckel för att bryta detta mönster är, som TF föreslår, att öka 

tillgängligheten till de åtta orter som valts ut till nya, regionala stadskärnor. Denna 

uppfattning delas även av forskare som exempelvis Newman och Kenworthy (2006), 

som hävdar att stadskärnor och stadsdelscentra bör utvecklas i kollektivtrafiknära lägen 

för att öka koncentrationen av personer som bor och arbetar där, och därmed minska 

behovet av biltransporter.  
 

Den GIS-analys som utarbetats i samband med denna rapport visar att de orter som 

ligger längst från Stockholm city är de med störst behov av kollektivtrafiknära 

förtätning. Enligt Christallers centralortsteori (1966) är det också dessa orter – på 

tillräckligt avstånd från andra större orter – som borde fungera som fristående 

stadskärnor. I Stockholmsregionens fall är det istället de orter som ligger närmast city 

som har de högsta urbana intensiteterna och därmed störst kundunderlag. Detta kan 

troligtvis förklaras av den monocentriska struktur som präglat Stockholm och gjort att 

människor, i hög grad, bosatt sig nära innerstaden. Genom att rikta åtgärder mot de mer 

avlägsna orterna kan således denna trend brytas, eftersom stadsmässiga kvaliteter skulle 

finnas på fler platser än enbart Stockholm city (jfr. Newman & Kenworthy, 2006).  
 

Den enskilt största trafikåtgärden i Stockholmsregionen idag är bygget av Förbifart 

Stockholm. Denna motorvägssatsning påstås kunna binda samman regionens norra och 

södra delar och därmed bidra till en sammanhållen region. Med hjälp av 

motorvägsbussar ska länets invånare transporteras, snabbt och miljövänligt, mellan sina 

destinationer. Detta är emellertid en tveksam lösning. Inte minst eftersom Förbifarten, i 

likhet med andra motorvägar inte kommer sträcka sig in i de regionala stadskärnorna. 

Knutpunkterna kommer istället ligga utanför, vilket sannolikt kommer leda till än mer 

personbilstransporter. Detta ökar i sin tur trängseln och tär på de stadsmässiga 

egenskaperna (jfr. Sheller & Urry, 2000). Det Stockholm istället borde satsa på är 

ringleder med spårburen kollektivtrafik som skär genom kärnorna och skapar 

förutsättningar för goda tvärförbindelser. Detta skulle bidra till en hållbar, 

sammanhållen storstadsregion (jfr. Schmitt, 2013). En kvalificerad gissning från TF är 
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att ett sådant trafiksystem inte kan komma till stånd på minst 50 år. Istället tycks hela 

den regionala planen RUFS 2010 genomsyras av en stark tilltro till landvinningar på det 

tekniska området för att göra biltransporter mer miljövänliga. Ur miljösynpunkt vore en 

sådan utveckling förvisso tacknämlig. Å andra sidan vore det till föga hjälp när det 

kommer till att motverka trängselproblematiken i städerna, vilket är en förutsättning för 

social hållbarhet. Denna studie visar att utformningen av trafiksystem har stor påverkan 

på städers utveckling vilket också betyder att trafiksystemet kan användas som ett 

verktyg för att styra staden i en hållbar, flerkärnig riktning. Detta är något som planerare 

i Stockholmsregionen bör ta fasta på i det fortsatta regionala utvecklingsarbetet. 
 

Slutligen, om Stockholmsregionen verkligen ska kunna uppnå sitt flerkärnighetsmål, 

krävs ett gott samarbete mellan regionala och kommunala planeringsorgan. Denna 

studie ger indikationer på att samarbetet allt som oftast fungerar väl, vilket talar för att 

flerkärnighetsmålet är inom räckhåll. Dock, eftersom fokus legat på regional planering 

vore det välkommet med en undersökning som också visar kommunernas syn på saken. 

Denna studie har tydligt visat att kollektivtrafik är ett viktigt verktyg för regionala 

planerare. Stockholm är emellertid en region med ett flertal fysiska hinder, främst i form 

av vatten. För att ytterligare förstå hur kollektivtrafiken kan användas för att binda 

samman staden borde en analys utföras med hänsyn till regionens fysiska 

förutsättningar. 
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Bilagor 
Bilaga A 
Intervjufrågor till regionalplanerare  

• Varför har ni valt att satsa på flerkärnig stadsstruktur?  

• Hur kom det sig att just de åtta utpekade områdena valdes ut för utvecklingen av 

polycentrisk stadsstruktur? Varför just åtta? Varför inte sju eller nio?  

• Vilken relation ska de åtta kärnorna ha till varandra och till innerstaden? Får alla 

områden en separat roll (nisch) för att komplettera varandra eller ska varje kärna 

innehålla “allt”?  

• Hur stor påverkan tror du att det regionala planeringsarbetet har på de 

kommunala planeringsinstanserna?  

• Hur ser ni på transportsystem och jämställdhet? 

• Mycket forskning pekar på att bristande transportsystem är en bidragande orsak 

till hämmad bostadsutveckling. Hur ser ni på det?  

• Hur ser er vision ut för hur Stockholms lokaltrafik skall utvecklas för att 

tillfredsställa så många människor i regionen som möjligt?  

• Hur stora satsningar skulle krävas för att den spårburna kollektivtrafiken skulle 

uppnå en effektivitet motsvarande den som Förbifarten väntas uppnå?  

• I det regeringsbeslut som ligger bakom bygget av Förbifarten står bland annat att 

“Förbifarten byggs för framtidens fossilfria bilar” och “Sveriges klimatmål ska 

uppnås”. Hur tror ni att vägen i sig kommer påverka människors val av 

drivmedel?  

• Finns det någon oro för att utbyggnad av motorvägen istället kommer öka 

antalet fossilt drivna bilar på samma sätt som vägbyggen generellt tenderar att 

göra? Vad skiljer förbifarten från andra motorvägsbyggen på den punkten?  

• Finns det fler stora vägbyggen som ni tror är ett måste för Stockholms 

utveckling? I så fall vad? Om nej, betyder det att Stockholm är färdigt?  

• Hur ser du Stockholm om 30 år? 
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Bilaga B 
Intervjufrågor till avdelningschef för strategisk utveckling av kollektivtrafik 

 

• Beskriv din yrkesroll och, i generella drag, vad Trafikförvaltningen Stockholms 

läns landsting arbetar med. 

• Vilket inflytande ser du att din arbetsplats har på den regionala (eller 

kommunala) planeringen i Stockholmsregionen? 

• Vad tror du är det viktigaste för att säkerställa en fungerande flerkärnig 

Stockholmsregion? 

• Har Stockholms kollektivtrafik den kapacitet som krävs för att transportera 

regionens befolkning? Idag? Om 20 år?  

• Ser du att förbifart Stockholm kommer generera till busslinjer via Essingeleden?  

• På vilket sätt förhåller sig ditt arbete till region Stockholms flerkärnighetsmål? 

Hur bidrar trafikförvaltningen till att de åtta (förtydliga vilka?) utpekade orterna 

utvecklas till självständiga regionala stadskärnor? 

• Hur stora satsningar skulle krävas för att den spårburna kollektivtrafiken skulle 

uppnå en effektivitet motsvarande den som Förbifarten väntas uppnå?  

• Hur lång tid tror ni det kommer ta för kollektivtrafiken att få 10 000 

bussresenären (som SL förutser)?   

• Hur arbetar Trafikförvaltningen med att påverka människors resvanor? Arbetar 

ni aktivt för att minska bilanvändandet i regionen? 

•  I dagsläget går majoriteten av kollektivtrafiken till och från Stockholm 

centrum. Ser du att det kommer ske en större satsning på tvärtrafik i regionen, 

ungefär som en kringled, i framtiden? Om ja, ungefär när? Om nej, varför?  

• Hur ser du Stockholm om 30 år?  
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Bilaga C 

Framtagning av statistik för GIS-analysen. På grund av utskjutande statistikrutor 

innehåller analysen överskattningar av de faktiska intensiteterna. 

 

 

 


